


l . ZO'N FOOITJE: 
-- 

Gisterenmiddag pa&e ik een stuk lekkere zeep, sen die uit de groene deurtjes komen hebben zulke 
twee handdoeken en verdween in de badkamer. blozend-gewassen gezichten en keurig gekamde 
Gewoonlijk blijf ik er dan een uurtje en zing al natte haren, als dat glleen kan in een klein 
bcenend in de dampige ruimte m'n repertoine var1 ,,BADHUISH van onze beplantsoende buurt. . 
aria's, songs en slaapliedjes. Eén rij van de banken, die met de rugleuningen 
Maar nu ben ik in een wip weer, beneden en vraag tegen elkaar staan is bezet door meisjes, juffrouwen 
met een verbolgen gezicht wat het betekent, dat er en mevrouwtjes, dus ga ik aan de andere kant zit- 

- 

geen druppel water uit de kranen komt. Men legt ten bij de mannen. 
mij uit dat de leiding van de badkuip defect is en Een bronskleurige badme-ester, knokig en met vier- 
de loodgieter pas Maandag de boel komt repareren! kante kin, roept wanneer iemand een hokje ver- 
W a t  kan een mens laat, het nummer af,' 
al anders doen dan terwijl hij druk in 

' i c ~ ~ ~ k ~ ~ ~ k ~ k d r ~ ' i c . x ~ ~ k ~ r g k ~ ' x ~ k ~ ~ ~ r n " ~ f i ~ ~ ~ k ~ k d k  de weer is met een een schoon hemme- .i, f 
tje en broekje met c reusachtige ruiten- 
de handdoeken in g % wisser en eenspons. 
een tas proppen en s - g. ' De ronde pijpenvan 
naar een badhuis . $ r){wst mis g z'n spierwit bad- 
gaan. +? 2 mannen-tenue flad- 

P > deren om de mage- 
Dus steven ik Op de fl Uet feest van het kribje en de boom, * d re enkels. 
eerste de beste bad- $ 
inrichting af, die ik k liederen met warwe toon. % 

d ,,Hoe lang duurt 'n 
zie. Midden in ken c 2 stortbad, meneer?"; 
keurig plantsoentje. g V a n  ' n  donkergroene dennentak, vraag ik aan m'n 
hier en daar een s buurman, die net 

r waar een van vreugde trillend handje't lichtje ontstak. g zin andere bril op+ struikje, loopt een s 
stenen paadje naar $ zet om het .nummer 
de brede glazen k &en Zicht dat in deea' duisternis, .X van zijn kaartje te 
deur, waarboven s $ d de weg tot ware vreugde is, 2 lezen. 
met gulle letters 

k * - 
,,BADHUISw staat. s ,, Tja ... da's te zeg- 

$ Dat  mensen tot elkander brengt, gen, meneer, U had 
Met het genot van % 

een komend bad in c hoe vaak zijn vlam onrustig zwenkt. d twee kaartjes kenne 
2 hebben en dan 

't vooruitzicht stap s 2 duurt het een po- 
ik glimlachend naar $ g a l  Qij 't ons leren, die met heilige macht, sl, sie", legt hij me ge- 
binnen en kom ~ 'in 

C dit wonderschone Kerstfeest bracht ? noeglijkglimlachend een soort wachtka- r . 7f uit, ,,maar wanneer 
mer-vestibule. Eni- c ,,ABSENTu 3b % 

6 U er eentie heb. 
ge mensen staan in s 

'ic > dan duurt het voor - de rij voor een 10- s dames twintig mi- 
d f t  

ket* anderen zitten $ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y ~ * S ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . C ~ Y ~  . nuten.. . 
op helgroene ban- 
ken, die tegen -de ! ,,Ja, maar hoelang 
betegelde muren staan. De atmosfeer is zwaar van mag ik met één kaartje ..... .?" 
waterdamp en bijna heet. Achter het loket blijkt ,,En wij, mannen," gaat de man door, z'n beslagen 
een persoon in hemdsmouwen te zitten, met het ge- bril opwrijvend, ,,wij moeten binnen een kwartier 
zicht van een pas gewassen ouwe zeekapitein: onze was gedaan hebben, maarre... ik ben aan, de ' 
,,Eh.. . . . . W a t  had U gehad willen hebben??. Een beurt meneer, 't beste". Hij pakt z'n actetas, die 
kuipbadje?. . . of een stortbadje.. . 't mot al raar .. uitpuilt van verschoningen en,scheerspulletjes en 
gaan, as U hier niet schoon vandaan komp ...... loopt naar de badmeester, die met z'n dweil- 

+ Ik neem een stortbad voor twee dubbeltjes en kom zwabber in de linker-, met z'n rechterhand het 
via'een nauw gangetje in het eigenlijke badlokaal fooitje in ontvangst neemt. 
Het lijkt een soort sterk vergrote broeikas met het D,, klapt de deur achter hem dicht, venijnig tikt 
matglazen dak en een temperatuur waarin men ba- een grendeltje en de nog beleefd grijnzende man 
nanen pleegt te kweken. ,,in-het-wit" sloft weer weg. 

. Links en rechts een rij groengeverfde deuren, in 't Om mij heen bruist en sist het, dikke dampwolken 
midden dito banken en verder niets dan tegeltjes, stijgen boven de hokjes uit, verdwijnen ergens bij 
keurig vierkante, helwitte tegeltjes; in de vloer en een matglazen, schuin dak: plensende stortbad- 
aan de stukjes muur tussen de badhokjesdeuren. stralen gemengd met fluittonen, geneuriede melo- 
Het geheel is zo schoon, zo heldertjes en de men- dietjes en brommig gezang zweven door,de ruimte 



Ondertussen bekijk i k  de gekleurde tegeltjes die vlak boven de grond, 
'een soort ,,plintv in de muur veronderstellen. De ondersten zijn rood 
met kleine puntjes aan de benedenkant, waaraan druppels hangen. Dan 
komen er groenen en paarsblauwen, beslagen en met ontelbare barst- 
jes als de kopjes van grootmoeder. Die groenen, wat eormen-ze eigen- 
lijk.. . schematische sparreboompjes of.. . gewone zeshoeken.. . en di? 
paarse zijn toch meer blauw.,. nee, nee er is zwart doorheen, ja, kijk 
matir... ,,Acht en veertig" brult de badmeester, ik schrik op ... toch 
paars, maar wat riep die badmeester.. . acht en veertig.. . even kijken.. . 
ja waarachtig.. . dat ben ik. 
Met een vaartje ren ik naar de wachtende badmeester, schiet het stort- 
badvertrek in en dan knalt ook achter mij de deur dicht. 
Aan beide kanten van mij klinkt het geruis van stromend water veel 
sterker en in de haast om ook onder die heerlijke douche te komen, 
springt een knoop van mijn overhemd en vallen mijn sokken op de 
natte, geribbelde vloer, De kranen zorgen voor nog een verrassing, 
want als ik aan de ,,warm" draai, komt er een ijskoude waterhoos op 
me neer en het ,,koud" is ook koud. Pas na wat open- en dicht gedraai, 
waarbij ik telkens huiverend wegspring, voelt m'n voorzichtig uitge- 
stoken voet warm water. 
Na een tijd van verfrissend gepoedel waarin ik zelfs schorrig een 
deuntje brom, krijg ik eensklaps zeep in m'n ogen, een kwaal waar il: 
al van kindsbeen-af mee behept ben. Ik graai blindelings naar een 
handdoekkn dan schiet-het me te binnen dat ik maar een kwartier van 
dit zaligs mag genieten, dan moet ik er al uit zijn. Allemachtig hoc- 
veel tijd zou ik nog hebben? Niet veel meer, en geen horloge bij me. 
Met zenuwachtige haast droog ik me af ... plotseling een roffel op d? 
deur en de dringende stem van de badman. ,,Hé meneer, schiet es 
wat op, ik heb er nog meer zitten die schoon moete komme". 
,,Ja mijnheer, ik ben bezig, zo klaar", roep ik terug, terwijl ik probeer 
mijn kleffe sokken aan te trekken en op één been sta te wankelen. 
Een gemompel aan de andere kant van de deur en hij roept alweer een 
of. ander nummer. En ik zit jn de ellende, mijn overhemd van boven 
vast, wat ik pas merk wanneer het al op mijn natte hoofd zit, ik stap 
in de verkeerde broekspijp, m'n stropdas is nergens te vinden en de 
vochtige, trillende vingers kunnen geen knoopje vastmaken. 
Weer klinkt er een bons op de deur en de loeiende badman vraagt O F  
ik soms wil overnachten. .. ,,Ben zo klaar, meneer", roep ik wanhopig 
naar de man. ,,Zo klaar, heus een ogenblik". W a a r  is in Godsnaam 
m'n kam, hoe moet ik die haren droog krijgen, 'de handdoeken zijn 
kletsnat. 
Als dan echter een zo geweldige klap op de deur gegeven wordt dat 
ik denk, nog zo een en er ligt hier groen brandhout, trek ik snel mijn 
regenjas aan en strompel naar buiten. Die regenjas is een redding. 
want mijn hemd hangt uit mijn broek, de boord bungelt slap en los om 
m'n nek en uit de zakken,van het colbertje puilen de handdoeken. Als 
de bliksem knoop ik mijn jas dicht, zet de kraag op en vlucht naar 
de uitgang. Kijk ze eens medelijdend lachen, die mensen op de bank, 
eruit moet ik, eruit. Bij de uitgang hoor ik nog net de jengelende stem 
van de badman: ,,Hé,meneer, had U die kranen niet dicht kenne doen?" 
Nu sta ik buiten, de hemel zij dank, wat een misère. Maar op straat 
lopen nog meer mensen en ze kijken een beetje verwonderd naar mijn 
piekerig verward haar. Vlug knoop ik mijn schoenveters vast, haal mijn 
sokken op en begin een sprint naar huis. Ha, mijn kam voel ik in een 
van mijn jaszakken, 'n paar halen en het haar is ietwat gefatsoeneerd. 
Als ik zo.in aarts-miserabele toestand door de straten van onze goede 
stad jaag, onder een arm de tas geklemd en mijn broek ophoudend, 
komt er een gedachte in me op.. . Die mijnheer op die bank, die had eeli 

