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Fuss 
in de 

Bloemetjes 

HET i; de laatste jaren traditie, dat er ieder jaar minstens één leraar is, 
die het gepresteerd heeft om 25 jaar lang de Triniteits-gemeenschap mee 
z'n kennis en aanwezigheid op te  luisteren. Vol verwachting is er echter 
door velen naar het laatste jubileum uitgezien. Eindelijk zou dan een 
ieraar die voor velen slechts een naam met een zeker begrip was, dc 
hulde en belangstelling krijgen, die hem toekomt. 
Zo vierden we Maandag 30 October het ambtsjubileum van Mijnheer Fuss. 
Natuurlijk gingen we ,,allenw die dag eerst ter kerke om met de jubilaris 
God t e  danken voor al het moois, dat Hij geschonken heeft en nog geeft. 
Er heerste in de kerk een prachtige sfeer, die niet in zo geringe mate het 
gevolg was van het goede werk van ons koor. 
hTa de Mis volgde een feestelijk ontbijt, waar ik niets van weet, want dat 
was uitsluitend voor hen, die tot de hoogste regionen van onze school be- 
horen. Daarna had de huldiging door de Triniteits-gemeenschap plaats. 
Slechts met moeite kon men het opkomende gejuich bij het binnentreden 
van een leraar in de kelen smoren. Eindeluk kwam dan de lang verwachtte 
jubilaris binnen met zijn en onze grote vriend Pater Vlaar. Langzaam 
liepen ze naar hun plaatsen en toen alles weer rustig was, trad Pater 
Prior op het podium. In prettige bewoordingen huldigde hij de jubilaris 
van deze dag en hij bood het traditionele geschenk aan, bestaande uit een 
gedenkbord, dat op overdreven gymnasiale wijze ten tonele werd gevoerd. 
Na de Prior nam de Rector het woord, dat de Heer Andriessen uit naam 
der leraren overnam. Op de overbekende wijze huldigde hij Dr Fuss en de 
lachspieren werden danig aan het werk gezet. Nadat de heer Andriessen 
genoeg onkundige wiskunde had laten horen, liet hij de feesteling voor het 
voetlicht komen en overhandigde hem een vulpen. 
Nu was het de beurt van de leerlingen om te  spreken. Het gymnasium 
had deze taak op zich genomen en in koor lieten ze horen hoe dankbaar 
ze waren voor hetgeen ze geleerd hadden en ze spuiden meteen nog iets 
van hun kennis. Daarna werden er enkele boeken aangeboden en mevrouw 
Fuss deelde in de eer met een bloemstukje. Ook de lagere klassen lieten 
zich niet onbetuigd en na een kort speechje kwam er aan het licht, dat 
mijnheer Fuss snoept, waaraan tegemoet gekomen werd met een doos 
bonbons. 
Hierna kwam de jubilaris zelf naar voren. Met vreugde haalde hij herin- 
neringen op en bedankte allen die hem hadden gehuldigd en tot slot ver- 
klaarde hij het Jubileum voor afgelopen. 
Er werd echter nog doorgevierd met een vertoning van Het Ballet der 
Lage Landen. Ik zal me niet wagen aan een kritiek, want ik heb er geen 
verstand van, maar mij en velen met mij heeft het uitstekend geamuseerd. 
Tot slot, mijnheer Fuss, feliciteert de redactie U nog vanaf deze plaats en 
we hopen, dat U nog vele jaren onder ons, Trinitariërs, zult zijn. 

A. Spierings (5 B) 

Dit niet lezen als het U niet aangaat. 

