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CHRONOS 

Het is'ijzig koud. De Oostenwind zwiept de 
rafelende wolkenflarden als zweepslagen in 
onze gezichten, als wij, de oude, vermoeide 
en dus aftredende redactieleden, de redactie- 
kamer hebben verlaten en ons in een hoos 
van weemoed en toch ook blijdschap om de 
vreugde van anderen, hebben laten opstuwen, 
duizenden meters hoog tot het hol van de be- 
eindiger onzer ambtsperiode: Chronos, de 
god van de Tijd. 
Daar staat hij. De gebleekte klederen kleppe- 
ren tegen zijn uitgemergelde ribbenkast. Wij 
naderen eerbiedig. 
,,Gerard Dirks", klinkt het. Zijn stem don- 
derf door de lege eeuwigheid, Alleen de wind 
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antwoo~dt: ,,pssstM. Het klinkt bekend. 
,,H$ is er- niet," wagen wij bescheiden. ,,Hij blijft nog. 
Redactieleden kan Tolle Lege missen. Maar de centen. 
Daàr komt het op aan. Admin'istrateurs als hij vindt men 
niet dikwijls." 
,,Een bewijs van degeneratie van de H.B.S.-A," meent 
Chronos terecht. ,,De volgende dan maar. Hendrik van 
den Eerenbeemt. Waar  zit die lammeling?" 
,,Harry,'.' lispelt een onzer nederig: ,,Ik heet Harry of 
Henry." 
,,Geen gedonder hier," schrijft Chronos voor. ,,Hier 
kijkt men niet naar de huid, maar naar het hart. W a t  
deed je dit jaar?" 
,,Veel," ijvert Harry. ,,Ik schreef de Zijlwegkroniek. 
Hij was goed: Glashelder, Dusdelijk. W a t  je noemt: 
begrijpelijk. Ik was steeds druk in de weer. Ik verzamel- 
de noest de vermeldenswaardige gebeurtenissen, die p. 
H. voor mij op zijn vloeiblad noteerde." 
,,Dat was de moeite waadd," prijst Chnonos (zonder 
ironie). ,,Ik meen me ook nog iets te herinneren over 
een jampotje met een blikken deksel." 
Harry bloost tot onder zijn zwart-omrande nagels. ,,O, 
dat," prevelt hij bleschaamd ,,Dat was niets. Zo'n klein 
niksni'emandalletje." 
,,Om de dooie dood niet!" zegt Chronos. ,,Het was een 
artikel. Met koppen (van Noud) er boven. Het werd 
door de censuur prompt ten val gebracht en verder tact- 
vol doodgezwegen." Harry knikt. Geslagen. 
Chronos richt zich op. Vals. 
,,Frans Grosfeld. Kom hier." Een stumperige figuur 
strompelt naar voren. Eéns was hij zeer eigenwijs. Nu 
zou je hem een klap op zijn hoofd geven. 
,,Ik verzorgde naar beste, zij het onvolwaardig vermo- 
gen de Schoterstraatkroniek.. ." begint hij, bedenkend , 
de,wijze woorden van p. Reykers: ,,Geef de examinator 
niet de kans aan het woord te komen." Maar Chronos 
is geen examinator. Hij is Chronos. 
, ,Was het een. kroniek?" buldert hij. .,Neen! Het was 
gèèn kroniek. Het was een brei van woorden en zinnen, 
aaneengekleefd door punten en komma's, korbom, door 
die dingen waar dhr. Bisschop zo'n grote waarde aan 
toekent." De kronieker wordt bleek. Hij is in zijn tere 
punt geraakt. Maar Chronos buldert door. , ,Wat ben jij 
voor een vent? Jij, die zelfs nog met terugwerkende 
kracht de holbewoners tracht te vergiftigen met beeld- 
romans en hun een slipover wil aantrekken?" Hij hapt 
liaar adem. En in deze pauze klinkt een snerpende stem 
van de aarde op: ,,Ik ben geen holbewoner!. Ik ben 
een improvisator!" 



Dat brengt 'Chronos tot bedaren. ,,De 
volgende". Een glimlachende gestalte 
zweeft naderbij, een vurige snor op de 
goed-gevormde bovenlip. Kennelijk- een 
telg uit een Frans oud-adellijk geslacht. 
,,Hier sta ik," verklaart hij zelfverze- 
kerd. ,,Ik zat in het Kraaiennest. Ik hield 
de registers bij van hen die gelukkig 
werden." 
Chronos is kennelijk beduusd. ,,Be- 
staat geluk? Bij wie?" De blauwbloedige 
glimlacht. ,,Bij aldegenen, die ik geluk- 
wenste. Bij verloofden, getrouwden, ge- 
borenen, vrijgezellen. En ook bij adellij- 
ken. Voorts besteedde ik een deel van 
mijn kostbare tijd aan andere schoolbla- 
den. Ik had een afkeer van vodjes." 
Chronos verstijft ;in zijn vodden. Hij 
wondt boosaardig. ,,En de Opera?" in- 
sinueert hij. ,,Dat artikel met het air 
van: ,,Kijk, 'dat wist ik nou allemaal 
hè? Jullie wisten het niet. Maar ik ben 
dan ook Theodorus." Het blauwe bloed 
verstijft nu ook. Chronos keurt hem 
geen blik meer waardig. ,,Volgende!" 
Niemand verschijnt. Chronos toornt 
overeind, maar Harry weet de orkaan 
te bezweren. ,,Er zit hier nog wel een 
vogeltje," verklaart hij rustig. ,,Dat is 
Jos. Jos schreef de ,,Sport." Jos hield ' 
van de sport. En ik houd van Jos. Laat 
U 'dat genoeg zijn." Het is inderdaad 
genoeg. Chronos wendt zich nu tot een 
ruige baard. Maar die is hem voor. Als 
voorzitter van Cassiciacun~ heeft hij ge- 
leerd op te treden. ,,,Ik ben Gerrit, ' 
spreekt hij bedachtzaam. ,,Ik ben be- 
dachtzaam. Ik ben een persoonlijkheitd, 
die qua spel aan Domineetje de eerste 
prijs toekent. Ik schreef een recentie 
over ,,Sworn Friends" en in de oertijd 
een uitnemend commentaar op A. P. 
Brandes met zijn Arabieren." 
,,Maar," waagt Chronos. Hij is over- 
bluft. ,,Maar ik ..." Hij stokt. 
,,Kerel,' zegt Gerrit. ,,Ik ben een dood- 
goeie vent. Ik ben een gymnasiast. 
Maar ik word een tijger als ik een on- 
afgemaakte zin ontdek. Ik spreek niet 
veel. Ik schrijf niet veel. Maar ik door- 
desemde Tolle Lege met mijn rum-adem, 
die recht uit mijn onbedorven inborst 
opwaait." IHij veegt zich de ontroerde . 
ogen, neemt ons bij de hand en snelt 
weg, de aarde tegemoet. 
Eerst dan valt het ons in, dat wij aan 
Chroxios niet verteld hebben, dat wij 
ook nog eens samen een artikel schre- 
ven, het Venlo-Verslag. Het was inder- - 
daa'd weinig. Maar onze redactie houdt 
nu eenmaal niet van coöperatie. Zij wil 
de onafhankelijke middenstand ontzien. 
Achteii. ons sqhudt {Chronos het hoofd 
en tuurt hoopvol in de toekomst. F.G. 

BESCHULDIGING 
Men zegt dat ik machteloos ben te beminnen, 
Omdat ik de vrijheid kies en de vormen veracht. 
En men gaat zelfs zo ver om als feit te verzinnen: 
In zo'n rusteloos hart wordt geen liefde verwacht. 

De liefde moet rijpen, zegt men, in conventie; 
Het is de tijd, die k t  doet, als een stralende zon. 
En dus concludeert men vlak, zonder clementie: 
Mijn liefde sterft steeds voor zij opbloeien kon. 

De feiten zijn waar: ik lach om die banden 
Die mijn leven verbinden aan gewoonte en tekst; 
Maar ik houd van de vrijheid, die ik draag op mijn handen. 

Het is de vrijheid, die in de dood zelfs leven houdt; 
Het is de vrijheid, die het koper maakt tot goud; 
De vrijheid, die steeds al mijn denken behekst. 

FRANS GROSFELD. 
SA (Sch.) I 

PERS-INTERSCHOLAIRE 
21 December bezochten we het Kerstspel van Sancta Maria". 
W e  zijn wel wat laat met ons verslag. Daarvoor bieden we 
onze excuses aan. Maar het is eigenlijk een blijk vain onze 
grote waardering dat we er, ondanks het feit dat het al zo lang 
geleiden is, toch nog de aandacht op vestigen. 

De uitvoering werd gegeven door het koor ,,De Damiaatjes" 
onder leiding van Mej. Leonie Molkenboer. Het programma 
was te uitgebreid om het uitvoerig te bespreken. De zang van 
het koor, dat uiteraard een grote plaats in nam, was zeer goed, 
zolang het tenminste eenstemmig bleef. Hiermede wil ik niets 
ten nadele van het koor of de dirigente zeggen. Een meisjes- 
koor op zich is toch al iets ijl. En als dan de stemmen nog ver- 
deeld worden.. . . . . 
Een van de fijnste delen was wel de declamatie van de zeven 
O-antifonen met dans. Alleen jammer dat de lichteffecten door 
de primitieve installatie soms storend werkten. Heel origineel 
was de familie Damiaan. Daar heerste de echte Advents- en 
Kerstsfeer. 'n Model gezin, maar gelukkig niet te model. Net 
genoeg onregelmatigheid om echt te zijn. En dan die heerlijk 
sigaretten rokende ooms en zingende tantes.. . . . . 
Na de pauze het eerste optreden van het Schoolorkest. Zolang , 

er muziek is, is er leven; en zolang er leven is, is er hoop! 

Tot slot alle hulde aan Mej. Molkenboer, de organisatrice van 
deze prachtige middag, die het ,,belletje: 'met tact wist te han- 
teren. Gerrit Ruigewaard VIb 



1 DE JAARLIJKSE TONEELOPVOERING I 

oed .. Liefcle 
Twijfelachtig Rapport Voor Trinitariërs ? ! 
Ongetwijfeld heeft iader van U ide recensie in de N.H.Crt. gelezen. Een re- 
censie die niet bijster welwillend was tegenover de  spelers. 
Zonder de pretentie te hebben het beter te kunnen, zal mijn verslag in sommige 
opzichten sterk abi jken van dat van de N+H.Crt., omdat ik niet alleen mijn 
eigen kijk op de zaak geeftmaar zoveel mogelijk de mening van de  doorsnee 
Trinitariër zal p r o k e n  weer te geven. 

Het is een waanidee dat de stad 
Haarlem alles wat van de heer 
Bomans afkomstig is, meent te 
moeten vertroetelen en te bewa- 
ken tegen de kritiek. Het is ook 
waar dat de schuld, wat betreft de 
keuze van ons jaarlijkse toneel- 
stuk, tendele bij ons ligt, zodat 
wij, de school, wat dat betreft dat 
twijfelachtige rapport wel ver- 
diend hebben. 
De meesten van U zullen echter 
met mij van mening zijn dat, wat 
spelgehalte betreft, Bomans' draak 
niet onder behoeft te doen voor 
het stuk van het vorig jaar. 
Om te beginnen met de proloog- 
zegger: G. Michon wist te verhin- 
deren dat deze moeilijke rol, die 
door #n /en@e welhaasf onver- 
teerbaar is voor de toeschouwer, 
al te taai werd. Hij bleek inder- 
daad de juiste man te zijn voor 
deze rol, wat men voor de figuur 

In handen, een verwilderd oog.  

van de monnik niet zeggen kan. 
Niet zuiver aangevoeld en een 
beetje verwaarloosd, deze laatste. 
Philips was inder'daa'd goed ver- 
tegenwoordigd, zoals de N.H.Crt. 
dan ook zegt. 
Hij blijkt ook wel een flinke do- 
sis tegenwoordigheid van geest te 
hebben, die Martin van ons. Die 
pruik! 
Tja, dan Iwan! Natuurlijk zal ik 
een man met ervaring als de re- 
censent van 'de N.H.Crt. niet te- 
gen willen spreken, maar toch 
vond ik dat er onder de ups en 
downs in Simons spel, werkelijk 
fantastische momenten waren. 
Momenten, die zo goed aange- 
voeld waren, dat het leek alsof hij 
m k  IR hef gewone leven /wnn k. 
Neem bijvoorbeeld de laatste 
scène, op het einde van het stuk, 
wanneer hij schreeuwt 04 het 
naakte glas vergif.. . Dat rauwe 
spel, die bijtende, cynische stem; 
godenspel noem ik dat! 
De hierboven genoemde criticus 
wijst de lezer erop, dat hij niet 
moet vergeten dat het dilettanten 
zijn die op de planken stonden, 
maar hij schijnt dat in zijn beoor- 
deling zelf wel eens te vergeten.. . 
Waar  Jacoba de moed vandaan 
haalde om met f 3 9 O  koorts te 
spelen die eerste avond, is mij een 
raadsel. De ware liefde voor het 
toneel waarschijnlijk. 
Hans' spel was inderdaad áf! Al 
leek Bob Kostermans als Amalia 
van Solms soms veel natuurlijker, 
hij was toch minder geestig. 
Boudewijn was zeer zeker eender- 
genen die er voor gewaakt heb- 
ben dat het stuk niet nóg lang4 
dradiger werd. 
Want het spijt me; langdradig wás 

Rij het Kremlin uergeleken. niet uerschrikkelijk 

genoeg . . . . 

het. Ondanks het vele werk dat 
de schaar van de regisseur verzet 
heeft, en ondanks het feit dat Bou- 
dewijn de tweede avond per on- 
geluk een heel stuk oversloeg 
(waar de zaal echter niets van 
merkte). 
Het is waar, dat Loek Lintjens 
dikwijls te veel nadruk legde op 
zijn (vlgs N.H.Crt.) ,,banalew uit- 
spraak; laten we hem dit echter 
vergeven, denkend aan de vele 

(Zie vervolg o p  pag. 13, onderaan 



Op een vraag, of de gecomitteerden op het 
eindexamen erg precies zijn, antwoordde 
dhr. Weyers (die blijkbaar ook van mening 
is, dat hij die klus wel alleen af kan), kern- 
achtig en zonder omhaal: ,,De gecomitteer- 
den kunnen doodvallen." Om daarna, on- 
bewust van de schokkende uitwerking van 
deze woorden, verder t e  gaan: ,,......op een 
kleinigheid!' * 
Dhr. Bischop: ,,Schei nu eens uit met dat 
schaapachtig geloei!" Het wachten is nu 
nog maar op de dag, dat de koeien begin- 
nen te blaten, de leeuwen te balken, de hon- 
den te kraaien en de leraren te boksen. 