. fooitje gegeven, ja waarachtig en ik was zonder meer het hakje binneil 
gestoven, had geen fooi gegeven. 
Aaaahaaa, de wraak van een badmeester is vreselijk. 

Huub Surendonk 3b (Sch.) 

JVatura Docet 
Zaterdag 24 Sept. Vergadering in het 
schoolgebouw; aanwezig 29 jongens. 
Chiel Holthuyzen werd gekozen tot  
voorzitter en Kok Alders to t  secre- 
taris. Daarna hield Johan Hendriks 
een korte voordracht over wulp en 
fazant en Gerard Ferron over de in- 
richting van het terrarium. Tenslotte 
werden plaatjes van paddestoelen 
vertoond ter  inleiding van volgende 
excursies. 
Zaterdag 8 Oct. Paddestoelenexcursie 
in Duinlust. Niet minder dan 43 deel- 
nemers verzamelden 75 soorten, 
waaronder aardsterren, stikzwammen 
en de interessante bloedsteelmycena. 
De excursie zou niet geslaagd zijn als 
niet een serie prachtexemplaren van 
de vliegenzwam gevonden waren. 
Zaterdag 22 Oct. Opnieuw trokken 
27 N.D.-ers uit op de paddestoelen- 
jacht; nu in het bosrijke deel van 
de A. W. duinen. Deze veelbelovende 
excursie viel in letterlijke zin In het 
water. Midden tussen de Russula's, 
Larix-boleten en groene melkzwam- 
men werden wij overvallen door een 
storm, gepaard gaande aan  zware 
slagregens, zod-at wij vroegtijdig 
inoesten afdruipen. 
De tentoonstelling in de herfstvama- 
tie was weer het hoogtepunt in het 
clubleven van N. D. Circa 30 jon- 
gens werkten gedeeltelijk actief mee 
aan de opbouw van de tentoonstelling 
aan de Schoterstraat, gedeeltelijk 
door verzameling van materiaal in 
de natuur. De voornaamste stands 
waren een strand (v. Go01 en Vijn), 
een keurige strandverzameling van 
de doorgefourneerde strandrotten 
Gerrits en Buwalda, aquaria en ter- 
raria (Holthuyzen, Ferron, v. d. Klei, 
Cornelissen, Boersema), vlinders (Al- 
ders, Klein Schiphorst), tekeningen 
(V. Hoof), herbaria en een uitgebreid 
basdiorama, waarin een 80-tal ver- 
schillende paddestoelen te  bewonde- 

.ren waren. De belangstelling van 
ouders, oud-leden van N.D. en leer- 
lingen was bevredigend. De p1.m. 400 
bezoekers waren uiterst voldaan over 
het werk van de jonge biologen. 

Dinsdag 22 Nov. Strandexcursie ten 
Zuiden van Zandvoort: 13 deelnemers. 
Voornaamste vondsten: spinkrab, 
veel zwemkrabben en levende kam- 
sterren. 

M. 

De geestelijke uader en de uoorzitter van N.D. 
omstuwd door .een deel van hun lijfwacht. 



I Uit de notaIen I 
van de 

Redactievergadering 

,,Het is namaak, hij heeft een 
voorbeeld gehad, ik heb zo iets 
zelf ergens gezien, het zou 
prachtig zijn als het origineel 
werk was". 
In deze geest disputeerde de 
Redactie over de Kersttekening 
van Godfried Janse uit 2b. 
Na de stellige verklaring van 
de kunstenaar dat hij deze te- 
kening uit het ,,niet" heeft 
voortgebracht, hoopt de Redac- 
tie dat U evenveel genoegen 
van deze fronwagina heeft als 
zij zelf. 

* 
Het Kerstgedichtje van een 
zieke lyceïst wordt dankbaar 
geplaatst en de Redactie ver- 
heugt zich dat ,&b-sent" op de- 
ze wijze toch weer ,,pre-sent" 
onder ons is en wenst hem als 
,,kerstpresient" een spoedig 
,,presentw op school. 

Lyceïst, als je graag T.L. ter 
hand neemt en het als jouw 
schoolblad beschouwt waar je 
je niet voor behoeft te generen, 
waarom dan 
nooit: een humoristisch of ern- 

stig voon-al uit klas of 
club garapporteerd in de 
T.L.-bus? 

nooit: een poging gedaan om 
'n artikel te schrijven? 

nooit: een advertentie afge- 
geven ? 

Ons costuum is kostbaar, maar 
jullie zullen toch ook niet wil- 
len dat wij in een gestencild 
pakje venschijnen, waartoe de 
meeste schoolbladen al' zijn 
overgegaan. * 
Prijs der advertenties : 
f 1.- per c.m. kolom-regel. 
Adverteren in ons blad is geen 
liefdadigheid; in vele huisge- 
zinnen wordt er om T.L. ge- 
vochten, branden de aardappe- 
len aan, gaat men 'S nachts om 
3 uur naar bed; de Sancta- 
Marianen zorgen weer voor 
verspreiding in andere gezin- 
nen dan de onze, zodat geheel 
katholiek intellectueel Haarlem 
T.L. neemt en leest. 
Is ,,Libelle" door onze gratis 
reclame niet met duizenden 
abonné's omhoog gegaan? 