Wat zegt U?  Vindt U het zo saai 
op dit instituut ter verrijking van de 
geest? Schei nou uit, daar meent U 
immers niets van. 
Kijk nou eens naar al die lieve jon- 
gens, ze maaien niet en zaaien niet 
en toch. . . . . Bovendien, ze zitten vol 
levensgeesten. Er zijn er genoeg die 
graag voetballen; het schoolleven 
bloeit! Er  wordt af en toe geping- 
pongd en geschaakt en er is zelfs 
een culturele avond van de Kunst- 
kring geweest, waar minstens 15 eer- 
ste- en tweede klassers waren. 
Wat zegt U?  Groteren? 
Nee, die hadden het te druk; maar 
dat kan toch best eens voorkon~en. 
Trouwens, gaat U niet liever een 
bioscoopje pikken? Nou dan, daar 
hebben we mekaar! Het is hier hele- 
maal niet saai. Moet U eens rondkij- 
ken onder de grote pauze. Als je 't 
niet heel erg goed doet wordt je van 
de sokken gelopen. Er  zit eerder te 
veel spirit in, vindt U niet? 
Hebt U liever dat er iets bijzonders 
gebeurt ? 
J a  hoor eens, we kunnen toch geen 
leraren op gaan hangen. Dat mag 
toch niet van de politie. 
0 ,  bedoelt U zóiets niet? Wat dan 
wel? Zag U het klooster zo graag 
eens roodgloeiend? Dat kan niet, dat 
kost te veel lucifers! 
Nee, U bent een echte kankeraar. Het 
gaat toch goed zo. We hebben niets 
te klagen. 
Ik vind het juist fijn dat er niet zo 
veel te doen is, dan kun je tenminste 
iedere avond voor 5 weken vooruit 
leren. 
Ik ken iemand, die in de tweede klas 
zit, en de hele eindexamenstof al kent. 
De Paters willen hem dat briefje nou 
eenmaal niet geven, anders was hij 
allang getrouwd geweest. 
Hè nee, nou niet gaan vloeken. Wat 
kan ik er nou aan doen dat U on- 
danks alles nog een onvoldoende 
haalt voor Frans, Duits, Engels, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wis- 
kunde en Godsdienst. 
U wilt nou eenmaal dat er iets ge- 
beurt, dan krijg je dat, dan blijft er 
immers geen tijd meer over voor 
huiswerk.. . . . . . . . 

Gerard Michon (5 A) 



PUCK (5B) 

Ambon een binnenlandse kwestie? 
Dit is de vraag die tegenwoordig hier in ons landje dikwijls en in allerlei 
kringen wordt gehoord. Wat is er eigenlijk daar in de Parel van de Gor- 
del van Smaragd gaande? Men is met de uitroeiing van een bevolkings- 
groep begonnen. De aanloop die door de Republiek Djocja werd ge- 
nomen bestond hierin, dat zij successievelijk de diverse deelstaten uit het 
verband van de R.I.S. eclipseerde en uiteindelijk kwam tot de onlangs 
eenzijdig uitgeroepen éénheidsstaat, de R.I. Er  ontbrak echter nog een 
stukje aan deze eilanden-puzzle, namelijk de deelstaat Zuid-Molukken, 'die 
bij wijze van voorzorg zichzelf tot een onafhankelijke republiek uitriep. 
Men wilde niet weer onderworpen zijd. Maar dit zou het begin worden 
van al de ellende. In Nederland werd de laatste Republiek niet erkend, 
want, zo luidde het, het was niet de wens van de meerderheid van het 
volk. Nu echter moet q e n  wel beginnen te geloven dat géén Ambonees 
onder Javaans gezag wil komen. Weliswaar was de Ambonees koloniaal 
aan Nederland onderworpen, maar al sinds eeuwen voelt hij zich de Broe- 
der van de Europeaan, die hem op zijn beurt ook niet als een mindere 
beschouwde. De eénheid in het Christelijke geloof van het overgrote deel 
van dat volk en hun ongeëvenaarde trouw aan ons Koninklijk Huis droe- 
gen ook zeker bij tot deze eenwording van blank en bruin. Bewijzen var, 
hun zijde hebben wij volop gekregen toen duizenden voor de Nederlandse 
zaak hun leven gaven tegen het Gele Gevaar. Waren zij het ook niet die 
meteen na de Japanse bezetting, ondanks dat zij ook Indonesiërs waren, 
de zijde van ons kozen en de kampen met Nederlandse vrouwen en kinde- 
ren, die aan de gruwelijke genade der extremisten waren overgeleverd, 
ontzetten. En vochtten zij niet zijde aan zijde met onze jongens tegen de 
bendes, vertrouwend op de plaats die hun in de Koninklijke Rede van 
1942 was toebedacht? Wat hebben wij nu gedaan om onze dank tegenover 
hen te betuigen? We bedachten een tekst op een vodje papier, waarin 
voor de minderheden de garanties niet voldoende waren vastgelegd, en 
dat van de Ronde Tafel in de Prullemand van Soekarno verziilde. Wii 
zien toe hoe de nu georganiseerde moordenaars, plunderaars eh brand: 
stichters in Nederlandse uniformen gestoken, in Nederlandse schepen 
worden overgezet naar de kleine eilanden-groepen om daar na een honger- 
blokkade onze bloedbroeders uit te roeien met Nederlandse vliegtuigen, 
bommen en granaten, Nederlandse tanks, kanonnen en geweren! De men- 
sen van'Ambon worden uitgeroeid, want zolang er nog één man, vrouw 
of kind leeft, zal het zich verzetten tegen een overheersing door een tul- 