* 
Boekhoudles in 5A; zoals daar meer ge- 
beurt een ontzettend lawaai. De heer Ver- 
berne: ,,Ik zal enige hersenen bloot moeten 
leggen ..." (!) * 
,,Woestijngang en scheef hoofd" karakteri- 
seerde de heer van Greevenbroek ons aller 
Harry van Beek. * 
Er is een weddenschap gaande tussen de 
classici onder de leraren en hun meer nor- 
male collega's, over de vraag of Plautus 
een classicus is of niet! De eerste groep is 
aan zijn prestige wel verplicht, te winnen... 

.. * 
Vader van een van de leerlingen tot de 
Rector: 
,,Die kapel is wel een beetje klein, niet- 
waar? Gaan alle jongens daar nu wel in?"- 
Rector: ,,Dat is juist de kwestie. Als ze er 
allemaal ingingen, gingen ze er niet alle- 
maal in, maar nu ze er niet allemaal ingaan, 
gaan ze er best allemaal in." 

Enkele snufjes uit de Kerstproefwerken van 
onze kleuters: 
,,St. Matheus wordt St. Bolis voorgesteld 
m,et een gevleugelde mensenkop." . 

i ,,Wat weet je van de actieve tijd van Paus 
. Gregorius de Grote ?" - ,,Vijfkamp op de Olympische Spelen: hard- 

lopen, worstelen, springen, vuistvechten en 
distelwerpen." 
Arme prefect! * 
Het spijt ons voor Appy Kroon, maar wij 
moeten zijn prestige toch een kleine knauw 
geven, die hadden wij al willen geven in 
onze vorige kroniek, maar ongelukkig ge- 
noeg kreeg de eminente R. Naumann hem 
toen te pakken, die hierbij dan weer ge- 
rectificeerd wordt. Het kwam allemaal door 
die zetter van dat ,,Godshuisu van ons, 
weet U, die zomaar een zin wegliet. Toen 
wij hem met onze terreur methodes wilden 
achtervolgen, wikkelde hij zich in een ijze- 
ren gordijn. * 
Wat een pikken deze keer niet waar? 
Nu een laatste prikje: 
Een leraar is er, die niet zo goedgelovig is 
als de rest van zijn zwarte collega's en dan 
ook geen excuses aanvaardt van de toneel- 
lieden t.a.v. het huiswerk. 

\ 

DE' MARKT 
Ik  kom de Gedempte Oude Gracht op en ik zie een wachtauto met 
bloemen, achter op staat een kerel met een potje. 
De prijs is vijf gulden, vier vijf en negentig, enz. 
J e  denkt, wat een gulle vent, maar als je het potje in je handen 
hebt kom je tot de conclusie dat je n6g voor een gulden bedrogen 
bent. Ik  loop verder tussen de bloembollenkraampjes door en ik 
hoor, ,,Goud voor de borst en goud x-oor de mond, ieder slijm lost er 
ogenblikkelijk mee op. Eet  is tegen hoest en verkoudheid, griep en 
benauwdheid". IHet is iemand, die met een bijl een gele massa tot 
puin slaat en het dan aan zijn vrouw geeft, die het in onsjes af- 
weegt en probeert te verkopen. Aan de overkant staat een dame 
met krulspelden, niets voor mij. 
Ik vervolg mijn weg. Het is een hels lawaai; ,,Luchtpost en gewone 
post, enveloppen en schriftpapier", ,,Alle soorten elastiek", ,,Kaak 
es mefrouw wat een nylons, hei je se ooit so mooi gesien", ,,Hier mot 
je wesen, hip- mot je sijn". Ik kom aan het einde van de bloemen- 
markt. Hier vind ik het aardigste. Daar staat een Astroloog 
met zijn horoscoop, waarvoor ik even de tijd neem. Een min ventjemet 
een bolhoedje zegt het volgende: ,,Als men over twintig jaar een 
baan bij een grote firma zoekt, en al komt U met alle mogelijke 
en onmogelijke getuigschriften aan, dan vraagt men enkel naar Uw 
geboortedatum, deze wordt opgezocht in een boekje en als antwoord 
krijgt U: ,,Ik ken Uw karakter al, gaat U maar heen." Op het 
ogenblik gebruikt de Commissaris van Politie in Den Haag zo'n 
boek. Meer heb ik er niet aan toe te voegen. 
U hebt slechts Uw geboortedatum te  vermelden en U ontvangt van 
mij een enveloppe waarin Uw gehele karakter staat beschreven. 
De prijs is vijf en dertig centen is zeven stuivers, zijn hier nog men- 
sen voor bij? Anders gaan wij een ogenblikje pauzeren, want ik 
heb nog een hele middag." Naast hem staat een knul met een jasje 
van zijn achtste jaar aan, ,,Mooie ballonnen en piepers." Dan nog 
iemand die iedere maand wat anders verkoopt. Vandaag zijn het 
messenslijpers. Bier heb ik ook wel zin in. Maar lastig is, dat hij 
veel publiek heeft. Maar na een beetje ,,gebig1' en gewroet sta ik 
vooraan. Opeens krijg ik een stomp in mijn rug. Ik draai me vlug 
om en daar staat een vent met een tronie om op te schieten en een 
flinke pruim achter zijn kiezen: ,,Boere kaffer je staat op me to- 
nen." ,,Oh Sorry." Maar intussen is de koopman bezig; ,,Ik zal voor 
U een mes bot maken." En hij grijpt een vijl en vijlt daarmee over 
de scherpe kant van een mes. ,,Mensen ik geloof enigszins dat dit 
mes bot is." En hij tracht ermee in zijn wang te snijden hetgeen 
niet lukt, daarna geeft hij het mes in het publiek: ,,Meneer is dit 
mes niet bot? En U Mevrouw? Het is op z'n Hollands gezegd zo 
bot als het achterend van een varken. Maar nu is het de bedoeling 
om het voor U scherp te maken. Men neme het apperaat en plaatse 
het zo op het voorwerp en U maakt deze beweging en men doet 
dat nog een keer, na dit enige malen te hebben gedaan, komt U tot 
dit resultaat. I s  het niet scherp? Ik  zal hiermee maar niet in mijn 
wangen proberen te snijden, want dan kunt U mijn kiezen oprapen. 
Maar niet alleen messen, ook scharen kunt U ermee slijpen. Men 
plaatse het apperaat schuin op de schaar en U slijpt maar, U ziet 
de knillen vliegen eraf en of het scherp is? Ik zal het hier op een 
stukje papier toepassen. Moeder de vrouw zegt: ,,Als de punt knipt, 
knipt de hele schaar." Kleermakers daarintegen zeggen: ,,De hele 
schaar moet geprobeerd worden." Maar , ~ j  zeggen: Hij moet nat 
papier knippen. Ik zal hem voor U op een originele manier nat 
maken." En de koopman begint er smakelijk op te soppen. ,,Ja, U 
moet niet denken dat ik het voor mijn plezier doe, want ik heb ook 

' ved liever een borreltje. Maar U ziet hoe de schaar knipt. En 
hebt U dit wieltje al gezien, dat is een glassnijder. Hoe vaak moet 
U een ruitje naar maat hebben, U gaat naar de schilder en U be- 
taalt er dertig á veertig cent voor. Nu doet U het zelf, U snijdt 
hiermee over het glas en het laat een witte streep na en zo snel 
kunt U niet tot drie tellen of het glas is in tweeën. J a  zelfs zo 
brutaal is dit apperaat dat waar het gaat, breekt het glas. En nu 
de prijs. Op de Jaarbeurs was deze een gulden lijf en zeventig, maar 
nu als reclame een hele gulden." 
Ik loop de Botermarkt op. Vooraan staat een vrij grote kraam met 
groenten en fruit. Daar achter een plaats waar men alles tweede 
hands kan kopen, o.a. gebitten, vorken en lepels. Over het algemeen 
verkopen de meeste verkopers van de Botermarkt knoopjes en kam- 
metjes, zodat er veel te concurreren \-alt. Veder nog tweede hands 
boeken, oude radio rommel, snoepgoed, fietsenmateriaal, vis, scheer- 
mesjes, kleren, tabak enz. Achteraan is het een hels spectakel van 

-de,tientallen dieren die als haring in een tonnetje, in manden zitten. 
Ik heb genoeg gezien, en vervolg mijn weg. IEENK BOSMAN IIa. 



E E N  KRONIEK-INSTELLING 
hier ter schole biedt 

EEN KANS 
aan ondernemende energieke personen, wie 
dit aanvankelijk enige persoonlijke offers 
waard is, op een goed lonende 

LEVENSPOSITIE 
Bij gebleken geschiktheid, na 2 a 3 jaren vaste aanstelling. 
Event. gegadigdenmoeten bereid zijn zich te onderwerpen 
aan 'n psychotechnische test in de conrectorskamer. Alleen 
volkomen betrouwbare krachten gelieven te solliciteren 
(d.w.z. zij die niet meer dan 4 x in het politieblad, of 
6 x in P. Distels memorandum voorkomen). 
Verdere vereisten: groot, koel, zakelijk hoofd met lange 
neus om in andermans zaken te steken: voldoende per- 
soonlijkheid om advertenties af te persen of eenvergadering 
te kunnen leiden. 

Br. no. D. 6384 bur. v. dit bl. 

GEVRAAGD voor spoedige in dienst treding een 

SPORTIEVE-JONGEMAN 
OM DE GOED VERZORGDE SPORTKRONIEK OP 
DE OUDE GENIALE WIJZE VOORT TE ZETTEN 

EISEN: 

1. Minstens 2 jaar middelbare-school 'opleiding. 
2. Gemiddeld gymnastiekcijfer 8. 
3. Zelfstandig kunnende schrijven. 
4. Bereid zijn om 'snachts door te werken op de dag 

- voordat de copie moet worden ingeleverd. 
5. Rudimentaire kennis van boksen en Jiu-Jitsu. 
6. Gegadigden met voetbalknieën, tennis-armen, zwem- 

tenen of andere vergroeiingen behoeven beslist niet te 
reflecteren. 

Sollicifafies moeten eigenhandig geschreven, 
en voorzien worden van fofo's van sollicifanf 
in zwembroek, voefbalcosfuum, hockey-fenue, 
enz. bij de redacfie worden ingeleverd. 

r 
GEVRAAGD (voor hele dagen) 

ter vervanging van de - als oud en versleten 
aan de dijk gezette - vorige honieker, een 

ALL ROUND KRONIEKSCHRIJVER. 
VOOR DE - VOORTREFFELIJKE - AFD. SCHOTERSTRAAT 

Eigenhandig geschreven sollicitaties in te zenden aan F. Grosfeld met opgave van naam, adres (volledig), leeftijd en 
klas. Aanmeldingen op closetpapier moeten helaas door ons opzij gelegd worden. Sollicitanten, die bereid zijn f 3500.- 
in de lege T.L.-kas te storten, hebben onze warme belangstelling. Gegadigden moeten bestand zijn tegen hoon, smaad, 
roem, rotte eieren en strafwerk. Al degenen, die iets voor dit ambt voelen, moeten beslist op de afd. Schoterstraat 
de hardste tijd van hun leven doormaken. Zulks om te voorkomen, dat er o p  een fatale datum onprettige dingen verteld 
worden over een Schoterstraatcabaret of -debatingclub. 