De zwarte koning Henry Christophe 
In de tijd dat Frankrijk geregeerd werd door de revolutie, en de menser 
vol waren van de toverwoorden: Vrijheid, Gelijkheia en Broederschap, 
zuchtten er in één der Franse koloniën, Haïti, nog millioenen arme negers 
in ~qlavernij. 
Door zeelieden, avonturiers en dergelijke mensen vernam men daar, dat 
de aristocratie in Frankrijk was afgeschaft, en enkele ondernemende ne- 
gers besloten dit voorbeeld ook na te volgen. Zij hitsten de zwarte be. 
volking op en vormden zo langzamerhand kleine benden, die de streken 
onveilig maakten en het vooral op hun onderdrukkers, de blanken, hadden 
gemunt. Een van deze bendeleiders was de analphabeet: Henry Christophe. 
Hij opereerde voornamelijk in het Noorden van Haïti, in de buurt van dz 
oude hoofdstad ,,Cap Haitien". Even buiten deze stad liet hij het in West- 
Indië wel bekende paleis ,,Sans Souci" bouwen. Dit bouwwerk heeft een 
zeer groot aantal vertrekken, waar de opstandeling Henri Christophe, -- 

die zich inmiddels tot koning had uitgeroepen - zich naar hartelwt kon 
vermaken. Toen Napoleon in Frankrijk echter van de opstand hoorde 
zond hij onmiddellijk de hele Franse vloot naar het eiland om er de orde 
te herstellen. 
De mannen van Christophe, Pétion, Dessalinsq e.a. vochten dapper, maar 
tegen de uitstekend bewapende Franse troepen waren ze toch niet opge- 
wassen. Men trok zich toen in de bergen terug en Henri Chrbstophe be- 
sloot tot de bouw P& een practisch onneembaar fort. Grote blokken steen 
moesten de berg worden opgesleept en hien-oor werden islaven gebruikt, 
die bij duizenden stierven; maar dat kon de wreedaard niets schelen. 
Deze Citadel is boven op één der hoogste bergen van Haïti gebouwd en 
vanuit dit ,,wereldwonder" kan men tot ver in het tegenwoordige ,,Sant0 
Domingo" zien. Van \-oren heeft het een spits toelopende punt en twee 
zware torens, die hetzeheel een zeer somber aanzien geven. Zeer eigen- 
aardig is het; dat men de citadel xlanaf de voet van de berg niet kan zien, 
maar wel als men ongeveer 250 meter heeft geklommen. 
Toen het bouwwerk voleind was, concentreerde Henry Christophe zijn 
hele troepenmacht in de citadel en wachtte op de aanval der Franse 
troepen, ...... die nooit is4 gekomen. De Fransen vonden n.l. dat de streek 
nu wel veilig was, en dat ze dus terug konden keren. Deze trotse vloot 
leed op de terugreis bij ,,Kaap Trafalgar" een jammerlijke nederlaag. 
Hoe wreed Christophe wel wast, blijkt uit het feit dat hij eens 300 solda- 
ten vanaf een berg een r a ~ i j n  in liet marcheren, alleen maar om een gene- 
raal te laten zien hoe goed zijn troepen hem gehoorzaamden. 
Onderttásrsen leed hij aan een verlamming, die hem van tijd tot tijd over- 
viel. Toen hij eens een parade afnam, kreeg hij weer een aanval en vid 
van zijn paard. Deze schande kon de trotse Christophe niet verdragen, 
en in de daaropvolgende nacht benam hij zich met een gouden kogel het 
leven. Zijn stoffelijk overschot werd door zijn vrouw en enige getrouwe 
dienaren in een put met ongebluste kalk geworpen. H. L. de Windt 5B. 

- p. - 

,,DANSI"*) in hek bosnegerleven 
In tegensteliling met de beschaafde volken, waar in de regel voor ver- 
maak gedanst wordt, is het voor de ,,djCeka" d.i. Surinaamse bosneger, 
een ernstige plicht, dat hij veqschillende dansen kan uitvoeren. Dit in ver- 
band met de feiten, dat het gehele leven van de djoeka, één lange gods- 
dienstoefening is en er bij elke godsdienstplechtigheid gedanst moet 
worden. 
Tengevolge hiervan wordt vanaf de tijd dat een kindje kan lopen - zo 
tegen het eind van het eensite levensjaar - direct begonnen met het kind 
dansen te leren. Dit geschiedt gewoonlijk door de grootmoeders of andere 
oude vrouwen in het dorp. 
Hienbij wordt voor het kind gezongen en de maat geslagen, t e m j l  men het 
de verschillende, met de armen en benen te maken bewegingen, aanleert. 
Hiermee gaat men door, totdat zo'n kind de bewegingen zelf kan uitvoeren 
en dan moet het zichzelf verder oefenen: en vooral goed kijken hoe andere - 

- 
djoeka's dansen. 
De gelegenheid hiertoe bqataat dagelijks, daar de ,,dron-mans", dat 'zijn 
de tromslagers, zich ook elke dag moeten oefenen. Niettegenstaande deze 
veelvuldige gelegenheid tot dansen, ziet men bovendien vaak nog andere 
groepjes van danslustigen, die om de beurt de maat daan  op een of ander 
geluidgevend voorwqrp. 
Dit ,,nakkie dron" (slaan op de trom) geschiedt meestal met de blote hand. 
Voor elke dans bq&aat een bepaald lied; en de manier waarop in de h m -  
den geklapt wordt, is ook voor elke dans anders. Deze handelingen worden 
samen met het dansen geleerd. De djoeka kent verschill~ende dansen zoals: 
de Soesa, Tjakee, Songee, Toeka, Alawa enz. De Soesa wordt uitsluitend 
door mannen gedanst; de overigen door mannen zowel als vrouwen. De 
Soesa, Tjakee, Songee en de Toeka zijn voor de djoeka's verplichte dansen. 
Zonder die zou hij zijn godsdienstplichten niet goed kunnen vervullen. 
*) , Surinaams: d-n. S. M. Lam-Lion 5B. 



DUEL ROND EEN IMPROVISATOR 

TOLLE LEGE SPAARNESTAD 

F 
Beverwijk, Zondagmiddag. f I 

Geachte Redactie, I 
Hierbg de gevraagde repliek op de 

Spaarnestad. Hopelijk is het niet te lang, 

niet te kort, niet te scherp, niet te moote- 

Ioos, niet te humoristisch, niet te zwart- 

gallig, kortom, hopeIijkis het een artikel, 

dat waard is in het weergaloze blad 

ToIIe Lege opgenomen te worden. 

Met mijn excuses aan pater Hutjens 

voor het bemodderen van de conrectors- 

kamer, - hetzelfde drama speelde zich 

ook af met mijn thuiskomen - eindig 

ik in een vurige bede voor het welzijn 

van ons blad, ondanks de Iiteraire bIok- 

kade van de Spaarnestad. 

w.g. F. Grosfeld. 

I n  het Huisorgaan van ,,de Spaarnestad" troffen zijn naam draagt en dus eindexamen moet doen, 

wij ,,een zeker niet onverdienstelijk geschreven moet toch zeker he; verschil weten tussen ,,clichéH 
stukje" aan onder de titel ,,Neem en lees, collega!" en ,,koperdiepdruk". Wij  erkennen het: wij wisten 
dat bedoeld was als repliek op ons ,,T.L.-breihoek- het verschil niet; en daarom hadden wij met opzet 
je" in het vorige nummer. Er valt echter tot onze 

' 
die 5 weggelaten. De schelmse ,,Spaarnestadw heelt 

spijt nog wel iets op aan te merken. Allereerst be- echter niet geschroomd hem er zelf achter te zet- 

gint de Spaarnestad met te verklaren, dat ,,het ge- ten om daarna haar vernietigende opmerking te 
val Nol'' een parodie was op de voor oningewijdeii lanceren. Behalve dat wij een stupideling zijn op 
zo onbegrijpelijke structuur van een brei-werkbe- het gebied van druktechniek, zijn wij nu ook nog 
schrijving. Dit is echter totaal niet het geval. geestelijk gebroken. Maar al met al: getuigt het niet 
kwestie is, dat een onzer mede-redactieleden de van een beetje weinig gevoel voor humor, om hel 
foto van Nol eens in de Libelle ontdekte, waar hij zwaartepunt van een critiek op zo'n onnozel Punt 
fungeerde als model voor een herenslipoker. Wi j  te richten? W a t  maakt het uit, cliché of koperdiep- 
hebben toen, om de leerlingen van de Triniteits- vries? Wij  persoonlijk prefereren cliché's; het ge- 
veste de gelegenheid te bieden om de beroemde tuigt van een gezond conservatisme en een eigen 
improvisator ook eens van zijn intiem-huiselijke inzicht. 