' tureel veel lager volk, dat geen enkele garantie voor de toekomst kan 
bieden, waar het in zijn eigen gebied nog altijd moord, roof en brand- 
stichting geblazen is. Duizenden Ambonezen staan nu in Java achter het 
prikkeldraad en staren meewarig naar een Hollandse soldaat die hen 
moet bewaken en die het gezicht afwendt om het schaamrood dat zijn 
kaken kleurt te verbergen. Ook deze jongens voelen zich gelijk een ver- 
rader en weten dat die' mannen daar achter het draad willen vechteii. 
Willen sterven van honger en ellende in hun eigen land, of met de klewang 
in de hand tussen de stuiptrekkende hopen van talloze vijanden en een 
handjevol mede-vrijheidsstrijders. 
En de wereld is blind en doof hiervoor; het is een binnenlandse kwestie, 
dat daar duizenden worden afgeslacht of omkomen van ellende, honger 
en gebrek aan medische assistentie. Korea was een daad van agressie en 
ook wij stonden klaar met onze soldaten en doktoren. Maar onze eigen 
broers.. . . . . neen, dat is  een binnenzandse aangelegenheid! Er bestonden 
misschien nog van die dingen als menselijke rechten en begint U zich ook 
niet af te vragen óf de U.N.O. wel wat gezag heeft? Het Rode Kruis 
wrijft ook zijn ogen rood, omdat het die arme mensen daar niet kan 
helpen vanwege het binnenlandse van de kwestie! 

Lezer, ik hoor U al de vraag stellen: wat kunnen wij daaraan doen, be- 
halve het zwak ageren met woorden. Tot daden zijn we toch niet in staat. 
Neen, zegt dat toch niet, want dan bent U ook een verrader. Ieder mens 
moet zich tegen deze feiten verzetten. Laat U geen sprookjes op de mouw 
spelden door lieden die een blauwe Maandag in Indië zijn geweest en nu 
rondlopen alsof zij heel Indië met alle bevolkingsgroepen en hun adat 
kennen als hun broekzak. Denkt verder even aan de tijd dat de Mof hier 
in Nederland was. Ons volk wilde geen deel van Duitsland worden, ook 
nu nog niet, al zou de U.N.O. ook op haar achterste poten gaan staan. 
Welnu, zo ook wil de Christelijke Ambonees nooit onder het Islamitische 
Javaanse juk zuchten. Wij kunnen Ambon niet met wapens te hulp snel- 
len, maar wel kunnen we de Zaak van Onxe Broeders voor de wereld ver- 
dedigen en we moeten ervoor zorgen dat deze slachtoffers van agressie 
en een natuurramp, aan voedsel en medische hulp worden geholpen. Want, 
ook, al mogen ze zich door ons verraden voelen, van de Uippen van de 
stervende Ambonees klinken nog de woorden: Leve Oase Koningin! 

Ex-redactielid verontwaardigd 
,,JAARBOEK IS PET" 

Het is ongetwijfeld moeilijk om als 
redacteur van een blad openlijk een 
goede kennis, die bovendien nog ex- 
redactielid is, te moeten aanvallen. 

t 

Wanneer er echter noodzaak bestaat 
om zoiets te doen, verdwijnen derge- 
lijke moeilijkheden onmiddellijk. 