I OPROEP 
Omdat er een (5) achter onze naam. staat, zijn 
wij gedoemd, dit jaar nog een eindexamen af te 
leggen. Om dit einddoel te bereiken moet er echter 
nog een spurtje gemaakt worden. U begrijpt het 
al? Neen, nog niet? Jammer! Enfin, U zult naar 
alle waarschijnlijkheid inzien, dat we ons redactie- 
schap, hoezeer het ons ook spijt, moeten neer- 
leggen, om in ,,examensfeer" te gaan verkeren. 
Voor spoedige indiensttreding wordt daarom een 

I ,,Uit andere Schoolbladen-redacteur" 
gevraagd. Sollicitaties moeten eigenhandig door 
een ander worden geschreven en indien ze met 
een foto verluchtigd kunnen worden, strekt dit 
zeker tot voordeel bij de benoeming. Men late 
er echter geen gras over groeien, omdat de copy- 
bus maar 715 brieven kan bevatten. Over de 
uitslag van dit evenement kan en mag niet ge- 
correspondeerd worden, daar onze kasmiddelen 
dit niet toelaten. 

Th. Luypen 5B Sch. 

G E E N  DIPLOMA'S VEREIST 

Schriftelijke sollicitaties onder No. 5 
van dit blad. 

Q 



Op de vraag, of het Katholicisme van heden in het 
offensief of in het defensief is, kan blijkbaar geen 
algemeen aanvaard antwoord worden gegeven. In 
enorme werelddelen, Rusland, China, staat een 
ontzettende ramp voor de deur. Op andere plaat- 
sen echter worden schitterenlde successen geboekt. 
Oeganda in Midden-Afrika wordt vergeleken met 
een korenveld, dat maar voor het binnenhalen ligt. 
Daar kan inderdaad iets 
groots verricht worden. 

voelt zich miet onbehagelijk, als hij een ,van zijn 
vrienden met een meisje ziet; hij zou eerder in zijn 
p l a b  wiiien zijn, Deze verkeerd-voorgestelde 
christelijke ijver is eerder nadelig dan winstge- 
vend, 
Ook in de heilige strategie van het Christendom is 
tact nodig. Wanneer ik in een kerk ben, waarvan 
alleen het altaar verlicht is, terwijl ik in het half- 

duister zit, is dat in staat mij 
, in een toestand te brengen, 

Ïk herinner me een Missie- die vruchtbaar is voor-het 
blad, waarin 'n pater schreef I EEN GLOBAAL WERELDOVERZICHrT I wanneer dan 
over zijn werkzaamheden. 
Bij dit artikel waren twee fo- 
to's afgedrukt. Op een ervan 
was een klein, naakt neger- te stellen uit kerkboeken de 
kind te zien, dat als door gebeden van de priester 
God en de ,mensen verlaten midden op een pleintje hardop te beantwoorden, pats! dan valt mijn stem- - tussen enige hutten stond. De foto was niet dui- ming in stukken en dan balk ik mee, zonder te we- 
delijk; blijkbaar had de fotograaf op het critieke ten wat ik zeg, en ik bid niet, Ddt is tactloos.,De 
moment een mep tegen zijn toestel gegeven, zodat stemming tot gebed is m.i. oneindig veel meer 
dit een schuiver maakte en de foto de indruk wek- waard dan een lieel kerkboek vol onnatuurlijke ge* 
te, in een zandstorm genomen te zijn, Het zag er . beden, die op commando meegelezen worden. 
inderdaad allemaal erg onbehagelijk uit; en onder Dergelijke !tactische fouten zijn er meer gemaakt. 
deze afbeelding stond te lezen: ,,Donker heiden- Toen de Kerk het Liberalisme veroordeelde, was 
dom". dat een (tactische) fout, 
Op  de tweede foto stond een troep negerkindertjeS. Toen de Kerk trachtte het Darwinisme van zich ai  
allemaal keurig in een hemdje gestoken, en door te s~hudden en weg te trappen* was dat een tac- 
de fotograaf kennelijk op een rijtje geplaatst met tische) fout. 
de woorden: ,,En allemaal lachen jongens! Kijk! Want  en Liberalisme en Darwinisme waren in de 
Daar komt het vogeltje", aldus een prachtig propa- kern goed en onaantastbaar; stap voor stap heeft 
gandamateriaal vormend voor het voortschrijend de Kerk haar VoorPosten van het natuurkundig ge- 
Christendom als de ,,Blije katholieke jeugd" van bied moeten verlaten en prijsgeven aan het Darwi- 
Afrika, zoals onder de foto vermeld was. nisme. Hadden de geestelijken nooit positief tegen 
Wat  ik wil zeggen is dit: het kenteken Darwin stelling gekozen, maar onmiddellijk hun 
van een kathoGek t,o,v, een heiden schijnt volgens bakens gezet, waar zij nu staan, dus op een objec- 
de schrijver van het bewuste artikel te ziMen in het tieve plaats, vrij van alle vooroordelen, dan had 
hemd, dat als een aJles-bedekkende bescherming een zekere heer Wilhelm Bölsche nooit het idee 
over het ,,heidendomH geworpen kan worden. gekregen melding te gaan maken van natuur-histo- 
Een ander voorbeeld. rische vondsten, die de posten voor de Kerk heet- 
J. Kruysman schreef een boek: ,,Bob Vredeveld ten te hebben ondergraven. 
wordt man". Stijl en bouw van dit werk zijn boven Had de Pauselijke Encycliek nooit de goede dingen 
mijn critiek verheven; maar het gegeven, de grote van het Liberalisme veroordeeld, maar uiteengezet, 
lijn die door het verhaal loopt is zo overdreven en op welk gebied een samengaan tussen katholieken 
welhaast belachelijk, dat ik persoonlijk een schok en Liberalen mogelijk was, dan was nu het Socia- 
kreeg, toen Bob Vredeveld, de hoofdpersoon, in- lisme met het Communisme ais gevaar-producente 
eens met een aantal zedelijkheidsproblemen op de uitgeschakeld geweest. Dan had er op de landkaart 
proppen kwam. De schrijver werpt zich op als be- nog ,,Nederlandsch Indië" gestaan. 
strijder van de verliefdheld, van het gemengd Deze tactische fouten waren 'echter begrijpelijk. 
zwemmen: hij probeert dergelijke dingen belache- Want zij waren een logisch gevolg van de fouten 
lijk te maken (en riskeert het zichzelf te doen), en der mensen. 
al lang voor het eind van het boek voelt de lezer Want  het primitieve verstand van het volk zag al- 
aan alles dat Bob, die ondanks alles een sympathie- leen de ,,Aapmensu, die langzaam naderbij kwam 
ke indruk maakt, priester zal worden, wat hij in en het( scheppingsverhaal scheen te vertrappen. 
het tweede deel ,,Idealistenw dan ook prompt doet. Men zag niet de kern, waarom het ging. 
Op zich is dit uitstekend en men mene niet, dat Men leefde als heren op de ruggen van de geknech- 
mijn bezwaar hiertegen uitgaat; maar de manier te arbeiders. Van de Liberale leer, die vrijheid 
waarop is ondenkbaar en onnatuurlijk, Een jongen preekte, zag men het voordeel; maar het z.g. ,,na- 

door 

F K A N S G R O S F E L D 
iemand plotseling het volle 
licht opdraait, ten einde mij 
en anderen in de gelegenheid 



deel" negeerde men: ,,De Staat heeft de plicht, in 
te grijpen als het recht van het individu wordt aan- 
getast", Ik vraag U: is er een hoger recht dan dat 
op het leven? En als mens: op een menselijk leven? 
Maar dat vergat men, en men liet het Liberalisme 
onschuldig met de schande zitten. 

En wie denkt er nog aan de sociale verdiensten 
van Goeman Borgesius? Men negeert ze. Tweedui- 
zend jaar lang deed het Christelijk staatsbestuur 
niets, maar dan ook niets voor de paria's, de me- 
laatsen, de bevolkers van de sloppen. Toen kwa- 
men de Liberalen toevallig op het kussen en in die 
ene eeuw wil men ineens allerlei verbeteringen zien. 
Men heeft gezegd, dat Goeman Borgesius en Har- 
ry Truman hun sociale maatreuelen alleen namen 
om de socialisten de wind uit de zeilen te nemen. 
Maar gebruiken de Engelse socialisten hun sociaal 
gevoel ook niet als wapen bij de verkiezingen? En 
vindt U een werkelijk sociaal svsteenl in de vlakten 
van Rusland, waar zelfs kannibalisme weer hoog- 
tij viert? 

Zolang de brave burger zelf noq geen last heeft 
van het een of ander. negeert hij het. W i j  onder- 
handelen met Soviet-Rusland over het behoud van 
de vrede; maar duizend jaar geleden trokken de 
Kruisvaarderis met leaers naar het Oosten om hun 
geloofssenoten te redden uit de klauwen van een 
verdrukker. W i j  onderhandelen, maar diep in ons 
hart weten we, dat het eigenlijk onze plicht was om 
hek communistisch systeem te verbrijzelen. Een 
paar iaar geleden. voor Rusland de atoombom had, 
qing het nog. Men deed het niet. Het menseliike, 
het humane. stelde men boven het ideaal Maar 
het zou waard geweest om millioenen levens te 
geven en daardoor millioenen te bevrijden uit een 
toestand, die hen naar lichaam en ziel volkomen 
dreigt te vernietigen en in dit opzicht al heel aar- 
dige resultaten bereikte. . 

Maar dat vergeet men liever. Een oorlog is qevaar- 
lijk. Men confereert met een Wisjinsky, die des- 
tijds verdachten op een puntige paal spietste om 
hen een bekentenis te ontwringen, en men fotogra- 
feert hem als hij lacht. 

Men iuicht. als Tito zich van Stalin afkeert en men 
noemt hem een flinke vent. ,.Hij is nog zo kwaad 
niet". zegt de burger nu al. En men denkt er niet 
aan, dat honderden Duitse meisjes als persoonlijke 
slavinnen van de heren Titoisten ten gronde ge- 
richt worden en nooit tot het normale, het ,,fatsoen- 
lijke" leven van de rustige burgers kunnen terug- 
keren. Daar praat men niet over. het is immers zo 
onbehoorlijk. Zoals het onbehoorlijk schijnt te zijn, 
dat de ouders tegenwoordig hun kinderen nog 
voorlichten over de mysteriën van het leven. Toch 
verzetten die brave menlsen zich tegen dergelijk on- 
derricht op school, want dat recht hebben zij, de 
ouders, alleen. En steeds meer mensen gaan ten 
onder in de zwoele draaikolk van het leven.. . . . . 
Er IS geen offensief meer in de Katholieke wereld. 
De durf is er uit. De [enkele helden, d4 Paus, 
Mindszenty, aeran, zij staan aileen als herders 
over 'een kudde schapen, Maar die schapen moeten 

' stieren worden, die 'de wolven kunnen neersmijten, 
qpvangen en verpletteren. 
U vraagt, wat ik wil? Een krachtige Katholieke 
Partij o.a. Geen slappe K.V.P., die zich door de 
P.v.d.A. laat meesleuren op het pad van nationali- 
satie, geleide economie, diskolonisatie en materia- 
lisme. ,,De verantwoordelijkheid valt op mij terug", 
roept Romme vol pathos uit. Laat hij dan zijn con- 
sequenties trekken en ophoepelen, als zijn beleid 
een volkomen catastrophe is geworden. 
..Aanvaard de souvereiniteitsoverdracht of het 
kabinet treedt af!" zegt van Maarseveen. Hij had 
a1 lang weg moeten zijn. .r 

Wirschfeld is tot H.C. benoemd. In de oorlog bleef 
hij onder de Duitsers doorwerken om te redden 
wat er nog te redden viel. Deden de spoorwegman- 
nen dat ook? Hirschfeld en Maarseveen samen 
spreken zich uit tegen Westerling. Zijn zij werke- 
lijk de spreekbuis van de regering? En zo ja: is de 
regering een afspiegeling van de partijen? En zo 
ja: is de K.V+P., de grootste partij, representatief 
voor de meninq van het Katholieke volksdeel van 
Nederland? Het antwoord is: NEE, Want de 
K.V.P. ikì volkomen dictatoriaal. 
p. Albers zei eens. dat het hem verwonderde, dat 
het grote aantal Katholieken over de hele wereld 
toch zo weinig invloed heeft. Het is inderdaad ver- 
wonderlijk. Engenliik is het nog meer bedroevend. 
Want  het ligt aan de manier, waarop de Katholie- 
ke leiders te werk gaan: volkomen passief. 
Eerst als die veran~dert, zullen we weer kunnen 
spreken van een werkelijk groots en overdonde- 
rend Katholiek offensief. Dan zal er maar één her- 
der en één schaapstal ziin, 