, kant te beschouwen, een artikel over hem in ons Verder maakt de ,,Spaarnestad" aanmerking op het 
blad geplaatst met zijn geliefde beeltenis erbij. woord ,,schooien", dat wij gebruikten. ,,Wij", 
Daarna volgt het gewraakte T.L.-artikel, dat door roept zij verontwaardigd uit, ,,schooien niet. Hoog- 
de ,,Spaarnestadm in zijn geheel overgenomen werd stens zullen wij vriendelijk verzoeken om een an- - wat schreef de ,,Spaarnestad" ook weer over dermans eigendom te mogen lenen." Dat 
het ,,schaamteloos copiëren" van foto's uit haar lijk verzoeken "doet 't Want  toen onze 
periodiek'?--. zij het dan ook met de originele foto bij de ,,spaarnestad" en nederig vr<reg 
eai niet met de afbeelding, welke onze hoftekenaar Nol's foto te mogen lenen, werd dit gewoonweg ' 
daarvan maakte. Het artikel wordt ondertekend geweigerd. N ~ ~ ~ , . ~ ~ ~  weigerde ons zelfs maar tot 
met de letters F.G., zoals wij dat zelf deden, maar de redadiekamers toe te laten. Zijn dit misschien 
de ,,Spaarnestad" voegt daar op eigen gelegen- de goede persmanieren, waarover de ,,Spaarne,- 
heid een (5 )  achter, en schrijft dan zeer schalks in stad'i spreekt? Kan men van ,,collega's-uitgevers" 
een critiek daaronder: een leerling, die een 5 achtei spreken, als men weigert, hen te ontvangen? Wij  

weten wel, dat een ,,huisorgaanw moeilijk een 
I I ,,schoolorgaan" kan ontvangen; tenslotte verleent 

een provincieblad ook geen audiëntie aan de I Voor niet-leerlingen abonné's  ( Maasbode. 
wilt U uv$ abonnementsgelden k f 3.- vóór eind 
Januari per giro of per p o i s ~ s s e l  aan ons over- 
maken, anders volgt aanbieiding van kwitantie 
ve~rhoogd met f 0.20 incassokosten. 

Administratie Tolle-Lege. 

Het voortreffelijke huisorgaan eindigt met: ,,. . .ove- 
rigens, sans rancune en voor de beminnelijke re- 
clame onze dank." Wij  kunnen slechts, met een 
hart, dat overborrelt van erkentelijkheid verzuch- 
ten: ,,Van 't zelfde!" 

Frans' Grosfeld SA (Sch.) 



N a  pater 'Provinciaal sprak pater Rector de jubilarissen toe.  

. p 

lHrET geroezemoes wordt minder. D e  derde en het 

gordijn gaat open. Het getemperd Iicht beschijnt een bos- 

decor, met op de voorgrond een dikke muur met traIiehek. 

Verder een Ieeg toneeI, StiIte heerst in de  zaaI, behalve het 

gekraak van de  stoelen van mensen die nu al gaan verzitten. 

Hollende voetstappen, nog steeds voetstappen die een I k g e  weg 

suggereren, . . . j a .  . . daar komt wat. Iets heeI Icings, in donker 

pak. met stukken in alIe kIeuren. Kennelijk een landIoper, com- 

pleet met stok. En  dan die stem, die stem . . . er is iets met 

die stem. W a a r  heb ik die meer gehoord . . . TerwijI ik mijn 

hersenen afpijnig, verschijnt er 'n tweede op het toneeI. ,,Zeg 

Domineetje". W e e r  die stem. Dat zwakke Iicht ook. Die gèzichten 

zijn niet goed te zien. Dan ineens heb ik het. Pater Hutjens, 

natuurlijk. Maar wie is dan die andere? 

N u  die andere bleef een onbekende voor me, tot ria het eerste 

bedrijf een Schoterstrater me verteIde, dat Iiet -hun tekenleraar 

was. Z o  ging het door, steeds nieuwe ontdekkingen. Iedere 

nieuw opkomende Ieraar werd met gekIap en gejuich ontvangen. 

Woorden en gezegdes, die op zich niets bijzonders waren, lokten 



De huldiging van de Heren Gieling, Pauli- 

des en Verberne opJhun Zilueren Arnbts- 

jubileum verliep zoâls huldisingen plegen 

te uerlopen. Er  walren hoge gasten, ge- 

uoeluolle woorden, iuaardevolle cadeaux. 
. 

h Het was het was verdiend, het 

was feestelijk ; rnacgJtét hoogtepunt was: 

C A R :  U de levendigsta dooie man bent . . . i k  mijn 

ogen niet gelouen kan. . . 

grote hiIariteit uit, omdat ze in de mond van een pater of 

leraar een bijzondere betekeiiis kregen. 

Het stuk op zich was een aardig niemandaIIetje, met een 
4% 

beetje veel sentiment en op tiet eind nog een heel verras- 

sende wending, daar Danny de echte oom Dick bIeek te zijn. 

Het speI van alIe acteurs was zeer goed en vlot, ondanks 

de  ervaring van sommige o~deren, dat een rol instuderen 

niet meevalt als je al op lecxftijd bent. N a  een beetje zwaar 

en moeizaam aandoend eerste Ledrijf, ontwikkeIt de intrige zich 

soepel en logisch tot het hoogtc:punt in't Se . bedrijf. Ja ,  qua spel 



moeten- we Domineetje de  hoofdprijs toekennen. Van verschiI- 

lende kanten wei.d zelfs gezegd, dat een beroepsspeler het niet beter 

had kunnen doen. D e  meest dankbare rol echter had ongetwijfeld 

mijnheer Terstegen, die er dan-ook uithaalde wat er in zat. En  

dan die meesterlijke creatie van Danny door pater Hutjens. J e  

kon toch we1 merken dat hij meer op de heeft gestaan. 

Of hij moet doorlopend toneelspelen, wat natuurlijk ook niet 

denkLeeIdig is. Af en toe Iijkt het er tenminste welt op. Z o  
-l " 

Y zouden we _aIIe spelers moeten noemen, van de  woody-wood- 

pecker-zingende huiskneclit tot de klassiek zware-~oorden~gebrui- 

kende Eekhoorn toe. Dat zou te lang worden. M'eI willen we 

niet nalaten pater VandaIon te noemen, die de voor een vol- 

wassene zeer moeilijk te spelen rol van Freddie had, 'n zestien 

jarige jongen, die aan de ene kant groot wil zijn, aan de andere 

kant echter kinderlijk gehecht is aan zijn ,,Oom Dick". 

Het succes van de opvoering van dit stuk lag voord in het verrassende 

ervan. W i e  had nu gedacht, dat ,,Leto9', Leraren Toneel betekende, 

of nog sterker, dat de leraren er toe zouden komen, om toneeI te 

spelen voor de jongens. Dat  is de tegenwoordige tijd zuIIen we maar 

zeggen. Laten w e  hopen, dat dit 't begin is van een nieuwe traditie 

op ons Lyceum. W e  wensen ,,Leto" tenminste nog vele vruchtbare 

jaren toe. GERRIT RUIGENWAARD Vl. 

STIVERS: Zo . . . nou . . . het sptjt me uoor U, meneer Gordon . . . hij is euenmin Danny Rowland 

als U of ik. . . 



UIT HET KRAAIENNEST 
G e b o r e n : Marliesje, dochter van de Heer en 

Mevrouw Evers-Dornseiffen. 13 October 1949. 

Marieke, dochter van de Heer en Mevrouw 
Michon-Koopen. 5 December 1949. 

V e r l o o f d : Kitty te Nyenhuis en Fons Hue- 
ber, arts, 30 October 1949. 

Françoise Bing, ing.agr. en Pieter Vink ec. 
drs. 30 October 1949. 