* 
Enige maanden geleden is de Heer 
Herbermann, tengevolge van inner- 
lijke aangelegenheden, uit de redactie 
van ,,Tolle Lege" getreden. Zijn re- 
dacteurschap is slechts kort geweest, 
doch wij hebben in die korte tijd per- 
soonlijk altijd prettig samengewerkt. 
Het verwonderde ons dan ook enigs- 
zins toen de heer Herbermann ons 
plotseling botweg zei, dat het jaar- 
boek ,,petu was, doch dat de uitvoe- 
ring daar slechts een gunstige uit- 
zondering op maakte. 
Niettemin, het staat eenieder vrij de 
een of andere prestatie mooi of lelijk 
te vinden, mits hij zijn mening ook 
grondt op redelijke argumenten. Dit- 
nu deed de Heer Herbermann niet. 
Wij vroegen hem dan ook wat hij zo 
slecht vond in het jaarboek. Dat is 
tenslotte ons vrije recht. ,,Wel", zo 
zei hij, ,,het artikel van Harry en 
Noud v. d. Eerenbeemt vond ik lang 
niet denderend. Dat is trouwens het 
enige wat ik gelezen heb!" 
Geachte lezers, U begrijpt onze ver- 
ontwaardiging. Het gaat om dat laat- 
ste zinnetje.. . . . . 
Wij kunnen iedere mening waarde- 
ren, maar niet als zij op zulke losse 
schroeven staat, dat men ze zelfs 
zonder gereedschap kan lospeuteren. 
U zult me dan ook toestaan dat ik 
tegen de heer Herbermann zeg: 
DatUgenoemde artikelen slecht vindt 
zonder dit te argumenteren is nog 
tot dáár aan toe; maar dat U daar- 
mee het hele jaarboek veroordeelt, ja 
zelfs ,,petw noemt, dat is onvergeef- 
lijk. Het gaat er niet om prestaties, 
of hoe U het noemen wilt, te verdedi- 
gen, het gaat er alleen om een stom- 
miteit, zoals U begaat, naar voren ce 
brengen. 
Mijnheer Herbermann ik vraag U 
hier openlijk om, wanneer U bij uw 
oordeel ,,Het jaarboek is pet" blijft, 
deze mening te argumenteren of, in 
het andere geval, deze te herroepen. 
U zoudt dan bovendien Tolle Lege, 
dat U zo graag becritiseert, met uw 
eigen bijdrage nog' iets kunnen op- 
halen. 

Gerard Michon (5 A) 

Deze copybus hangt weer op de oude 
plaats. Natte stukjes nemen we bijna 
altijd op. Onze censor is heus niet zo 
lastig. 
(Zie elders in dit blad). 
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JOURNAEL ofte ROAJYCY 