Uit andere Schoolbladen 
Nog steeds is het aantal toegezonden schoolbladen in 
stijgende liin. Het wordt steeds moeiliiker om een keus 
te maken. Want in deze rubriek een kijkje t e  geven over 
de prestabies varr de verschillende schoolorganen, vergt 
uiteraard veel tijd, omdat we ze dan allemaal moeten 
doorlezen (en we moeten toch ook nog denken aan het 
eindexamen.) De keuze, die we daarom nu maken is 
volkomen willekeurig. Over het algemeen treft men in 
ieder, schoolblad een sportrubriek aan. Voor buiten- 
staanders zijn die altijd wat minder interessant, omdat 
ze meqtal zeer persoonlijk ziin en specifiek voor één be- 
paalde Schoolge~meenschap. De sportrubriek uit ,,het 
Lichtschip", orgaan van de H.B.S. leest men mis- 
schi'en met meer genoegen dan dezelfde rubriek in an- 
dere schoolbladen. Hoewel dit blad in gestencilde vorm 
vewahijnt is het eeni verdienste dat er toch heel wat 
aardige tekeningen in staan. 
IQ ,,Mirabile Lectu" ontstaat erg mmoer over de ver- 
deling van de 3 exacte vakken in vijf alpha. Zoals men 
misschien weet of niet weet kan >de rector zelf deze 
vakken naar believen verdelen. Dat. de leerlingen het 
daar natuurlijk nooit mee eens zijn behoeft geen b.etoog. 
Het artikel over het jeugdconcert geeft een goede kijk 
op dit onderwerp. Er wordt in beweerd dat de jeugd- 
concerten meestal bestaan uit heel veel uitleg bij en 
analyse van een! stuk en dat het ook ,,nog even" ge- 
speeld wordt. De schrijver toont tenminste eens een 
eigen kijk te hebben op dit gebied. 
J a  en verder? Wat te doen met de stapel schoolbladen, 
die nog wachten? Wij kunnen de toezenders alleen maar 
hartelijk bedanken. Th. Luypen 5B (Sch.) 



g )  Artikel No1 (Slipover) Bruning In 
Maar JVc 

Geachte Redactie. 
Het is mij een behoefte om een protest te laten horen naar aanleiding van 
liet artikel Herenslipover ,,Nol" in het laatst verschenen Novembernum- 
mer van Tolle Lege. Het komt mij voor, dat een artikel als dit in een 
schoolblad niet thuis hoort. Waar  gaan wij naar toe als geheel particu- 
liere handelingen, die in zich geheel niet verkeerd zijn, in het openbaar 
in het belachelijke worden gesteld? Kent de schrijver alle motieven, die 
voor Nol aanleiding zijn geweest om zich te laten fotograferen voor de 
Libelle? Het khn natuurlijk gebeuren, dat de meerderheid een bepaalde 
daad van een medescholier niet zou stellen, maar is dit dan aanleiding om 
hem in het belachelijke te stellen? Bovendien, en wat nog erger is, een 
artikel als dit, is in strijd met de naastenliefde, Het gaat niet aan om welke 
reden dan ook een medemens, en dit geldt nog meer voor een collega, te 
gebruiken om ten koste van hem, jezelf en anderen te vermaken. .Hoewel 
het principiëel ook niet juist is, zou men onder de rubriek ,,Wespenste- 
ken" met een enkel woord een bepaald gebeuren kunnen hekelen bij wijze 
van grap. , 

U zoudt mij een genoegen doen om deze regels in het komende nummer 
op te nemen. 

Ir. P. C. van der Heyden. * * * 
Geachte Redactie. 
Hoewel lijdend voorwerp, heb ik dan zelf ook eens even tijd gevonden 
om, naar ik hoop, het laatste woor,d neer te schrijven. 
Na veel nodeloos papierverspilkn, zowel van de kant van ,,Tolle Lege" 
als van de kant van de ,,SpaarnestadH, heeft Ir v.d. Heyden het thans 
als een behoefte gevoeld, om tegen een en ander protest aan te tekenen. 

Ik kan niet anders zeggen, dat 
. ik kan helaas niet alles onders 

de zal blijken. 
Ir v.d. Heyden schrijft, )dat c 
schoolblad en geeft als zijn me 
Mijns inziens was de handelir 
Wanneer men weet, dat een i 

spreide Dames-weekbladen g 
niet meer willen spreken van I 

Ik geloof, dat we dan met recl 
ren". Verder zal men toegeve 
Ik vind 't hier dan ook niet pa 
ver heeft alleen het feit als z 
wroken, terwijl nadien, ook 
gespeend verweer, zijn juiste 1: 
Heyden over zondigen tegen 
opnemen. Heus ik geloof dat 
gezondigd. Toen ik er toe OV 

dus op kon rekenen, dat binne 
baarheid zou worden prijsgeg 
blicatie gerekend. Maar door 
U, als redactie heeft mij juist 
re wijze critiek mekbrengt, e 
een burgerlijkheid, waaraan v 
nog steeds een machtige factc 
juist een vorm van naastenlie 
tend waren. U, redactie, heef 
Lege-mensen houden aan dat 
Ir v.d. Heyden heeft mijn re 

'lJ ONS&c heid * 
W i j  gaan weer verdwijnen. Ieder heeft zo zijn tijd 
van komen en gaan. Dus ook wij. Met een zekere, 
zij het dan ook traditionele .weemoed dragen we 
onze taak, die ons een jaar geleden werd opgelegd, 
weer over aan onze opvolgers. Wij hadden een 
zware taak. Onze geniale voorgangers, waaronder 
vooral Joop en Noud uitblonken, hadden T.L. op 
een zodanig peil gebracht dat het voor ons zo niet 
onmogelijk, dan toch zeer moeilijk zou zijn, om dat 
te handhaven. W e  hebben ons best gedaan. Het 
resultaat hebt U zelf kunnen beoordelen. Met 
Aeneas zult U misschien zeggen ,,Apparent rari 
nantes in gurgite vasto". Maar bedenkt dan dat de 
tijden onregelmatig zijn en dat het dus in het ge- 
heel niet verwonderlijk is, dat ook T.L. daar de 
terugslag van ondervindt. Maar we hopen toch, 
dat U verder tevreden bent. Wij  zijn het in ieder 
geval wel. W a t  een burgerlijke zelfingenomenheid 
zult U zeggen? Neen, dat is het toch niet. W e  heb- 
ben gedaan wat we konden. Waarom zouden we 
dan niet zeggen, dat we tevreden zijn? Alleen om- 

dat het conventio is, het wel te denken, maar toch 
vooral niet te zeggen? !Conventioneel zijn we uber- 
haupt niet. Daar heeft onze censor-moderator d 
vooral het laatste - zijn huidige rustperiode aan te 
danken. De redactie-vergaderingen waren ook wel 
wat onrustig. Neem nu eerst eens de kroniekschrij- 
vew. Harry lijdt wel eens aan hoogmoedswaanzin, 
omidat Noud toewllig zijn broer is en zijn naam met 
een E begint - vergeet vooral het aristocratisch 
,,van den" niet - en hij daarom ons rijtje op de 
voorpagina opende. Hij had bepaald hoofdredac- 
teurallures. En dan Frans, met zijn jeugdglorie, de 
beeldroman. Hij en Harry waren de doorlopende 
kletskousen, die pater Hutjens menigmaal wanho- 
pig naar zijn hoofd deden grijpen. Laten we vooral 
Gerard niet vergeten, die T.L. maar trachtte te be- 
knotten door met cijfers te goochelen en met de 
toorn van een ,zekere pater Duvergé te dreigen. 
Theo, die alsmaar andere schoolbladen afmaakte 
of het niets was. Jos, die als hij tenminste aanwe- d- 

zig was, ook nog een hartig woordje meesprak en 
vellen vol schreef over sport. Dan ik nog.. . . . . Maar 
laat ik ophouden. Anders gaat het U soms vervelen. 
Wij  bedanken U natuurlijk allen voor het feit dat 
U T.L. steeds zo intens gelezen hebt en tevens voor 



Brrining In Strijd Met Naastenhe 
Maar flol uiinat -van niet 

Ik kan niet anders zeggen, dat ik Ir d.d. Heyden zeer dankbaar ben, maar zijn unaniem van i 

ik kan helaas niet alles onderscrhrijvan, wat trouwens uit het hier volgen- iemand met kiespijr 
de zal blijken. d. Heyden het prin 
Ir v.d. Heyden schrijft, (dat dergel$ke artikelen niet thuis horen in een getolereerd kunnen 
schoolblad en geeft als zijn mening, dat het een particuliere handeling was. heeft als blad van c 
Mijns inziens was de handeling niet particulier. cipieele bladen sta 
Wanneer men weet, dat een gedeelte van je persoontje in algemeen ver- zou mij dan ook n 
spreide Dames-weekbladen gaat verschijnen, dan mag men en zal men hand wijst. Voor h 
niet meer willen spreken van een p iculiere handeling. P wespensteken ben 
Ik geloof, dat we dan met recht kunjen spreken van ,,aan de weg timme- zijn. Ik voelde me 
ren". Verder zal men toegeven, dat lde motieven juist wel particulier zijn. den, dat een en anl 
Ik vind 't hier dan ook niet passen o& er op in te gaan. De geestige schrij- Nu ik geloof, waar 
ver heeft alleen het feit als zodanig1 op werkelijk phenominale wijze ge- zeer betrouwbare b 
wroken, terwijl nadien, ook de ,,S@aarnestadW, na een van alle humor heeft om ons schoc 
gespeend verweer, zijn juiste portie qeeft gekregen. Verder spreekt Ir v.d. vooral wij, gymnas 
Heyden over zondigen tegen de na+tenliefde. Laat ik het niet zo ernstig en daarom alles m 
opnemen. Heus ik geloof dat er door niemand tegen de naastenliefde is - schouderophalen 01 
gezondigd. Toen ik er toe overging, om mij te laten photograferen en el ning van al onze 
dus op kon rekenen, dat binnen afzienbare tijd mijn beeltenis aan de open- steentje in het leve 
baarheid zou worden prijsgegeven, Jiad ik niet op zo'n reactie na de PU- Heyden voor zijn 
blicatie gerekend. Maar door het reiageren van T.L. heb ik veel geleerd. ik toch heb gemeen 
U, als redactie heeft mij juist geleerd, dat publiciteit altijd op een of ande- ten laten schijnen. l 
re wijze critiek mekbrengt, en dat nenselijk opzicht ons opgelegd door tie, ik houd van die 
een burgerlijkheid, waaraan velen vrin ons nog niet ontgroeid zijn, helaas 

- dat dat licht niet te 
nog steeds een machtige factor is in het leven. Ik dacht eigenlijk, dat dit bere duisternis naa 
juist een vorm van naastenliefde wis, temeer daar de artikelen niet sto- zo moeilijk oversch 
tend waren. U, redactie, heeft mij aok gewaarschuwd: pas op, wi' Tolle I Tenslotte zou ik d 
Lege-mensen houden aan dat menselijk opzicht vast. tot plaatsing van d 
Ir v.d. Heyden heeft mijn reacties niet kunnen vernemen. Klasgenoten 

is, het wel te denken, maar toch de copie, die wij van U mochten ontvangen. Wij  
jen? 'Conventioneel zijn we uber- spreken echter tevens de hoop uit dat U voor de 
heeft onze censor-moderator -I volgende redactie wat het laatste betreft, guller - zijn huidige rustperiode aan te zult zijn. 
:ie-vergaderingen waren ook wel Gerrit Ruigewaard VIb. 
m nu eerst eens de kroniekschrij- 
vel eens aan hoogmoedswaanzin, 
~llig zijn broer is en zijn naam met 
vergeet vooral het aristocratisch - en hij daarom ons rijtje op de Hoe denkt U . er  over? 
e. Hij had bepaald hoofdredac- Juist het feit, dat sterren als Ingrid Bergman, Walter 
n Frans, met zijn jeugdglorie, de Pidgeon, Loretta Young e.a., zo bekend zijn; juist het 
:n Harry waren de doorlopende feit, dat het succes van een film grotendeels afhangt 
later Hutjens menigmaal wanho- van, of zelfs gebaseerd wordt op dergelijke namen, be- 

1 deden grijpen. Laten we vooral wijst dat - en zeker wat betreft de Ameì-ikaanse film- 
industrie - er niet van filmkunst gesproken mag wor- 

ten, die T.L. maar trachtte te be- den; hoogstens van wat, al dan niet, goedkoop amu- 
cijfers te goochelen en met de f sement. 

kere pater Duvergé te dreigen. Laten wij vooropstellen, dat de ,,spelerw of ,,speelsterv 

r andere schoolbladen afmaakte in de film bijzaak moet blijven, of - om het heel sterk 
te zeggen - eigenlijk als een noodzakelijk kwaad be- 

las, die als hij tenminste aanwe- schouwd moet worden. Is dit. niet het geval, dan zien 
een hartig woordje meesprak en ! wij, dat een bepaalde situatie alleen door spel wordt 
over sport. Dan ik nog ...... Maar 1 weergegeven en dat wij de camera dan slechts als een 