PERS-INTERSCHOLAIRE 
Ongeveer twee maanden geleden kregen wij van de 
redactie van de H.B.S. A een uitnodiging, om een ver- 
gadering bij te wonen van de redactie's van alle Mid- 
delbare scholen in Haarlem. Op die vergadering is het 
plan geopperd voor wat we zouden kunnen noemen een 
,,Redactionele Interscholaire". De bedoeling hiervan 
was een contact t e  leggen tussen de verschillende scho- 
len door middel van de schoolbladen, om door het 
schrijven van stukjes over het schoolleven en de uitin- 
gen daarvan op andere scholen, ons eigen schoolleven 
op te voeren, des noods nieuw leven in te blazen. Verder 
zouden we ontmoetingen op sport en ander gebied kun- 
nen stimuleren. Ook zouden we de gelegenheid hebben 
om iets te schrijven in een ander blad dan ons eigen. 
Deze Interscholaire loopt al heel aardig. Wij zijn naar 
enkele uitvoeringen geweest en hebben ook redactie- 
leden van andere bladen ontvangen. 
Nu zult U voortaan in T.L. een rubriek vinden met als 
kop ,,Pers-Interscholaire" en als inhoud een paar korte 
verslagen over uitvoeringen op andere scholen, die we 
hebben bezocht. i 
28 Ootober. - Het Christelijk Lyceum organiseerde een 
filmavond. Gedraaid werd de film ,,De IJzeren Man", 
een historische film, spannend, boeiend en leerzaam. 
2 November. - De ,,Cultmle kring" van het Christe- 
Ejk Lyceum gaf een filmavond in samenwerking met 
,,The United States Information Service". E r  werden 
vijf filmpjes gedraaid. ' Als eerste zagen we ,,News 
Magazine", dat een aardig beeld gaf van de havenwer- 
ken in New Pork, het bouwen van een nieuwe hangende 
brug over de Hudson, en golf als populaire sport. Ver- 
volgens ,,Tenessee Valley Authority" een film over het 
gigantische werk dat de Amerikanen echt op hun ma- 
nier verrichJten, in een provincie, zo groot als Enge- 
land, die door aanhoudende overstromingen van de 
Colorado-rivier met de ondergang werd bedreigd. Daar- 
na nog drie filmpjes: ,,De afweer van het lichaam tegen 
ziekten", dat heel leerzaam was; ,,Country Governe- 
ment" en ,,Hoog boven de grenzen". Dit laatste ging 
over het trekken der vogels. Al bij al een geslaagde 
avond, die op ons Lyceum zeer zeker ook in de smaak 
zou vallen. 
12 November. - Sancta Maria hield haar jaarlijkse 
prestatie-avond. Het beste, wat de meisjes presteren 
op gebied van voordracht, zang en debat werd hier 
naar voren gebracht. Het eerste deel stond in het licht 
van Guido Gezelle. Na een inleiding, die handelde over 
het leven en werken van Guido Gezelle. volade een 

begreep hij toch niet helemaal. Verder werd er  nog ge- 
zongen o.a. ,,La Soeur des Rossignols" van Bordèse en 
,,Die Forelle" van Schubert. Tot slot maakte Soeur 
Christiana de uitslag van de opstel- en tekenwedstrijd 
bekend en sprak. het slotwoord. 
28 November. - Academie op Sancta Maria. Deze 
bijeenkomst stond in de geest van de humor. De hoofd- 
schotel was een lezing Over ,,Humor in de letterkunde" 
en werd geïllustreerd met verschillende,gedichten en 
pasages. Verder werd Humoresque van Dvorak gespeeld. 
Een improvisatie, die eigenlijk meer op een lezing ge- 
leek, over de tentoonstelling der Middeleeuwse Kunst, 
was heel aardig. Ook werd er nog een uittreksel van de 
Sancta Maria Katechismus voorgelezen, met o.a. de 
volgende vragen: ,,Welke zijn de drie hoofdzonden? De 
drie hoofdzonden zijn: spreken, spijbelen en omgang 
met Trinitariërs. Wat zijn Trinitariërs? Trinitariërs iijn 
een afgescheiden secte, die door de docenten als ketters 
zijn veroordeeld. Wat gebeurd er met hen, die omgang 
hebben met Trinitariërs? Zij, die omgang hebben, met 
Trinitariërs, worden door de Rectrice in de schoolban 
gedaan". Gerrit Ruigewaard. VI. 

Uit andere Schoolbladen 
Zou de redactie van ,,'t Vodje" werkelijk zoveel zelf- 
kennis bezitten, dat zij zo'n naam voor hun school- 
orgaan hebben gekozen? Toch kan dit niet als recht- 
vaardiging dienen om er dan maar zoveel mogelijk 
rommel in te schrijven. Als men het leest denkt men 
beslist, dat er dansonderwijs op school gegeven wordt, 
gezien de verslagen over ,,Mijn eerste dansles', ,,Toch 
naar dansles". We willen echter niet alles afkeuren, 
maar er kan toch nog wel wat beters gegeven worden, 
vooral omdat dit het eerste nummer is, waarmee men 
indruk moet maken bij nieuwe lezers. Want de eerste 
klap is een daalder waard. 
Van de Montessori-Lyceumvereniging , , ~ ~ s w o u C ~  moch- 
ten wij ,,Alle Hens" ontvangen. Een parodie op de doop 
is wel erg banaal. En laten wij in tussen hopen, dat 
alsnog het besluit van de rectoren-vergadering, om. 
uiterlijk één uur de intermontessoriale fuif te doen op- 
houden, door de leerlingen ongedaan kan worden 
gemaakt. Eén der voorzitters beweerde n.l. letterlijk: 
,,Ik geloof niet, dat een van de rectoren er enig idee 
van heeft wat een fuif eigenlijk is!" (Daverend geklap). 
Ach ja, dat heb je zo bij die zielen van rectoren. Ze 
zullen nog heel wat kunnen leren van al die fuiflustige 
leerlingen. En één uur, het is toch wel wat t e  besisotte- 
lijk om dan al naar huis te gaan, want ook die fuif met 
Kerstmis moet al om één uur afgelopen zijn, Dat zijn 
toch wel wantoestanden, vindt U ook niet? 
,,Janus7' van de Christelijke Lyceumvereniging heeft 
een nieuwe redactie en als we zo het Kerstnummer in- 
kijken, dan zouden wij durven zeggen dat de keus niet 
gek is. De inhoud is van een goed gehalte, terwijl het 
uiterlijk ook uitstekend verzorgd is. 
Tenslotte willen we nog een pluim op de hoed van 
Mirabile Lectu steken voor het goed verzorgde eerste 
nummer van de nieuwe- jaargang. De inhoud is geva- 
rieerd. We vinden er een stuk in, gewijd aan de Haar- 
lemse beeldhouwer Van Reijn, terwijl van de verschil- 
len sportfestiviteiten vlotte verslagen geschreven zijn. 
Laten wij sluiten met onze dank uit te spreken voor'al 
de schoolbladen die wij mochten ontvangen. 

Th. Luypen, 5 B (Sch.). 
zevental van zijn gedichten, waaronder de declamatie , 

van ,,O brooze levendheid" en ,,O heemelijke diepten". 
Voor de pauze werd nog een debat gehouden over de 
vraag-of de katholieke universiteit al of niet bestaans- 
recht heeft. Nadat ook enige deskundigen uiyde zaal 
hun stem hadden verheven, kwamen de debattanten 
overeen dat zowel de katholieke als de neutrale univer- 

Ill~cUenpikken eh We-steken 
Is het nu beslist nodig dat de leraar van een zekere 
3e klas de hele dag voor schut zit? 
Ja,, want ais Schut op.de achterste bank geplaatst 
wordt, zit de gehele klas voor schut. 

.- 

siteit hun voor- en nadelen hebben. -0- 

Na de pauze hoorden we declamatie's in de moderne De jubilerende Heer Verberne op de l e  bank in het 
talen. Schrijver vond het een heel experiment, maar feestelijke kerkgebouw en terecht. 
moet toch toegeven dat de voordracht door het-gebruik Ko'tje vonden we tenslotte op de laatste bank, maar 
van de moderne taai heel weinig leed. Maar de tekst hij was er  tenminste nog net. 