Die opslag van ons gaat nu toch weer niet door. Een 
vuile streek. Maar ja, dat jaarboek had ook een moord- 
kaft. Dat kost een smak stuivers. En Joop Roeland's 
geschriften hebben we van de prior te Witmarsum moe- 
teil loskopen. Ook geen kleinigheid. Het is daar net als 
bij de B.P.M.: elke uitvinding der employé's is eigendom 
van de maatschappij. 
Wij moeten echter een kroniek schrijven. Een rotwerk. 
met permissie. Veel liever schreven wij over vest dij^ 
of Slauerhoff. Eén voordeel is: de maand Se~tember 
was uiterst stil. 
Wij herinneren in ons brokkelin hoofd non wel dat wii 
5 September de ochtend doorbrachten in dYe ~ a t h e d r a d  
eri daarna op school, om de indeling der martelingen 
te horen. Wij stellen ons voor dat de ketters indertijd 
ook een programma uitgereikt kregen met een Impri- 
matur van de desbetreffende inquisiteur, zo in de trant 
van: l e  uur: geseling; Ze uur: watertortuur. Pauze van 
een kwartier, waarin gelegenheid tot consumptie. 3- 
uur : zooltjebranden. . . . . . enz. 
De 6e gingen wij naar school met een frisse tas met 
reine boeken. We hadden ons dien morgen gewassen en 
hadden een onbestemd humeur. Ook de drie volgende 
dagen waren aardig. De eersteklassers waren nog in 
een stemming om tegen de tweedeklassers mijnheer te 
zeggen en de paters schuifelden vergenoegd over de 
kwalijk gedraineerde cour, alsof voor hen de vacantie 
pas nu begon. 
Wij vergelijken deze cour wel eens met de speelplaats 
uit onze (overzoete) jeugd, met het vijftig centimeter 
hoge heggetje, als symbolische scheiding der beide 
kunnen, en met de W.C., welke toen een even grote 
plaats in ons leven innam als thans de stamkroeg. 
De eersteklassers acclimatiseerden echter angstig snel, 
zodat de cour nu meer lijkt op de ring bij een worstel- 
uedstrijd. Verder was het maar een suffe beweging. 
Het kwam de studiegeest ten goede, er was veel min- 
der afleiding. Zeker. De bioscopen maakten goede za- 
ken. Wij kunnen het best een totaalindruk van deze 
inaand geven. Het verenigingsleven bloeide weer oo 
onvergetelijke wijze. We laten Cassiciacum buiten be- 
schouwing. De bloei van deze vereniging mag geen 
verwondering baren. We zijn toch intellectueel, niet 
Wij houden toch van cultuur, h&? Wel, dan fiks het 
klavier gegrepen en een lezing over de Assyrische litte- 
ratuur voorbereid. 
De A.G. verleidde vele nieuwelingen tot lidmaatschap 
door hen te wijzen op de hel ingeval van weigering. 
Weldra vatte men het innen der contributie ter hand. 
Voor de missie. Vier dagen later droeg Leo van Maris 
een nieuw pak. 
Een uitzondering maken we voor de Redactie van het 
plaatselijk orgaan ,,Tolle Lege", als men dit een ver- 
eniging mag noemen; want er is geen voorzitter, en 
geen penningmeester, alleen zijn alle leden, secretaris, 
voorzover ze niet administrateur zijn; en die zijn dan 
nog kassier; want er is wel degelijk een kas; alleen 
geen geld. 
Voorts mochten we deze keer ook niets vernemen van 
de algemeen overkoepelende schoolvereniging ,,De mor- 