Anders gaat het U soms vervelen. ,,registratie-hstrument"mogen beschouwen. Er kan dan 
i alleen van verfilmd toneel gesproken worden. Maar de 

natuurlijk allen voor het feit dat film heeft haar eigen terrein en haar eigen middelen, 
ntens gelezen hebt en tevens voor evenals dit bij het toneel het geval is. Film en toneel 



jd Met Naastenliefde" Zegt Leraar 
t -van niet 
yden zeer dankbaar ben, maar 
trouwens uit het hier volgen- 

kelen niet thuis horen in een 
ten particuliere handeling was. 
ilier. 
e persoontje in algemeen ver- 
in, dan mag men en zal men 
.e handeling. 
zken van ,,aan de weg timme- 
ieven juist wel particulier zijn. 
in te gaan. De geestige schrij- 
rkelijk phenominale wijze ge- 
kd", na een van alk humor 
kregen. Verder spreekt Ir v.d. 
de. Laat ik het niet zo ernstig 
and tegen de naastenliefde is 
i te laten photograferen en ei 
ijd mijn beeltenis aan de open- 
liet op zo'n reactie na de pu- 
van T.L. heb ik veel geleerd. 
ibliciteit altijd op een of ande- 
k opzicht ons opgelegd door 
log niet ontgroeid zijn, helaas 
en. Ik dacht eigenlijk, dat dit 
er daar de artikelen niet sto- 
aarschuwd: pas op, wi' Tolle 
icht vast. I 
nnen vernemen. Klasgenoten 

zijn unaniem van oordeel, dat ik aanvankelijk even gelachen heb, als 
iemand met kiespijn, daarna voluit en met mijn hele gezicht. Hoewel Ir v: 
d. Heyden het principieel niet juist acht, zou een klein wespenateekje wel 
getolereerd kunnen worden. Mijns inziens is dit gevaarlijk. Tolle Lege 
heeft als blad van een R.K. Lyceum zich daar wel voor te wachten. Prin- 
cipieelè bladen staan nog altijd hoog genoteerd bij vele mensen. Het 
zou mij dan ook niet verwonderen, wanneer zij dit met kracht van de 

. hand wiist. Voor het overiae ben ik werkelijk heel blii. dat ik niet in de 
wespen&eken ben terecht gekomen. wespinsteken kunnen erg pijnlijk 
zijn. Ik voelde me werkelijk vereerd met 2 maal een hele pagina. De re- 
den, dat een en ander w uitgesponnen ils? 
Nu ik geloof, waarde redactie, dat ik die achterhaald heb. Het is mij via 
zeer betrouwbare bron bekend geworden, dat U de laatste tijd wat moeite 
heeft om ons schoolblad gevuld te krijgen. Tk vind, dat wij, lyceïsten en 
vooral wij, gymnasiasten, begrip moeten hebben voor deze moeilijkheden 
en daarom alles wat uit de pen van de redactie komt, vaak met een ' 

-schouderophalen over ons heen kunnen laten gaan en daarna met inspan- 
ning van al onze krachten voor copy mloeten zorgen. Na aldus mijn 
steentje in het leveren van copy bijgedragen te hebben, dank ik Ir v.d. 
Heyden voor zijn steun, die ongetwijfeld van harte gemeend is, hoewel . 
ik toch heb gemeend hier en daar een ander licht op een en ander te moe- 
ten latea schijnen. Een licht dat alles vrolijkt maakt. U moet weten, redac- 
tie, ik houd van die lijn tussen licht en schaduw. Ik hoop nu alleen maar, - dat dat licht niet te scherp is geweest, anders is de overgang van de som- 
bere duisternis naar het vrolijk licht zo groot en kan die grenslijn vaaE 
zo moeilijk overschreden worden. , 
Tenslotte zou ik de  redactie van T.L. zeer erkentelijk zijn, wanneer zij 
tot plaatsing van deze pennwrucht zou willen overgaan. 

' A. Bruning VIa 

de copie, die wij van U mochten ontvangen. Wij  
spreken echter tevens de hoop uit dat U voor de 
volgende redactie wat het laatste betreft, guller 
zult zijn. 

Gerrit Ruigewaard VIb. 

Hoe denkt U .er over? 
Juist het feit, dat sterren als Ingrid Bergman, Walter 
Pidgeon, Loretta Young e.a., zo bekend zijn; juist het 
feit, dat het succes van een film grotendeels afhangt 
van, of zelfs gebaseerd wordt op dergelijke namen, bg- 
wijst dat - en zeker wat-betreft de Ameyikaanse film- 
industrie - er niet van filmkunst gesproken mag wor- 
den; hoogstens t-an wat, al dan niet, goedkoop amu- 
sement. 
Laten wij vooropstellen, dat de ,,speler" of ,,speelsterH - 
in de film bijzaak moet bïijven, of - om het heel sterk 
te zeggen - eigenlijk als een noodzakelijk kwaad be- 
schouwd moet worden. Is dit. niet het geval, dan zien 
wij, dat een bepaalde situatie alleen door spel worgt 
weergegeven en dat wij de camera dan slechts als een 
,,registratie-instment"mogen beschouwen. Er  kan dan 
alleen van verfilmd toneel gesproken worden. Maar de 
film heeft haar eigen terrein en haar eigen middelen, 
evenals dit bij het toneel het geval is. Film en toneel 

verschillen essentiëel; hebben niets met elkaar gemeen. 
Laat mij dit met een voorbeeld duidelijk mogen maken. 
U wilt - filmisch - van een marcherend leger, de on- 
stuitbare kracht, het dynamische, het onverbrekelijke 
en onverbiddelijke naar voren brengen. Louter het weer- 
geven't-an een marcherend leger, zou van een neutrale 
instelling getuigen; U suggereert dan niets. Maar welke 
associaties krijgt U bij het zien van gelaarsde benen 
en het horen van de eentonige cadans? (Vergelijk de 
film ,,Potemkin"). 
E r  zijn vele uitingsmogelijkhedefi. De kunstenaar kan, 
als het ware onafhankelijk van ziin materiaal en tech- 
nische hulpmiddelen, ons-iets onehdigs suggereren. De 
beeldhouwer met steen en bijtel; de schrijver'met pa- 
pier en inkt; zij doen werelden voor ons opengaan. Hij 
- de kunstenaar - richt zich naar zijn materiaal; 
weet de mogelijkheden en werkt hiermee; het is hem 
voldoende. 
In dit verband zou ik willenwijzen op het verfilmen van 
bekende toneelstukken, opera's enz. De verfilming van 
,,Hamlet" b.v., is m.i. t-olk6men uit den boze. Shakes- 
peare heeft en wie zal dit ontkennen, aan zijn midde- 
len: tekst, mimiek, timbre en decor, voldoende. Het was 
zijg kunstenaarschap, dat ,,Hamlet" gemaakt heeft en 
niet het gegeven. Ik  zou de filmregisseur wel eens wil- 
len zien, die met een soortgelijk gegeven en niet steu- 
nend op het verleden, in casu Shakespeare, een derge- 
lijk kunstwerk weet te scheppen. 
De film heeft haar eigen weg; laat men die ook duwen 
te  bewandelen. Hoe denkt U er over? 

H. v. Beek 5 A. 



JOU 

Dit is dan de laatste kroniek, die wij voor U volproppen 
met wetenswaardige en onbenullige feiten. Ongetwij- 
felld is het voor U een [bron van blijdschap en opluch- 
ting; maar voor ons is het een schok. Het was altijd 
zo'n rustig en zelfvertroruwenge~end gevoel, dat ieder- 
een ons aanzag voor een alwetende persoonlijkheid, 
wiens vorsend oog elke gebeurtenis opmerkte. Bijna 
niemand gaf zich althans de moeite, ons van belangrijke 
en minder belangrijke voorvallen binnen de gezagsgren- 
zen van p. Retera op jde hoogte te houden. Hetgeen ook, 
weer niet wil zeggen, dat niemand critiek leverde op 
ons stereo-geschrijf. Want in de loop der tijden hebben 
diverse prominente figuren hun misnoegen over onze 
zo goed bedoelde kronieken kenbaar gemaakt. 
Simon Busé de Verschrikkelijke schijnt iets tegen deze 
vorm van journalistiek in het algemeen te hebben. ,,UW 
pennevruchten," zo sprak hij bedachtzaam, terwijl hij 
met zijn vingertoppen zijn ongeschoren kin bevoelde, 
,,zijn onbegrijpelijk voor iedereen, die zijn stand ophoudt, 
met andere', zij het minderwaardiger woorden: voor 
iemand, die zijn lessen niet op de Schoterstraat volgt.'' 
Beste Simon, koester hoop. Eéns zullen ook jou alle 
raadsels ontsluierd worden. 
Jocvp Viehoff verzocht met zachte (vanwege een kloofje 
in zijn bovenlip), douh vaste stem herroeping van een 
belediging in onze vorige kroniek. Het is ecliter niet 
nodig. Een ieder begreep immers direct, dat de ,,gez. 
meded." op Janus Klompenklepper sloeg. 
Met een variatie op pater de Greeve: ,,...en nu de kro- 
niek." 

* * *  

Wij beginnen haar met het vermelden van een naam, 
die elke keer als zij in de kroniek genoemd wordt, bij 
redactie en lezenlde massa een storm van protesten en 
afkeuringen oproept. Die naam is: A. P. Brandes. Hij 
glipte op 2 December door het oog van de naald. Twee 
Schoterstraat-redacteuren waren op het oorlogspad ge- 
klauterd teneinde A. P., die zich beneden A. P. gedra- 
gen had, tezamien met het snode ,,Parool7' de nek om te 
draaien. p. Retera liet een der redacteuren eefiter op 
advies van dhr Jansen na schooltijd vasthouden, en zo 
kreeg de uit bril, haar, kin en fietssleutel opgebouwde 
persoon, die zich zo kranig onder de vleugels van Pieter 
't Hoen ,,Verweer"-de, de gelegenheid om in een over- 
haaste vlucht naar de bergen van Montenegro te glib- 
beren. Jandorie! Dat was jammer. Thans overwegen wij 
echter een proces tegen het ,,Pamolm. Tenslotte hebben 
de ,,Patriotn en dei ,,Spaarnestad9' onder het effectieve 
Triniteitsvuur ook met een droeve zucht de gebroken 
ogen gesloten. 
Op Sinterklaas stelde 5A door een revolutionnaire daad 
de hele schoolleiding, onze geëerde en zeer-gewaardeer- 
de concierge v. Zeeland incfiis, voor een voldongen 

feit: p. Albers werd up inlitiatief van het (souvereine) 
volk tot klasseleraar uitgeroepen. De volgende dag was 
er huiswerkvrij en viel op traditionele wijze het eerste 
uur uit. 
Ook van 15 December werden de lesuren na de grote 
pauaa afgekapt, omdat de volgende dag de Proef- 
werkweek begon. Maar is dat tegenwoordig ook al een 
excuus? Belachelijk! Vandaag of morgen gaat men 
ziekte ook al opgeven als een geldige reden voor ver- 
zuim. Ja, wij verzekeren U: die kant gaat het op. 
Die beroerde Proefwerkweek! Het moest wel een mis- 
lukking worden; reeds Pascal zei in een van zijn tref- 
fende en ook nu nog opgaande uitspraken: ,,Ce n'est 
pas bon d'avoir trop livres". 5B begreep overigens niet, 
waarvoor al  die drukte nodig was. Zij had al zegge en 
zwijge 35 proefwerken achter de rug, wat neer komt op 
3 per week! (Wat schreef een - voortreffelijk - huis- 
vader ook weer over die vele vrije dagen?) 
De Kerstvacantie, die natuurlijk door U allen - Frans 
Hamers uitgezonderd. - in ernstige studie is doorge- 
bracht, begon op 22 December. Een fijn-psychologische 
trek van de Rector was, idat hij ons het rapport eerst 
na Kerstmis toezond. Overigens viel het nogal mee. 
Maar laten we niet te vroeg jubelen! p. Retera verklaar- 
de met nadruk dat zij, die een z.g. goed rapport force- 
ren, slechts door bergen werk te verzetten een kleine 
kans maken op het eind van dit jaar, aangenomen dat 
zij in de 5e klas zitten, van school af getrapt t e  worden. 
Aan de slag dus, menigte! Laat Uw adamsappel rol- 
len van het opdreunen van ,,Ahnien-Bauern-Baren- 
Biirschen-Christen" ! 
Het einde van al  deze weelde kwqm op 9 Januari; op 
deze dag staat er om een of andere duistere reden in 
onze (in staat van ontbinding verkerende) agenda het 
zo bekende woord ,,Olivier!" genoteerd. Waarschijnlijk 
is het zo'n korte en vluchtige, maar niettemin duide- 
lijke aantekening voor onze kroniek, maar ja.. . . . . 
Op 13 Januari, aanvang op het klassieke half acht, ver- 
gaderde Cassiciacum om voor de eerste maal van leiding 
te wisselen. Van het originele bestuur was nog maar 
een rudimentaire klodder over: de fameuze A. P. sneu- 
velde reeds in Juli en de in zijn plaats gekozen Huub 
(niet Huib) Surendonk verwisselde met Kerstmis de 
(eeuwige) Schoterstraat met de (tijdelijke) Raaks. 
Maar naast de bescheiden Nico Meulenbroek prijkte 
daar nog steeds de arendsneus van Jaap, de stoere voor- 
zitter, de culturele, die nog altijd een sieraad voor onze 
school is. Ook zijn hoofd rolde die avond echter. Uit 
rouw daarover noemde Cas zich in haar proclamatie een 
debating-lub. Want mnder Jaap - nee. Dat is geen club. 
En nu dacht U misschien, dat het stampend vol zou zijn 
op de verkiezingsavond? Dat de moderator, p. Albers, 
zich glimlachend en berispend een weg moest bijten 
door de deinende en zwetende 1-olksmassa's? Dat er 
touwen gespannen moesten worden? Dat ... ? Neen. Zo 
was het niet. Was er dan niemand? Wat denkt U wel? 
Ook de Schoterstraat weet een culturele club te waar- 