JOURNAEL ofte RONYCK 

Lieve lezers. 
Vanavond weet ik niets, helemaal niets te schrijven. 
Mijn geest is volkomen blanco en het is een feit dat U 
ditmaal wel een heel vage, verwarde Kroniek voorgezet 
zal worden. Maar ja men zit in de vijfde A, of men 
zit er niet in, en ten slotte is er ook nog zoiets als een 
eindexamen. 
Waarmee' ik maar zeggen wil, dat ik deze keer bijna 
nergens naar toe geweest ben. 
Geen uur kunst, geen cassiciacum, geen A. G. en U krijgt 
ditmaal dus ook bijna geen ooggetuige-verslagen. 
Verder vertikt mijn vulpen het en dadelijk begint Paul 
Vlaanderen aan zijn mysterie. Ik heb net geprobeerd 
hem met een schaar te maken, (de vulpen). Ontdek nu 
dat hij leeg is. 
Zondag 23 October. Het vreemde van de A. G. is, dat 
zij nog steeds verhit is door hetzelfde enthousiaste vuur 
als in het ,,Jeep-tijdperk". 
Van de andere clubs hier zijn we gewoon dat zij na hun ' 

(eerste) levenslicht voor een tijdje met ongeïnteres- 
seerde ogen te hebben aangezien, afsterven of indutten. 
Dat is heel natuurlijk. Het zou gek zijn als het anders 
was. 
Zo niet de A.G. Vréémd is dat. Nu ook weer: grote 
opkomst (naar men zei) bij de Hoogmis in de Kapel 
en de werkelijk uitstekende film (zei men) ,,de Held 
van Molokai". 
Dinsdag Z5 October. Forever Brandes? Bezoek gehad 
van A. P. De grote, de vreeselijke. Dat vreselijke in 
A. P. belette een stel schriele onderbouwertjes echter 
niet van tijd tot tijd zijn banden leeg te laten lopen. 
Met groot gesis. Maar wat deert dat Hem? Hij staat 
daar boven. Hij is dan ook Volkskrantcorrespondent 
en wil naar\ Tito! Ja, ja, zo begint dat. Het eindigt in 
een celletje of op een troon. 
Gelen datum (Sorry). P. H. heeft voor mij genoteerd: 
Uur kunst (hobo). Dat wordt t e  gek, daar ben ik 66k 
niet naar toe geweest. Ik kan wel wat verzinnen ...... 
bijvoorbeeld dat Akke de Vries fantastisch was en haar 
man ook, maar wat heeft het voor nut? 
Degenen die geweest zijn herinneren zich alles nog wel, 
en zij die niet geweest zijn interesseren zich waar- 
schijnlijk niet voor Dergelijke Dingen. 
Voor de Natura Docettentoonstelling: zie collega. 
Maandag 7 November. De Soos huldigt drie stralende 
jubilarissen op haar manier. Een welgemeende, uit- 
bundige doch enigszins ongeorganiseerde manier. Maar 
het was wel gezellig en de taart  was lekker, nietwaar 
bestuur? Het Schoterstraatbandje had m.i. wel een 
microfoon verdiend. 
Dinsdag .8 November. De grootste stunt sinds eeuwen: 
Le-To! (Ha, die Godin!). 
Alle commentaar is eigenlijk overbodig. ,,Voor het kind 
door het kind" en zo brachten Jan van Os en Ted Peek 

met alle l e  en 2e klassers bijna f 600.- bijeen door de 
verkoop van kinderpostzegels voor alle andere magere 
kindertjes. Voor uitvoerig verslag zie elders in dit num- 
mer. 
Vrijdag 11 Novelmber. - Kwam mij ter ore dat onze 
leraar Alders (zoals gewoonlijk) naar Holland-België 
wilde, maar zijn kaartje al  kwijt was. Onder het vrije 
half uur werd er een kaartje Holland-België bij opbod 
verkocht. 
Dezelfde heer Alders en zijn Chronicus herdachten 
W <P e n s d a g 1 6 N o v e m b e r in alle stilte het feit, 
dat eerstgenoemde 20 jaar geleden in een vlaag van 
wanhoop het besluit nam om les te gaan geven aan 
Het Lyceum. 
Een rare dag was dat. De heer Gieling sprong onder de 
scheikundeles van 5 B inééns een méter hoog en bleef 
daarna nog een beetje naspringen. En die leerlingen, 
die dachten dat hij een basiszuur gedronken had. De- 
zelfde reactie! 
De heer Gieling had echter, naar hij zei, een muis in 
zijn broekspijp gehad. O! 
Bleef het hier maar bij, maar de heer Rekveld, leraar 
in een hele bende B-vakken, schijnt het Klasseboek wei- 
nig te respecteren, noch het doel dat het beoogt of de 
taak die het vervult. 
Het is tenminste meermalen voorgekomen dat hij met 
een afgebrande lucifer ondertekende. En onze docent 
v. d. Heyden viel die dag met zijn fiets op een onder- 
bouwertje. Bij de uitgang. Het ventje liep inwendige 
kneuzingen op en is naar de Deo overgebracht. 
Ja, tegen zo'n verzameling leraren kan toch maar 
geen enkele school op. Geen een. Ook S. M. niet. 
Donderdag 17 November. Wéér zo'n nare dag om te 
verslaan. Een door uw geschiedschrijver verzuimde 
Cass.-zitting. Voor inlichtingen wende men zich tot de 
voorzitter. 
Toen sliep onze school weer in om weer op te schrikken 
om 's c o n r e c t o r s f e e s t te vieren, waarvoor 
zij een hele dag'vrij nam. 
Even memoriseren: Hoogmis; natuurlijk in de Jans- 
straat, een uitstekende film met een Monsieur Vincent, 
waarover iedereen in de wolken was en om 1 uur een 
receptie. Er  werd natuurlijk volop gespeecht; en Harry 
van Beek maakte tussen d@ ,,grote1' sprekers een bril- 
liante indruk en op p. H, niet het minst het vetvrije 
brevier! 
Vervolgens werd op de avond van Donderdag 24 No- 
velmber de Eerste Eigengemaakte, Eigengereide G. 
Michon-Revue opgevoerd. Het is natuurlijk niet mogelijk 
hier het volledig programma te behandelen en daarom 
zal ik hier maar enkele ,,Top Stars" uitpikken. Aller- 
eerst onze Two Sailorbrothers, die een eerste-klas stukje 
ten beste gaven. Hun identiteit? Martin en Hen& van de 
Kroft natuurlijk. 
Onze oud-leerling Max dreseerde zijn bandje weer op 
zijn oude, onvolprezen wijze. 
Het enigste wat mij van Max nogal tegen viel was, dat 



hij zich zo liet gaan op het arme 
Warsau-concerto. Het werd een 
heel nieuw stuk en het deed pijn. 
De zanger of voor de ,,fansu (o, 
afschuwwekkend woord ! ) , die 
,,croonerw van de band was zoals 
U wel weet, Reggy Naumann, die 
onder het zingen van zijn ,,Riders 
in the sky" nogal te kampenhacl 
met plankerkoorts, die onder i?jn 
tweede liedje echter weer afzakte 
tot 36.50. Hij zong uitstekend, 

The two hailorbrothers daar was iedereen het over eens. 

([wo: Ab Lucas 5A) stem toch echt kijwt! Die baard 
mag hij wel eens gaan scheren! 