tuis nil nisi bene". Over dit zwijgen maken we ons wat 
ongerust. Er schijnen strubbelingen te zijn bij het be- 
stuur. Jongens onder elkaar, hè? 
In September was er ook nog voor de schoolgaande 
jeugd een opvoering van ,,Joseph in Dothan" (Vondel) 
door Puck (Amsterdam). Het was de moeite waard. 
Vooreerst was de toegang gratis, en ten tweede, men 
werd ontslagen van het laatste uur, als men er heen 
ging. Na afloop liepen wij nog wat door Amsterdam. 
Winkelen. 
Riistig sukkelden we deze maand uit, innig de verse 
abituriënten betreurend, omdat zij het laatste restje 
schoolleven hadden opgerold in hun diploma en op deze 
wijze meegenomen, en benijdend omdat velen, zij het 
dan kaalhoofdig, een frissere gemeenschap dan deze 
dienen, op verscheidene universiteiten. Worden zij de 
zaak moe, dan staat de borrel dicht bij de hand, wat 
hier niet het geval is, dank zij het feit dat er geen can- 
tine ter plaatse is. 
Ach, er is zoveel te  kankeren dat men er een proef- 
schrift over kan schrijven; als psychiater: ,,Een maat- 
schappij van a-socialen", als jurist: ,,Het verzaken van 
plichten t.o.v. de gemeenschap", als medicus: ,,De ver- 
laagde bloeddruk bij de Trinitariërs." 
Wij' roepen de heren Dijkzeul (Frans) en Pick (spr. uit 
Piek) (wiskunde) nog een hartelijk welkom toe in deze 
gemeenschap. Wel moge het U bekomen. 
De laatste dagen werden wij wakker geschokt door de 
aankondiging van een heroprichting - ja, ja - der 
voetbalclub Alliance, welker oud-leden op Zondag 1 OG- 
tc,ber tegen de leraren streden. 
d October kwam het Cassiciacum van de Schoterstraat 
op de Zijlweg luisteren naar Theo Luypen, die per piano 
Beethovende. 
3 October hadden we Rectorsdag. Het klassevoetbal was 
vervangen door athletiekwedstrijden. Leo van Maris 
was hierbij official. Wilt gij weten waarom wij deze 
figuur zo dikwijls noemen? Wel, dan moet het maar 
gezegd; wij hebben verplichtingen aan hem: hij wist in 
elk geval een vrij globaal overzicht te geven van de 
stof voor deze kroniek, waar wij niet verder kwamen 
dan de eerste schooldag en de herfstvacantie. 
5 October bood de Kunstkring een avond met artistiek 
genot. Men besloot het (helaas) in onbruik geraakte 
goede Nederlandse lied weer in omloop te  brengen dooi- 
middel van gestencilde papiertjes. Nu, het waren mooie 
liederen, dat leed geen twijfel. We vrezen echter dat 
de hoge inhoud en de puntige zegswijze een grote ver- 
breiding zullen tegenwerken. Selecte gezelschappen zul- 
len er echter veel genoegen in scheppen. 
Voorts declameerde Gerard Michon met veel gevoel een 
ballade van Werumeus Bunning, de keukenpoëet (pro- 
test van Gerard). De stukken van Carrniggelt, die hij 
daarop deed volgen, waren echter prima. André van 
Seggelen droeg ,,Het Stoksen van Oldebarneveldt" van 
Vondel voor en ook Coolen werd bloemgelezen. De ge- 
broeders Eiselin verzorgden de muzikale omlijsting, de 
jonge met de begeleiding der Nederlandse liederen en 
de minder jonge toonde zich weer één der Groten met 
Mozart en Grieg. 
15 October verjaarde de heer Meesters. De dag brac'h- 
ten wij in gepaste vreugde door. Pardon? Ja, we heb- 



ben een eenvoudig etentje gehad, zo onder elkaar, 1J 
kent dat: kreeft, champignonsoep, reerug, patrijs, ome- 
lette Sibérienne, en ijs. 
De Missiezondag was 22 October. Om 9 uur was de 
Hoogmis en daarna werd de film ,,Blanke misdaad" ver- 
toond. De A.G. was ook reeds actief geweest op de 
avond van 11 October, toen Pater Sjamaar een lezing 
met lichtbeelden voortbracht over Bolivia. 
Dan was er de uitmuntende gedachte van het pianodur> 
Rekveld-Van der Sluys om op 24 October een recita.1 
t e  geven, dat druk bezocht werd. Over het ten gehore 
gebrachte verwijzen wij naar onze muziekrecensent. 
30 October jubileerde de heer Fuss zilver. Wie er alle- 
maal spraken en hoe ze spraken, vindt U elders in 
dit nummer. 
Na de herdenkingsplechtigheden met het bord en nadat 
dc heer Fuss de sprekers van repliek gediend had, be- 
gon het ballet. Vooral het stuk van Martinu en de 
,,Valse triste" vonden wij goed. 'De muziek was volgens 
enkelingen wat minder. De pianist speelde als soli van- 
zelfsprekend ,,de7' Liebestraum van Liszt en een noc- 
turne van Chopin. Dat moest nu eenmaal. Wat wij ech- 
ter (als leek) de directie van het Bavo-theater aanra- 
den, is: ófwel de piano ogenblikkeliik uit t e  delen onder 
de behoeftigen, ófwel hem onmiddellijk af te sluiten 
en ergens hoog weg t e  zetten, waar niemand er bij kan. 
Ook piano's moeten consequent zijn. Ze moeten Óf  goed 
klinken, óf als dat niet kan, geen enkel geluid meer 
geven. Maar een piano, waarvan per octaaf vier tonen 
weigeren en de andere vier vals zijn, is dubbelzinnig en 
behoort in de open haard. Op de pedalen na, want die 
leveren misschien nog wat op. 
Hierna dropen wij naar onze holen terug om de Herfst- 
vacantie te beleven. Zodra wij in vacantiestemming be- 
gonnen te geraken, gingen we weer naar school. 
Aldus voleindden wij de maand October. In de laatste 
week werden we nog opgeschrikt door het breken van 
een ruitje in ons natte lustoord. Men vermoedt sabotage. 
Dat zou dan een argument zijn voor sommixen die me- 
nen dat de j e u ~ d  van tegenwoordig zo materialistisch 
is. Vroeger protesteerde men (wij hebben de tijd ge- 
kendf door sit-downstakingen; nu door de financiële 
draagkracht van de school op deze wijze te verminde- 
ren. Dan zagen wij de inleidende papieren voor een 
band ,,De Okkernoten". Het notenjaar schijnt echter niet 
best te zijn. Van het stukje November tot nu toe, d.i. 
9 November, kan slechts gezegd worden, dat het, weer- 
kundig bezien, een voortzetting van de zomer was en 
dat het, wat schoolleven betreft. zich in niets onder- 
scheidde van de afcelopen maanden. 
I I T  Gym. ging in City (!) Columbus ontdekken onder 
het motto: de geschiedenis dekt de lading. 
Pater Vandalon en Pater Hutjens hebben een wedden- 
schap gesloten, wie zich het best kan aanstellen, de 
één in het slijm en de ander in het spit. Het moet een 
hoge inzet zijn. R. Stuyt (V). 