deren! E r  waa wel degelijk iemand. En die wordt dan 
ook met name genoemd: Herman van Leuven, een derde 
klasser, die, nadat een voorstel van het bestuur om de 
zitting te verdagen en de verkiezing uit te stellen ver- 
worpen was, automatisch tot dictator van Cassiciacwn 
benoemd werd. Naar men ons meedeelt, waren er, op 
zijn voordeligst geteld, buiten p. Albers nog vijf geest- 
drifti,gen, die dit onvergetelijke schouwspel bijwoonden. 
Voorzeker een aantal, dat de schoonste beloften inhoudt 
voor de toekomst van onze debatingclub. 
18 Januari, de dag waarop er gebeden wordt voor alle 
dwalenden. A. P. verscheen alweer, om zijn verkiezings- 
troeven t.o.v. de K.V.P. te  verklappen, hetgeen wij on- 
diplomatiek vinden. 
21 Januari is alleen maar belangrijk, omdat wij onze 
anders zo sportief geklede sportredacteur in smoking 
zagen. Grote hemel! Wij kennen een boek, dat  ,,De de- 
mon in smoking" heet, en ook een: ,,In de Oranje-trui". 
Hier moesten wij ineens aan denken. Gelen hockey-shirt; 
nee, een smoking! 
Van een aantal onbekende, doch progressieve lieden 
ging het plan uit, een toneelclub op te  richten voor de 
l e  t.m. 4e klas. Na het debacle van de debatingclub is 
het verheugend te  kunnen constateren, dat het school- 
leven! op de (z.g.) Dépendance nog niet dood is, maar 
integendeel zelfs nieuwe wegen durft in te slaan. 
Op 25 Januari werd er 2 uur ijsvrij gegeven, hetgeen 
door het schoolbestuur tot 5 minuten voor het einde 
der 4e les geheim gehouden werd. Dit was althans de 
bedoeling: dhr. Verbenie, die het nooit leert, kon het 
niet voor zich houden en' mompelde het tussen twee 
berekeningen, waar niemand naar luisterde, in, met het 
gevolg, dat iedereen het natuurlijk opving; andere le- 
raren, minder temperamentvol, vergaten het heugelijk 
nieuws in het geheel af te kondigen. 
En hiermee is onze plicht als marionet des tij& afge- 
lopen; onze chronische verslaggeefkoorts is geweken en 
anderen, wellicht bekwamer en ijveriger dan wij, zuilen 
in de toekomst hun beschouwingen op U lanceren. Wij 
voelen ons iets weemoedig. Het betekent immers, dat 
het (hopelijk) einde van onze H.B.S. met (voor ons) 6- 
jarenplan op ons aanrukt. Wij zijn de zoveelste, na 
Brans, Babeliowsky, v. d. Eerenbeemt en Roeland. Dat 
troost ons. Vaarwel, geliefde, getrouwe, taaie, logge en 
passieve menigte. Vaarwel, al dan niet met ons sym- 
pathiserend zevenhonderdkoppig gevaarte. Wij vragen 
vergiffenis aan allen, die wij willens en wetens of per 
ongeluk gekwetst hebben; en wij herinneren, als onze 
enige verdediging, aan de woorden: ,,Van een afgetre-- 
den kroniekschrijver niets dan goeds". 
Wij danken U voor Uw vergeefse aandaciht. 

FRÁNS GROSFELD. 
5 A (Sch.) 

Zoals het hoort beginnen we met een tikje weemoed aan 
onze laatste galgen-kroniek. Dat kroniekschrijven heeft 
eigenlijk toch wel zijn voordelen; wij dienaren van Chro- 
nos zijn beter voorbereid op het leven, wanneer wij dit 
ingaan, dan andere lieden, die misschien Chronos beter, 
veel beter gediend zouden hebben, maar zijn nukken en 
grillen niet wilden verdragen en hun oren toestopten 
voor zijn bulderende stem. 
Onze geesten zijn gevormd onder de onbarmhartige sla- 
gen van de critiek en wij hebben karakters gekregen als 
Good Yearbanden, die een verbluffend incasseringsver- 
mogen hebben. 
Toch doet het ons pijn, de laatste banden die ons offi- 
cieel binden met het (niet meer za) actieve leveni van 
onze school te moeten verbreken op deze wijze. 
Ach (mih!), het leven heeft ons niet gespaard. Het 
heeft ons dikwijls tegengewerkt in de personen van le- 
raren die ons niet in de gangen duldden: wanneer wij 
daar iets te verrichten hadden, in de personen van jon; 
getjes die ons de broodtrommels uit de broze handen 
stootten en advertenties beloofden maar niet gaven, van 
paters V. die ons niet meer groeten wilden en ons fi- 
guren deden slaan als modder. J a  zelfs in de persoon 
van onze collega en nu misschiev wel ex-voorzitter van 

Cassiciacum R., die ons onder de invloed bracht van 
zijn wilskrachtige kin en die wij (vanwege die kin) in 
het zadel hielpen. Ook hij. Zélfs hij. 
De toestand van onze suikertante Therése in Wormer- 
veer geeft ons echter moed om U onze laatste feitjes 
te vemelden die wij werkelijk met loden schoenen aan 
U af staan. 
Dinsdag 13 Dec. 5A, een klas waarin verschillende in- 
dividuen huizen, die altijd bereid fijn ergens een ,,kwes- 
tie van te maken", besloot nu eens langer dan gewoon- 
lijk in de klas t e  blijven en de reactie te zien van een 
zekere leraar. Bet was echter niet één leraar die er aan 
te pas kwam, het waren er vijf; v ij f !  Eerst de heer 
A. Sn.; dán de heer T., de H.H. J., A. en B. volgden 
en toen niets meer. De heer T. sprak voor alle vijf, 
want zijn stem gelijkt die van Stentor. Men zingt, want 
spreken mag sinds lang niet meer, dat deze heer T. 
provisie geniet voor elke leerling die in het kamertje 
tegenover de Vestiaire terecht komt, en van elke knaap 
die er niet terecht komt. 
Vrijdag 16 Dec. en Donderdag 22 Dec. Begin en einde 
van de proefwerkweek. Zie zo, daar zijn we vanaf. 
Zondag 25 Dec. Degenen die op school naar de Nacht- 
mis zijn geweest, zullen zeker hebben kunnen genieten 
van het prima koor. Puik! P. Duvergé kan meer dan 
vliegen vangen. 
CI!wee äagen later: Achter de wolken schdnt de zon, 
ondanks aile rapporten! Bovendien moeten er wel fan- 
tastische rapporten rondgestuurd zijn, te oordelen naar 
het zieltogende clubleven. 
Tewijl de meesten van U in Arosa, bij de verwarming, 
of achter een mandje aardappelen zaten, zweetten de 
leden van onze Comedia water, bloed en liefde tijdens 
de repetities, waar het soms heet toeging. Karel V-de- 
Koning-van-het-oude-Spanje, die-doet-watdhij-kan, liep 
dan ook een Spaans griepje op wat enige stagnatie ten- 
gevolge had. 
Maandag 9 Januari. Begin van het nieuwe trimester, 
met nieuwe bordjes op de klassen en stralende leraren, 
en wij wensten elkaar het allerbeste toe. 
Dinsdag 10 Januari. Klas 5 A. Onder de les van dhr. 
Hoek verscheen er opeens een heel groot nieuwsgierig 
hoofd voor de ramen, op 'n ladder. Het hoofd bleef m'n 
beetje de lessen volgen en deed erg belangstellend. La- 
ter bleek pas dat het bij een glazenwasser hoorde. 
Vrijdag 13 Januari. Uw chroniqueur, die naast het ka- 
binet des Conrectors huist, zag er die dag de rector 
verscheidene malen in en.uit snellen en stelde ter plaat- 
se een onderzoek in. Nu ja, iedereen kent de geschiede- 
nis. P. H. zit nu in Sittard en T.L., het toneel, de clubs, 
enfin alles moet nu op eigen kracht doorwerken. La- 
ten we hopen dat de Stuwende Kracht weer gauw op 
de cour ronddartelt. 
Mhr. Henrichs blijkt een prima regisseur. 
Maandag 16 Januari. Pater Rector had deze Maandag 
een hele massa op zijn hart en kondigde ons: 1. een in- 
terscholaire wedstrijd aan. 2. Het toneelstuk van Heyer- 
mans ,,Op hoop van Zegen". 3. Een prijsvraag 1-an de 
Haarlemse Boekverk, Verenigiflg. 4. De Internationale 
Bidweek, die last not least genoemd werd. Dit alles 
werd ons warm aanbevolen. Ik heb mijn handen vol ge- 
had om het te onthouden. De A.G. s twkt  onze ouders 
weer op met een briefje z.g. aan hun zoon gericht. 
Donderdag 19 Januari. Vandaag kwamen er mensen in 
het blauw (waarom altijd blauw? Waarom niet rood of 
groea of geel met spiraaltjes? Waarom blauw vraag 
ik?) de bel maken, na er eerst een heleboel keren nut- 
teloos mee gerinkeld te hebben. 
Donderdag 19 tot Woensdag 25 Januari niets gebeurd ... 
Wat gebeurt er toch drommels weinig de laatste tijd? 
Tja en dan hadden we nog altijd wat vrije uurtjes te 
goed van Dr. Hoek. Die kregen we dan Woensdag 25 . 
Jan- en we mochten zelfs geen huiswerk maken 
voor Donderdag. 
Vrijdag 27 Januari 2 uur ijsvrij, die we best konden ge- 
bruiken. 
Vooruit ik heb nog een paar regels en dan ben ik dood. 
De eerste voordracht van Efans voor Cass. stond niet 
bepaald in het brandpunt. 

(ZIE VERVOLG OP PAG. 14). 



DE PRIJS VAN HUN -VICTORIE 

Het dochtertje van Sidji Muno was ziek geworden. 
Met paarsige, akelig opgezwollen wangen lag het 
kind in de dessahut te ijlen; in de sombere duister- 

. nis om haar heen staarden als uit djatihout gesne- 
den gezichten stil voor zich uit. De dorpsdokter 
had reeds uren t e  voren met een berustend gebaar 
de hut verlaten: hier zou alleen een blanke dokter 
nog redding kunnen brengen. 

* 
Sidji Muno was een vurig aanhanger van de Indo- 
nesische Republiek, en hij had een instinctieve af- 
.keer van alles, wat een blanke huid had. Maar de 
stilte in de hut, waar zijn dochtertje een voor haar 
alleen hopeloze strijd uitvocht tegen de slopende 
koorts. had hem aan het denken aebracht. Voor de 
oorlog.was hij bediende geweest bij een Nederland- 
se dokter, die onder de Japanners opgesloten was, 
maar direct na zijn internering zijn praktijk in de 
stad hervat had. Deze stad lag niet ver benedeh 
de dessa van Sidji Muno aan dezelfde kali; slechts 
een halve dag varen lag er tussen zijn ongelukkig 
kind en de bevrijding van een nu onafwendbare 
dood. 
Nee, bepaald een vriend van de Nederlanders was 
Sidji Muno niet. Maar de langzaam naderbij krui- 
pende dood van zijn dochtertje haatte hij met de- 
zelfde kracht als hij de Republiek aanhing. Ter- 
wijl de doctor djawa in een afgelegen hut zijn 
machteloze spreuken prevelde zonder nog verder 
naar het kind om te zien, en terwijl het dorpshoofd 
reeds de voorbereidselen trof voor de begrafenis, 
was de vader in zijn wanhoop de benauwde hut 
uitgelopen, de als in leedvermaak gillende avond 
in. Op een verweerd stuk steen ging hij zitten, en 
hij staarde de rivier af in derichting waar hij de 
enige bezwering wist van de duivelse huidziekte 
van zijn dochtertje. Langzaam gleed de maan door 
de met fonkelende lichtpunten bezaaide hemel, te 

' 

zwaar bijna, zodat het leek alsof zij naar de ang- 
stig-wachtende dessa zou afzakken om met haar 
ijzige gewicht de doffe ellende te vervolmaken. 
Plotseling voelde Sidji Mhno een magere hand op 
zijn schouder leggen, en toen hij opkeek zag hij in 
het versteende gelaat van Um Palu, het dorps- 
hoofd. 
,,Sidji Muno," zei de oude, terwijl hij de ander on- 
afgebroken bleef aankijken, ,,Wat was je van plan 
te gaan doen?" 
,,Niets.. . " antwoordde Sidji MunQ, die zijn keel 
voelde dichtknijpen door verdriet en angst. Maar 
de oude Um Palu groefde zijn vingers in het vlees 
van de vader. 
,,Jawel," hield hij vol. ,,Je wilde de dokter blanda 
gaan halen. Dat wilde je toch, nietwaar?" 