Mr. Kiekeriekie was m.i. iets te nadrukkelijk, maar ja, 
hij had ook zoveel te beredderen. 
Kees Janus was geen 100 70. Hij kan v6él meer. Men 
zou haast zeggen: ,,Gewoon doen, Kees, dat is het 
beste". 
De eerste sketch ,,Rumoer om een vrouw", viel me 
nogal tegen, maar de laatste, ,,Het geheim van Piet 
Hevn" maakte alles weer goed. Goed gespeeld en ori- 
ginele strekking. 
Tenslotte een woord van waardering voor de grimeur, 
die er een van de topklasse is. 
Pater Hutjens dankte in zijd slotwoord nog eens allen 
die er toe bij hadden gedragen om zijn jubileum tot 
een onvergetelijk feest te maken. 
Maar ja, het is toch immers ook een onvergetelijke 
figuur! 
Vrijda*g 25 November. Onze Catharinadag begonnen we 
met een H. Mis in onze filiaal-Kerk in de Jansstraat en 
deze werd zo goed bezocht, dat we de 2 vrije uren en 
het huiswerkvrij met Sinterklaas heus wel verdiend 
hebben. 
Cassiciaccm hield daarna haar traditionele feestzitting, 
die denderend was. Dit jaar was het dr. Spoelder, die 
een uiterst boeiende en vaak geestige lezing hield over 
Algemene Ontwikkeling. Dit was niet zijn oorspronke- 
lijke bedoeling, vertelde hij ons. Onze rector, die een 
groot politicus is, had hem echter afgeraden zich te 

S houden aan de oorspronkelijke' titel: ,,Voordelen van een 
Klasieke opleiding", daar hij zich zorgen maakte over 
een splitsing in ons schoolleven en zelfs,vreesde voor 
een oproer. 
De opkomst getuigde van een grote belangstelling en 
de aanwezigen werden niet teleurgesteld. 
De vice-voorzitter van Cassiciacum, de aan prestige zo 
rijke Rob Stuijt, vervulde op een buitengewone wijze 
zijn plichten als gastheer en voorzitter. 
Een ochtend waar zeker niemand spijt van heeft gehad; 
óók de Schoterstraters niet, die bij zulke gelegenheden 
toch altijd weer naar hun oude Home terugkeren. 

Nu nog een woordje over een idee vanuit de fundamen- 
ten van onze school. Bij gemis aan een eigen ,,Cass" 
en ,,Soos" organiseerden enkele lagere klassen contact- 
en surprise-avonden onder elkaar, dr~ipend van cultu- 
reel leven. ,,Een voorbeeld dat navolging verdient" (dit 
cliché had ik nog ergens slingeren. 
Nu is alles op, want de Soos laat dit jaar de Sint niet 
overkomen; dat kan Bruin niet trekken. Maar voor de 
l e  klassen was er toch op 5 December een heerlijke 
filmmiddag met draaideuren, vallende kelners, geluid 

- van de firma N.V. Boon en een juichende menigte. De 
mooiste surprise van dit jaar was de doctorspromotie 
van de Heer Hoek op 6 December, waarop hij de hoog- 
geleerde Heren van A'dams Universiteit met rustige 
zekerheid te woord stond. Er  was zeer veel belangstel- 
ling. Onze oprechte gelukwensen. 
Sterkte in de proefwerkweek en ,,Merry Christmas". 

H. v. d. Eerenbeemt, 5 A. 
P.S. - Natuurlijk weer iets vergeten. Altijd iets om te 
vergeten: vulpennen, dassen, om te betalen, en nu dit 
weer! 
Het gaat over dat nieuwe bord op de cour. De rector 

is er zo blij mee, dat er al meteen een heleboel voor- 
barige dingen opgeschreven werden (over de Nachtmis 
en zo). H. v. d, E. 

5cltatemtcaatkconick 
Indien de aanhef van de laatste kroniek van collega 
Harry U soms in de zoete waan gebracht heeft, dat ook 
wij spoedig onze kroniekschrijver-biezen zullen pakken, 
wacht U een pijnlijke teleurstelling. Wij zijn namelijk 
volgend jaar nog steeds leerling van het Triniteits- 
lyceum en dus zulleri wij onze laatste povere krachten 
inspannen om ons in de redactie te handhaven. Waar- 
om wij zo zeker zijn van een fiasco bij ons eindexamen? 
Wat een troostvolle, doch niettemin van geestelijke on- 
volwaardigheid getuigende vraag! Dacht U werkelijk,- 
dat een algemeen ontwikkeld gecomitteerde iemand 
doorlaat, die niet het verschil weet tussen een cliché 
en een koperdiepdruk? Laat staan een debiel, die, voor- 
dat de ,,SpaarnestadM hem hierop openlijk attent maak- 
te, niet eens wist dat er een koperdiepdruk bestond! 
Wij zullen wel wijzer zijn. We poberen de soliditeit van 
dat eindexamen niet eens. Wat is tenslotte een examen? 

-a- 
Op Woensdag 26 October was er; een Tolle Lege-redac- 
tievergadering, een Interscholaire redactie-vergadering 
en een Hobo-concert. Op sommige van deze bijeenkom- 
sten zagen wij Schoterstraat-hoofden; op andere niet, 
omdat wij er zelf niet waren. 
28 October: een besturslid van Cas - en dus culfureel, 
en dus vertrouwenwekkend -, zamelt geld in voor een 
duister doel. In het jachtende Haarlem-Noordse leven 
- waaraan ook de heer van Boekel van tijd tot tijd 
deelneemt - -werd, om tenminste nog een beetje het 
verband met de Zijlweg te suggereren, van 30 October 
tot 3 November een Herfstvacantie in acht genomen. 
Op 31 Octobeir werd er een potje geping-pongd tussen 
Zijlweg en Schoterstraat. Op 1 November was er een 
Interscholaire in Amsterdam. Op 2 November een 
Schoterstraat-pingpongtournooi, de peuters uit de eer- 
ste klas kregen een scherts-rapport en intussen zat 
Natura Docet maar tentoon te stellen. Zo, dat lucht op. 
Wat een feiten in zo'n kort bestek. Hier zijn er nog 
meer: 8 Novembr Schouwburg op zijn kop, commen- 
taar overbodig. 9 November huiswerkvrij. Cassiciacum 
vergaderde op 10 November met open deuren. Spreker 
was de heer Hokkeling over: ,,Die Deutsche Jugend". 
Daarna was Nol Hendriks zo onvoorzichtig om een lans 
te breken voor de gemengde school; natuurlijk had hij 
het publiek mee, en (natuurlijk) p. Albers tegen, terwijl 
de 'heer Hokkeling vol vuur de zwak&( ?) partij ging 
helpen. De volgende dag publiceerde de heer v. d. Hey- 
den in 5 B hierover een deel van zijn memoires. 
11 November: een echt H.B.S. A-incident. Wij vermelden 
hierover slechts: 

Gelieve geen geld of goederen uit te lenen 
aan ..............., aangezien door hem niets 
terugbetaald wordt. (ingez: meded.) 

Bij de puntjes kunt U invullen Frans Grosfeld, Janus 
Klompenklepper of Joop Viehoff: Een van deze drie kan 
zich dit verschikkelijk verwijt aantrekken. Maar wij 
niet. 
22 ~ o k b e r :  Pater Hutjens-festijn, waarvan de invloed 
zich natuurlijk ook op de Schoterstraat deed gevoelen. 
Een voortreffelijke Zijlwegrevue van super-scholqir ge- 
halte op 24 November. 
25 November: Catharinadag; ook vrij, jandorie, 't wordt 
te gek! In ons geschiedenisboek (van de H.H. de Haan 
en de Haas) komt op blz. 130 een afbeelding voor, 
waaronder staat te lezen: ,,De Praatwoede in het 
'Frankforter Parlement. Der Abgeordnete Piepmayer 
spricht!" Dit is een drukfout; het moet zijn: ,,De 
Schoterstraat Sociëteit. Frans Grosfeld declameert!" 
De opgewonden man op de praatstoel is Frans Gros- 
feld. Hij declameert. Aan zijn platvoeten zijn enige en- 
thousiaste 3e klassers komen zitten. De twee geani- 
meerdc-causerende lieden halverwege de zaal zijn p. 