SCHOTERST RAAT KRON IEl< 
Weer een kronieker bezweken! Waardoor? Natuurlijk 
ruzie met Chronos; maar deze tijdgod heeft alweer eer, 
ander slachtoffer gevonden.. . . . . 
Op de eerste plaats een welkom in onze Schoterstraat- 
gemeenschap aan de heren Deknatel, Govaert en De 
Rijk, die ons het leven nu lastig, maar later des te ge- 
makkelijker zullen maken met resp.. Natuurkunde, Ne- 
derlands en Duits. 
E n  nu de kroniek. i 

6 September begon het nieuwe jaar met de traditionele 
plechtige H. Mis in de St. Bavo, waarna op school de 
klassen,' klasseleraren, agenda's en roosters werden uit- 
gedeeld, terwijl P. Retera op de gebruikelijke manier de 
Grondwet, de ,,Wet op het fietsenrek" en de "Pauze- 
regeling 1 ) afkondigde. 
7 September was weer een gewone dag.. . . . . de vacantie 
was nog slechts een verre herinnering.. . . . . 
8 September. Een propaganda-actie van de heer Hokke- 
ling voor de nieuwe voetbalclub Alliance; op 12 Sept. 
was de oprichtingsvergadering. 
9 September werd de onderbouw-bibliotheek in de te- 
kenklas tentoongesteld. De belangstelling was groot, 