* 

,,Dat wou ik, ja." gaf de ander willoos toe, on- 
machtig zich te verzetten tegen het gevoel van 
stijgende vertwijfeling en geestelijke verlamming. 
,,Hij alleen kan mijn kind redden." 
Um Palu zweeg een hele tijd, maar de greep van 
zijn taaie vingers rond de van verdriet schokkende 
inlander werd nog vaster. Toen zei hij langzaam: 
,,Weet je nog, Sidji Muno, hoe we vorig jaar de 
blanke soldatendokter bij het kalibosje hebben op- 
gewacht?" 
,,Ik weet het nog," antiwoordde de vader, en hij 
huiverde toen hij er aan dacht, hoe Um Palu hem 
onder het motto van vaderlandsliefde en met gru- 
welijke bedreigingen hiertoe aangezet had. 
,,En weet ,je nog, hoe we de volgende dag de bo- 
venste baan van onze vlag in zijn bloed gewassen 
hebben?': 

e Sidji Muno kreunde. ,,Ja, ik weet het,'' herhaalde 
hij toonloos. ,,,Maar ik wilde zijn dood niet. En de 
doktter blanda weet er niets van. Hij kan mijn kind 
nog redden.. ." 
,,Neen, nu weet hij het nog niet," bevestigde Urn 
Palu met een halve grijns ,,Maar als iemand het 
hem vertelt, weet hij het wel ... En bovendien, het 
rijk van de blanke is uit. Wij  moeten op onze eigen 
benen leren staan, ook al kost ons dat zware offers 
Jouw kind zal door haar dood onze zaak meer die- 
nen dan door haar leven. Sidji Muno." 
,,Zij is mijn enig kind! Ik wil haar iiiet missen!!' 
schreeuwde Sidji Muno, ,,Ik wil haar niet de dood 
in jagen.. . ik wilde de dokter blanda niet doden.. . 
Ik wil niemand doden ... geen Indonesiër ... geen 
blanda.. . " 
,,Er zijn er meer, die dat niet willen," viel de oude 
hem in de rede. ,,Ook bij onze leiders. Maar er zijn 
er gelukkig nog een paar, 'die er anders over den- 
ken." Zijn blik werd als een ijspegel. ,,Geen zwak- 
heid nu, Sidji Muno! (Ga naar huis en wees sterk!" 
En de ander ging. Er kwam geen blanke dokter, 
en de rottende ziekte vrat steeds dieper in de kleine 
inlandse, Elke zweetdruppel, die door haar hete 
huid geperst werd, nam een stroom van haar laat- 
ste levenskracht mee. Na een paar dagen was zij 
volkomen uitgeput. Doodstil bleef zij op het bed 
liggen; en op een donkere avond, toen een hels on- 
weer de bladeren afrukte en de kali deed,koken, 
verklaarde de dessa'dakter schouderophalend, dat 
het de volgen'de dag afgelopen zou zijn. Um Palu 
boog zich met turende ogen over de kleine: hij 
scheen het van de angst van Sidji Muno gewonnen 
te hebben. Maar juist toen een krakende donder- 
slag losbarstte, en de ziekenhut door de flitsende 
bliksem verlicht wefid, kwam de vader binnen. Zijn 
gezicht was grauw en in hevige pijn vertrokken: 
Urn Palu zag het en week onwillekeurig achteruit. 
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,,Um Palu," hijgde Sidji Muno, ,,Ik ga naar de 
blanke dokter. Ik wil mijn kind nog niet missen." 
De ogen van de oude vernauwden zich. 
,,Je blijft hiler, Sidji Muno. Je weet, wat ik je ge- 
zegd heb. Ik zal de wachters waarschuwen. Zon- 
der mijn wil zul je \de dessa niet uitkomen." Hij 
draaide zich om en liep naar builten; en dat werd 
hem noodlottig. Want de radeloze Sidji Muno, die 
de laatste kans op redkling voor zijn kind zag ver- 
dwijnen, sprong hem me,, een zachte kreet als een zucht losliet en voorover brak. De ander stond op, 
kat op de rug. Met een doffe slag, die verloren hijgend en zich steunend tegen de muur; hij veegde 
ging in de brullende: natuur, sloegen de beide man- zich vermoeid het vuile zweet van het gezicht: 
nen tegen de grond, tegen het beld, en rolden half Sidji Muno had de overwinning behaald. 
door de bezwijkende wand, waarvan het riet af- H& water in (de rivier zwol en bruiste: maar Sidji 
bladerde tot het hen bijna bedekte. Muno legde het kind, dat geen tekenen van leven 
Plotseling verslapten de bewegingen van de twee meer gaf, in een dansende Prauw en voer weg, 
vechtenden; met de  hoofden tegen elkaar en de ar- recht tegen de stroom in, die hem soms weer tien- 
men als dikke lianen om elkaar heen geslagen, tallen meters iachteruit smeet. Langzaam vervaag- 
bleven ze zitten, star en onbewegelijk. Hun spieren den achter hem de silhouetten van de dessa. 

" en de aderen, die er als touwen overheen gespan- Nooit heeh men hen teruggezien. Misschien was 
nen waren, zwollen en trilden; toen kwamen ze in de kleine al dood, voor het ranke vaartuig door de 
deze omstrengeling overeind, totdat ze rechtop losgebarsten natuur omvergesmeten werd en met de - 
stonden. Het zweet droop hen over de haakte, vader in de diepte verdween, die kookte en te keer 
glimmedde lijven: het leken twee stieren in een ge- ging als een ontsnapte tijger, Een patrouille m n d  
vecht op leven en dood. Lang schenen zij zo aan niets meer dán het geraamte van een bootje, en 
de grond vergroeid; toen, ineens, begon een der wat verder op een zandbank een vadsige krokodil, 
lichamen door te buigen. Langzaam, maar met een die zijn vette buik diep in het zand begraven had 
versnellende regelmaat. Dan flitste er een kris in en wegplonsde, toen de mannen langs kwamen. 
het laaiende hemellicht: twee, drie maal verdween Onwetend van dit drama, dat er slechts een is uit 
hij in het onderste lichaam, 'dat met een reutelende talloos vele.. . 
Onze excuses \-oor de vele Grosfeld-stukken deze keer. We hadden er echter nog een paar liggen en we moeten toch 
ééns van die knaap af! (red.) 

Een aspirine voor de Koorts. 

geestige vondsten en improvisaties 
in zijn spel, die zijn creatie zo 
aanvaardbaar voor ons maakten. 
Een woord van lof wordt op deze 
plaats ook toegezwaaid aan Loui- 
se de Coligny, die van een kleine, 
betrekkelijk onbelangrijke rol een 
juweeltje wist te maken. Die scène- 
aan tafel (2e bedrijf), was koste- 
lijk. Proficiat Nol Hendriks. Soms 
leek het echter alsof Louise meer 

aandacht schonk aan haar vrien- 
dinnen in de zaal dan aan haar rol. 
Artois heb ik de eerste avolnd niet 
zien spelen, maar het kwam mij 
de tweede avond voor dat hij tot 
veel meer in staat was. Ja, joh, een 
van de 'dingen die me tegenvielen 
was je spel, toen Iwan te voor- 
schijn moest komen uit die kast. 
Dan onze Maximiliaan, waarover 
de N.H.Crt. helemaal verzuimt te 
spreken en een van degenen die 
het zeker verdient cdat hij eens in 
de hoogte gestoken wordt. 
Dat was best man, aan tafel, maar 
eh.. . in Karel de vijfdes slaapka- 
mer viel je me weer even tegen. 
Oja, die Karel V. De bed-scène 
was m.i. uitstekend en het lachen 
ging je uitstekend af, André. 
Nu eens iemand die ik in het he- 
gin al had moeten noemen en die 
zijn kleine rol ook zeer vlot speel- 
de: Dirk 111, 
Men kan echter wel merken dat 
hij in werkelijkheid heus niet dol 
, zal worden om een kleinigheid als 

de kwestie: Gutenberg~coster. 
Mijn hoed af voor de schermpartij 
overigens. 

Een paar woorden nog over de 
mindere goden. Jan van Zwaben _ 
was goed en ook hij was hier on- 
getwijfeld de ,,right man on the 
right place." 
fien mannetje waar wat in zit en 
die meer belooft lijkt me onze Ot- 
tocar, terwijl Navarre jammer ge- 
noeg erg opviel door zijn te lichte 
stem. Tenslotte viel Iwan's maag 
op door zijn volume. 
Wel, daar de N.H.Crt. al zo 
vriendelijk geweest is om zich zo 
welwillend uit te laten over de 
costuums en het decor, en zo haar 
pil wat te verzachten, rest ons 
nog slechts een pluim te steken op 
de hoed van de regisseur, de heer 

. Henrichs. 
Alleen insiders weten hoeveel 
werk hij verzet heeft en hoeveel 
hij heeft moeten doen om alles in 
zo'n korte tijd klaar te stomen. 
Ook hetgeen pater Rector in zijn 
dankwoordje opmerkte was heel 
juist, n,.l. dat het artistieke inzicht 
van de regisseur zich op zo'n 
merkbare wijze in de regie deed 
gevoelen. Alle lof! 

H. v. d. Eerenbeemt, 5 A. 



De sportkroniek zal deze keer heel kort zijn. 
Waarom? Och, we lijden op het ogenblik weer aan 
de gevreesde ziekte.. Uit het latijns vertaald heet 
deze ziekte ,,slapheide! De voetbál-, hockey-, 
zwem- en schaakmensen slapen. Het is te hopen 
dat een of ander persoon deze gelatine massa weer 
eens doet beven. Maar halt met dit gekanker: mis- 
schien vergis ik mij! 

VOETBAL. 
In het grijze verleden (28 December) speelde ons 
i e  voetbalelftal tegen H.B.S.-A. Opvallend was het 
grote aantal supporters! p1.m. 40 man! Bravo! 
Het was een zeer spannende wedstrijd waarbij in 
de eerste helft Triniteit een klein beetje de over 
hand had. Na 10 min. spelen nam H.B.S.-A met een 
prachtig doelpunt de leiding 1 4 0 .  Goderie zorgde 
10 min. later voor de gelijkmaker. Weer even la- 
ter speelde onze linksbuiten Soellaart zich prachtig 
vrij en met een mooi boogballetje werd het 2-1. 
Na rust kwam H.B.S.-A sterk opzetten en maakte 
al gauw gelijk. Er  kwam nu een periode van gelijk 
opgaand spel waarin vooral Soellaart, Janus, Gode- 
rie en Bonarius goed werk leverden. Na 20 min. 
kwam Goderie vrij voor doel en schoot hard in.. . 
terwijl de back deze bal met de handstopte. Scheids- 
rechter liet echter doorspelen. Even later keek de 
scheidsrechter weer door de vingers en kende " 

H.B.S.-A een uitgesproken buitenspelgoal toe. Dit 
bleek niet genoeg te zijn en hij gaf nog een tweede 
buitenspelgoal weg! 4-2 voor de Raaks. H.B.S.- 
A nam nu het heft in handen en ons doel werd als 
het ware bekogeld, doch zonder resultaat. 
Eindstand 4-.2 voor de Raaks. 
Jammer genoeg konden enkele van onze spelers 
zich niet beheersen en kankerde onder de wedstrijd. 
Al met al een zeer sportieve en spannende wed- 
strifd, die verdiend door Raaks werd gewonnen. 