( Z e  vervolg pag. 11. rechts onderaan) 



TAFELTENNIS ! 
Allereerst een woord van hulde aan het zeer actieve 
bestuur van de tafeltennisclub. In September werd dan 
de . officiële tafeltennisclub ,,Alliance - Tafeltennis - 
Triniteitslyceum" (A.T.T.) opgericht. 
Het bestuur werd als volgt samengesteld: Voorzitter: 
A. van Dijck VI; Vice-Voorzitter: J. Berendonk 5 A; 
Secretaris: H. v. d. Kroft 3 b; Penningmeester: J. - 
Beyk 4 A. 
Het l e  team kwam in de 2e klas N.T.T.B.; het 2e team 
in de 3e klas en het 3e, 4e en 5e team kwamen in 
de 4e klas N.T.T.B. Hier volgen dan de zeker niet 
slechte resultaten! 
Het l e  team speelde 7 wedstrijden. Hiervan werden er 
2 verloren, en de belangrijkste wedstrijd -tegen Win- 
fried 3 werd gelijk gespeeld (5-5). 
Het 2e team speelde 6 wedstrijden; verloor er 2 en 
speelde de wedstrijd tegen G.T.T.C. 4 met 5-5 gelijk. 
AST.T. staat nu op de 3e plaats!! 
Het 38 team speeldq 7 wedstrijden en behaalde hieruit 
7 .punten. 
Het 48 team won 3 van de 5 wedstfijden 
Het 5e tem verloor i van de 5 wedstrijden en staat 
aan de kop van zijn afdeling! 
Ook een-woordje van hulde aan Fred Titulaer, die de 
best geklasseerde A.T.T.-er is. Won 13 van zijn 15 par- 
tijen! Ping-pongers, sluit u aan bij A.T.T.! 
Zijlweg l-Schott~mtmat 1. 
A.T.T. organiseerde deze wedstrijd, die door de Zijlweg 
overtuigend met &2 werd gewonnen. Zijlweg 2-Scho- 
terstraat 2, werd eveneens een denderende overwin- 
ning voor de Zijlweg! (9-1). 
Het door A.T.T. georganiseerde ping-pong-tournooi om 
het kampioenschap van het Trin.-Lyc. werd gewonnen 
door: 1. J: Smit (Winfried 1 ) ;  2. J. Groen (A.T.T. 1 ) ;  
3. R. Tjia (A.T.T. 3) ;  4. J. Berendonk (A.T.T. 2). 
Proficiat mijne heren! We spreken jullie voortaan met 
,,U" aan. 
Jan Blom (A.T.T. 5) won op hèt N.K.S. (Ned. Kath. 
Sportbond) tournooi de 4e prijs! 
SCHAKEN. 
Ook de Schaakclub speelde weer enkele wedstrijden, 
waarvan hier de uitslagen volgen: Trin.-Lyc. I- 
H.B.S.-B I 8-2; clkistelijk Lyc.-Trin. Lyc. I 7-3. 
Het 2e team moest 2 maal het hoofd buigen, n.l. tegen 
Christelijk Lvc. I1 (2-8) en tegen het Kennemer I 
(41/2-51;2). - 

- 

Het actieve bestuur verdient ook een pluimpje! 

ZWEMMEN. 
Op Maandag 14  cto ober werden er door de zwemclub 
onderlinge wedstrijden georganiseerd. Volgens sport- 
kronieker zijn p1.m. 35 jongens op een school van ruim 
700 veel te weinig. Waar bleef de rest? Geen zin? Te 
lui? Te sloom? Belachelijk. 
Het program bestond uit zes nummers: 
1. 25 meter schoolslag (onder 14 jaar). De l e  plaats 

werd door 2 jongens gedeeld, n.l. R. Kuijten en K. 
Spook (21 sec.). No. 2 was H. Keller in 21.1 sec. 
2. 50 meter borstcrawl (boven 14 jaar). F. van Doo- 
renmaalen werd no. l in 32.6 sec. W. Breukel werd no. 2 
in 35.8 sec. 
3. 25 meter borstcrawl (beneden 14 jaar). 1. H. de 
Graaff (15.4 sec.). 2. J. Koopen (16.4 sec.). 
4. 50 meter. schoolslag (boven 14 jaar). 1. T. van Dam 
(44.4 sec.). 2. J. Scheëpersl (45.4 sec.). 
5. 25 m. rugslag (beneden 14 jaar). 1. J. de Wild 
(27.9 sec.). 2. J. v. Rijsbergen (28.2 sec.). 
6. 100 m. schoolslag (boven 14 jaar). 1.&F. Lablans 
(1.26.1 sec.). 2. T. Bleeker (1.26.5 sec.). Zeer goede 
prestatie voor Bleeker, gezien de resultaten van het 
vorig jaar. 
7. 50 m. schoolslag (beneden 14 jaar). 1. R. Kuijten 
(17 sec.). 2. L. Hoogervorst en J. Koopen (48.9 sec.). 
8. 50 meter rugslag (boven 14 jaar). 1. F. v. .Dooren- 
maalen (40.2 sec.). 2. W. Breukel (44.6 sec.). 
De numers werden vlot afgewerkt en een woordje van 
dank aan de organisatoren is zeker op z'n plaats. 

WATERPOLO ! 
In November werd er een wedstrijd gespeeld tegen een 
combinatie van D.W.T. Een zeer vlotte wedstrijd waarin 
jammer genoeg Frans Wassenberg niet kon meespelen. 
Het was F. v. Doorenmaalen die de stand op 1-0 in 
ons voordeel bracht. Even daarna maakte D.W.T. gelijk. 
Weer was het een Doorenmaalen (ditmaal Ko) die van- 
af het midden met een prachtig schot de stand op 2-1 
bracht. D.W.T. maakte toen weer gelijk en vlak voor 
he einde wist D.W.T. er  3-2 van te maken. Dit was de 
eindstand. 

H.1.C.-TOURN001: OP 1 NOVEMBER. 
Dit jaarlijkse evenement was dit jaar voor ons een 
teleurstelling (wat onze resultaten betreft). Het Igna- 
tius-College nam de beker mee; wij eindigden op de Ze 
plaats en het Aloysius-College uit den Haag op de 3e. 
Voetbal. - Het eerste elftal leverde goed werk. Het 
won n.l. van H.I.C. met 2-1 en speelde met 1-1 gelijk 
tegen V.I.C. Het 2e elftal deed het minder. Het verloor 
n.l. met 4-2 van H.I.C. en won met 3-1 van V.I.C. 
Het 3e elftal moest met 2 nederlagen genoegen nemen, 
n.l. tegen V.I.C. met 5-3 en tegen H.I.C. met 3-0. 
Hockey. - De hockey-ers stelden dit jaar wel heel erg 
teleur. Het l e  elftal verloor door eigen schuld van 
H.I.C. met 2-1. Maar V.I.C. moest met een 3 - 0  neder-, . 
laag naar huis keren. Het 2e elfal verloor ook één wed- 
strijd, n.l. tegen V.I.C. met 4-0. Het won echter met 
2-1 van H.I.C. Het 3e elftal wilde geen van beide 
tegenstanders krenken en speelde dan ook de 2 wed- 
strijden met -1-1 gelijk. 
Dit goed georganiseerde tournooi werd dus door de 
beste spelers, de H.1.C.-ers gewonnen. 
Proficiat, en tot volgend jaar. 

VOETBALLEN. 
Het eerste elftal speelde in de loop van dit trimester 
een wedstrijd tegen de H.B.S.-A. Aangezien sportkro- 
nieker niet gewaarschuwd was, weet hij er alleen dit 
van te vertellen: le. E r  is gevoetbald tegen de H.B.S.-A; 
2e. Wij hebben gewonnen met 6-2. Josiv. Noiort 5B. 

Albers en p. Distel in een stevige bridge-drive. De 
massa, die zich voofl de uitgang verdringt, bevat Jaap 
Bonarius, Piet v. Westerop, Jan v. d. *Kolk en Nico 
Beentjes en vele anderen; zij zijn op weg naar de 
Kienema Pallakee. De rest van het geacht auditorium 
sluimert, zoals U ziet. Achter het spreekgestoelte zit 
Joop Viehoff, de wanhoopsdood wikkend en wegend. De 
trieste gestalte achter de lege tafel daar achter ten- 
slotte is de ,,barkeeper" Nol Hendriks met een nadelig 
saldo van 8.75. - Wie was van dit alles de schuld? 
De organisatoren, of Cassiciacum, de initiatiefneem- 
ster? Of misschien,. . . . . de ,,beste artisten van de Scho- 
terstraat" die niet wiilen meewerken? Of de ongeluk- 
kige datum? De verkeerde aankondiging? 
Wij gaan eens rustig uithuilen. 

Frans Grosfeld 5 A (Sch). 
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