A.T.T.-NIEUWS, 
Het lste team van A.T.T. nam deel aan het tafel- 
tennis-tournooi van de tafeltennisclub ,,Te Zaa- 
nen". De lste ronde ging tegen de 4de klasser 

.b 

H.C.K. Daar J. Groen om onbegrijpelijke redenen 
we$ bleef en W. Honnebier hockeyen moest, 
speelde A.T.T. met 2 invallers. Met 6-3 werd er 
dan ook verloren. De verliezersronde ging tegen 
de Iste klasser Togido I. Honnebier speelde weer 
mee en met slechts 5-4 werd er nu verloren. 
Volgende keer moet het beter! 
Propaganda maken voor R.T.T.! 
De team-prestaties: 
Van het I ste niets dan goeds. De 4 gespeelde wed- 
strijden werden alle 4 gewonnen. Houdt moed! 
Niet bang zijn, zelfs niet voor Heemstede 2! 
Het 2de speelde zeer wisselvallig! Van Heemstede 
3 werd met 7-3 verloren, maar de leider V.G.Z. 1 
werd verslagen. Verder nog 3 overwinningen. 
Het 3de team verloor 1 wedstrijd, speelde er 1 ge- 
lijk en won er 2. Het staat midden op het ranglijstje 
Het 4de team speelde 1 wedstrijd tegen het sterke 
H.B.C. 5. De uitslag is mij helaas nog niet bekend. 
Eindelijk hét vijfde: Dit team speelde 1 wedstrijd 
gelijk, en won 3 wedstrijden, waarvan er 2 tegen 
concurenten waren. Als op 8 Febr. de wedstrijd 
tegen T.O.G. 7 gewonnen wordt, en wij rekenen 
er op, dan is de lste A.T.T.-kampioen binnen. Doe 
je best, jongens! 

SCHAAKNIEUWS. 
O p  het jaarlijkse tournooi dat door de Haarlemse 
School Schaakbond werd gehouden, behaalde H. 
Klein (3B) de Iste prijs in de 2de verliezersronde 
B. Proficiat Hans! * * * 
En dat is dan mijn laatste sportkroniek. ,,Geluk- 
kig" zullen velen zeggen, of. ..... ,,jammert'. 
Sportkronieker is neutraal, maar dankt de lezers 
voor hun aandacht. 
En evenals alle sportredacteurs eindig ik met te 
zeggen: ,,Het was toch een glorietijd, toen ik in de 
T.L.-redactie zat". 3'0s v. NOORT 5 B. 

VERVOLG V A N  PAG. I I - TOURNAEL OFTE KRONYCK 

Donderdag 9 F e b d .  Een aantal lieden sluipen tijdens 
de laatste les naar de film Jeanne d9Arc en maken er 
de \mlgende dag proefwerk over, allemaal voor f 0.75. 
Voor Interscholair Tournooi zie mijn staatssecretaris 
p Duvergé. 
Vanavond gaat de Soos galgenmalen om morgen door 
de A.G. gekoppensneld te worden. 
Verslag over dit alles en over ons jaarlijks pianocon- 
cours in. het volgend nummer. 
Ik hoop dat deze Kroniekzetel niet onder het stof zal 
komen te liggen en dat mijn opvolger een betere chro- 
nicus zal zijn dan ik was. 
Marck Twain heeft eens gezegd: ,,Zorg eerst dat je je 
feiten krijgt; daarna. kun je ze verminken zo veel je 
wilt". Laat dit een goede raad zijn voor hem die U dit 
jaar van kroniekvoer zal voorzien. 
Niet bang zijn boy. Niet bang voor critiek, straf, ver- 
guizing en voor je vulpen die je iedere keer weer aan- 
grijnst. Durven! Vooral wanneer het gaat om dat saaie 
boeltje hier eens wakker te schudden; hoewel je dan 
lang zult moeten schudden.. .... Ik heb het een heel jaar 
gedaan. Probeer het met alle middelen, nieuweling. Des- 
noods ...... met een schoolvereniging. 
Zoals steeds hoop ik t e  blijven Uw dienaar 
UIT ! H. v. d. EERENBEEMT, 5 A. 



OFFENSIEF VAN HET KATHOLICISME 
Nog is de ravage in de redactiekamer nauwelijks her- IC. Ik'vraag mij af, waar Schr. vandaan haalt, dat 
steld, zijn de spreuhen van de B.Z.N. weer opgehangen, de Kerk ook het goede van liberalisme en darwinis- is de bloedsomloop weer normaal, zijn de vuisten weer 
ontspannen. me heeh verworpen. Zij heeft alleen het onaan- 
Het zijn de sporen van de strijd tussen voor- en tegen- vaardbare in deze theorieën veroordeeld. Schr. ziet 
standers in de redactie van ,,Offensief van het Katho- overigens heus te veel goeds in het liberalisme. 
licisme" door Frans Grosfeldi. 
De tegenstand dreigde het vuurspuwende artikel totaal 

De ,,vrijheidw van het liberalisme heeft tot bevoor- 
te verpletteren, tolen plotseling 'n Salomon's oordee], rechting van de kapitaalkrachtigen geleid en tot 
viel: ,,Wanneer onmiddellijk een tegengif wordt inge- onderdrukking van de arbeiders. Het liberalisme 
spoten zou het geplaats kunnen worden". heeft het communisme opgeroepen i.p.v. het over- 
Onze mederedacteur heeft het o.i. wel erg getroffen bodig te maken, 
met Dr. Delfgaauw, ofschoon wij van hem persoonlijk 
weten dat hij om bepaalde redenen slechts een paar 2 O .  Schr. schijnt te menen, dat men als katholiek 
punten uit het betoog heeft gelicht. 
Ook wij zijn achteraf van mening dat het beter is een 

tegen het Indonesisch beleid van onze na-oorlogse 
eerlijk bedodd artikel te plaatsen, dan het onmiddellijk regeringen zijn+ Hij ons hier wat meer 
met het snelblusapparaat ,,Afgekeurdp9 te bewerken om- ruimte laten. Ons geloof verplicht Ons niet achter 
dat dit tenslotte een negatieve houding is die niets aan Romme, Welter, Beel, van Maarseveen of &karno 
dei inzichten van een schrijver zal veranderen, tenvijl nu te S.,,,. Ieder mag van de ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ ~ h ~  kwestie 
onze vakleraren en lezers, als zij dat, wensen, een gele- 
genheid hebben op een en ander wetenschappelijk terug denken wat hij 
te komen. 3'. Schr. ziet het Katholicisme te veel op één lijn 
De niet-katholieke Dr. Melchior uit Haarlem heeft in de 
K. I. schrijver,s missiestellingen al onbemst omver ge- met politieke machten. Het Katholicisme moet vol- 
lopen met een eerlijk getuigenis uit eigen aanSchou- gens Schr. in het offensief tegen die andere mach- 
wing, lijnrecht tegen de hier gelanceerde insipuatie. Wi ten. Dat is enkel juist onder twee voorwaarden: A. 
hopen dat het artikel van Grosfeld in Cass. veel stem- dat het Katholicisme alleen bestrijdt wat er werke- 
men en in T. L. veel pennen zal losslaan. 

REDACTIE. lijk in deze machten met het christendom in strijd is: 
B. dat het de strijd voert met geestelijke wapenen. 

Er staan uitstekende dingen in het artikel van De Kerk is geen( knock-ploeg, die met andere 
Frans Grosfeld. maar nu de Redactie mij dat een- knock-ploegen de strijd aan moet binden. 
maal vraagt, wil ik er toch wel enkele 'kantteke- Overigens, nogmaals, op veel punten alle waar- 
ningen bij maken. dering. Dr. B. Delfgaauw.. 

Interscholair Jeugdtourn.ooi Haarlem 1950 
Een artikel, waarin critiek geIeverd wordt 

I .  op de studenten van het Triniteit~l~ceum. 

2 .  op een recensie van het Haarlems Dagblad. 

3 .  op het Haarlems Interscholair Comité. 
1. DE TRINITARIERS: Gii: studen- 
ten van het ~r ini te i ts l~ceÜh! Wist 
Ge, dat er een jeugdtournooi gehou- 
den werd op Maandag 13 en Donder- 
dag 16 Febr.? Wist Ge, dat twee 
avonden de grote zaal van het Con- 
certgebouw stampvol was, om te 
luisteren naar de prestaties van de 
verschillende scholen op 't gebied van 
muziek en declamatie ? 
Wist Ge, dat er 13 van de 700 jongens 
een kaartje genomen hebben om van 
hun belangstelling te getuigen? 
' t  Schijnt zo'n beetje de geest te wor- 
den op het Triniteitslyceum, om je . 
nergens iets van aan te trekken. 
Belangstelling? Ja, tioor film, zwem- 
men en vrije dagen! 

Beween? Zie naar de foto. Dit is het 
zangkoor van ons Lyceum. In totaal 
36 man! Bekijk de tenoren en bassen 
eens goed. Daar staan 4 Paters, 1 Le- 
raar, oud-studenten en de rest - ja 
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tel ze maar - studenten. De sopranen en alten vormen Voor HANDENARBEID gaven zich op 7 jongens. 
het respectabele getal van 25, veel te weinig voor zo'n De werkstukken moeten op 6 en 7 Maart aan het Frans 
school. We moesten minstens een koor opbrengen van Hals Museum bezorgd worden. 
een 100 man. Voor FOTOGRAFIE ga\?en zich 3 jongens op. 
't Is niek de bedoeling, dat je je nu opgeeft, want de De foto's moeten uiterlijk 7 Maart bezorgd worden bij 
zangers, die ik nu heb, zijn vol enthousiasme en hebben den Heer H. Elzinga H.B.S. A ingang Raaks. 
er alles voor over. Zij hebben de eer van ons Lyceum We hopen dat dit Interscholair Jeugdtournooi voor jullie 
hoog gehouden. Ik heb liever een stel jongens, die zich een aanleiding moge zijn, om je belangstelling verder uit 
met hart en ziel geven, dan een stelletje zoutzakken. te strekken dan ,,vrij7' of ,,geen vfij". 
Bewijzen? De Carnavalssoos mislukte bij gebrek aan 2. Het HAARLEMS DAGBLAD. de debutan- 
belangstelling. 

ten van Maandag 13 Februari weer op Donderdag 16 Een P ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Zaterdag gehouden, lever- Februari moesten optreden, en er een jury bestond voor de een belangstelling van 35 man. muziek en voor declamatie, gaf toch een recensent van 
Zó kunnen we door gaan!! het Haarlems Dagblad op Dinsdag 14 Februari een re- Onthoudt nu eens goed! Heb je n~ nergens interesse censie, w e l h  niet algemeen bleef, doch die de presta. voor, dan heb je het later ook niet. Kerk en Maatschap- ties van de diverse declamatoren beoordeelde. Vooreerst pij zullen later veel aan jullie hebben, als je z6 door- is het vooruitlopen op de l.an de jury onjuist, gaat! En dat voor studenten van een Lyceum! doch wat het ergerlijke in deze recensie was, dat in de 
Het Interscholair Jeugdtournooi bestond uit prestaties eerste alinea dei prestatie van Ab Kroon van ons ~ r i n i -  
op het gebi& van muziek, declamatie, tekenen, hand- . teits'lyceum gekraakt weM, alsof het beroepsdeclama- 
werken, handenarbeid en fotografie. toren betrof (dan mag het nog niet op deze toon). Deze 

knaap van 15 jaar moest toch Donderdag weer optreden 
Voor MUZIEK gaf ons koor zich op en nog 4 solisten, en was - geef ik toe -, niet in vorm, Bij de voorschif- 
waarvan lzichterugtrokvóór de voorschifting. Dat deze ting heeft hij het beter gedaan, anders was hij er niet 
drie niet door de voorproef kwamen, kunnen zij niets doorgekomen. Misschien plankenvrbes? Tegelijk kreeg 
aan doen; het aantal deelnemers van de andere scholen Jeanne de Vries 1-an Sancta Marla op ongeveer gelijke 
was te groot, dan dat ze een kans maakten. Hun goede wijze een duw, terwijl het - volgens de mening, die ik 
bedoeling wordt evenwel zeer op prijs gesteld. overal mocht beluisteren - reeds vaststond, dat zij bij 

Voor DECLmTEE gaven zich op jongens, een van de beste behoorde, en Donderdagavond door de 
van er slechts bij de voorschifting. Ab jury werd bekend gemaakt, dat zij bij de uitblinkers 
Kroon kwam er door, zeker een bewijs dat de jury zijn ~ h ~ ~ ~ e c e n s e n t  ian het Haarlems Dagbloid heeft be- prestatie waardeerde. wogen om zulk een toon aan te slaan tegenover kinde- 
Voor TEKENEN hebben zich tot nu toe 9 jongens op- ren, is mij een raadsel. Dit beboort toch tot de goede 
gegeven. jurnalistieke manieren. 
De tekeningen moeten uiterlijk l Maart bij de teken- Resum6: le. De recensent had zijn oordeel pas Vrijdag 
leraar Mijnheer v. d. Weiden worden ingeleverd. Deze na de 2e opvoering mogen geven. 
selecteert en zorgt dat de gekozen tekeningen naar het 2. Een gematigde critiek moeten bezigen te- 
Frans Hals Museum gebracht worden (verpakt in por- genover kinderen! 
tefeuille) op 6 en 7 Maart. (Wordt vervolgd). pater B. Dwerg6 O.E.S.A. 
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