vooral voor de aardrijkskundige- en de A.o.afdeling. 
De bibliotheek breidt zich nog dagelijks uit onder de 
voortreffelijke leiding van Pater Reykers (Boek E 517 
niet op tijd verlengd; 25 cts. boete!) ...... ? 
De Missieclub begint weer actief te worden (Meneer 
Babeliowsky ook ; langzaam maar zeker). Bestuursle- 
den komen aandragen met grote stapels gele kaarten 
(de optimisten) en de eerste klassen worden door Pater 
v. Leur ,,bewerktM.. . . . . Resultaat ? Veel postzegels en 
zilverpapier, maar in de A.G.-Mis 's Zaterdags is het 
gemiddeld aantal Schoterstraat-leden ongeveer twee 
en half! ! ? 
Tussen 26 en 29 September waren de gemoederen in 
5B nogal verhit: men hoorde zo nu en dan de ,,Inter- 
nationale" zingen en ook ,,Wij zijn Triniteitsrnateria- 
listen" en zelfs nadat p. A. olie op de wonden had ge- 
goten (of was het azijn?) was het spraakgebruik van 
de 5B-ers nog richtinggevend voor hun (materialis- 
tische) levensopvatting. 
2 October hield Cassiciacum de eerste zitting van het 
jaar in de aula. Het gaf voor de variatie een muziek- 
avond. 
Tbeo Luypen (5B) vertolkte op meesterlijke wijze een 
vijftal pianowerken van Beethoven (o.a. de Mondschein- 
sonate en 'n gedeelte uit het 4e pianoconcert) afgewis- 
seld met schetsen uit 't leven van die geniale componist. 
Als toegift speelde Wim Verboom (5B) het eerste piano- 
concert van Tsjaikowsky. Het gehoor'bestond uit 26 
leden, W.O. twee leraren. Ook van de Zijlweg-afdeling 
was grote belangstelling voor deze zeer geslaagde 
avond. 
3 October Rectordag.. . . . . sportdag. Het was gdukkig 
mooi weer en wij hebben weer eens met voetballen ge- 
wonnen. (Het kastje bij de trap wordt nog te 
Blein!) (Een uitgebreid verslag vindt U elders in dit 
nummer. Red.). 
5 October werden wij in de Schoolmis verrast door de 
zoete tonen van het orgel; de organist ,was K. Wai- 
merdam. 
10 October. Eindelijk het jaarboek. 
10 October gaf de A.G. een mededelingenblad uit, dat 
volgens het bestuur de gezondheidstoestand van de ver- 
eniging beschreef en een ontploffing aankondigde op 
23 October. Verder bevatte het een uitgebreid program- 
ma voor het komende trimester. 
15 October weer een Schoolmis met orgelmuziek. War- 
merdam was nu echter vervangen door Luypen en de 
zoete tonen waren ook vervangen.. . . . . zet 'm op, Theo! 
Na deze H. Mis gaf de Rector ons, in de vorm van een 
preek, een verstandige raad; dat deze opgevolgd werd 
(,,was het maar waar" zucht pater Retera) merkten we 
aan het gemiddeld cijfer van de hogere klassen, dat met 
sprongen omhoog ging en ook aan enkele zelfmoord- 
pogingen op Sancta Maria! ? 
2$ October. De ,,krantenactie" slaagt uitstekend; de 
A.G. komt er  warmpjes bij te zitten, maar thtiis zit 
iedereen in de kou. ..... 
Van 30 Oct. tot 3 Nov.: Herfst-,,vacantiep'; in de vrije 
halfuurtjes die wij nog vonden hebben wij als ontspan- 
ning Engelse boeken gelezen. . . . . Vrijdagochtend gingen 
we uitgerust weer naar school. De l e  klassers waren 
in deze dagen op mummiebezoek geweest in Leiden, 
ZP waren er nu nog stil van. 
Y November. De ,,Schoterstraat-revue". Uit deze ge- 
slaagde avond bleek dat hier de ,,kunst met een klein? 
K" ook nog leef de, ja zelf s zo gezond was als.. . als.. . 
pater v. Leur (en die is gezond:. . . de hele dag tafelten- 
nissen en voetballen en Donderdags nog zwemmen ook). 
De ,,Surinaamse band" bracht een verzorgd program- 
ma ten gehore en we hebben genoten van de beide to- 
neelstukjes; er waren verschillende zeer goede spelers 
bij, vooral B. Wijfjes in ,,De Duivel kocht ccn lapke 
grond" was ,,echtv. Voor de muzikale omlijsting zorgde 
df. band onder leiding van Wim Verboom. Het was wer- 
kelijk goéd deze keer en de aula was dan ook geheel 
gevuld. H. C. E. van Leuven 5B (Sch.) 

1) Voor niet ingewijden: Deze regeling bepaalt voor 
iedere willekeurige klas op ieder willekeurig tijdstip de 
plaats, waar men zijn brood mag opeten. 

J 



PIANO-RECITAL, uieihandig, l 
I gehouden door Dr J. Rekveld en Drs L. v. d. Sluis, 

op Dinsdagavond 24 October 1950. 

Ik mag mijn loftrompet niet te luid laten klinken, om- 
dat mijn harmoniën beperkingen zijn opgelegd, te wijte3 
aan ruimtegebrek. Na 't inleidend woord van Pater Rec- 
tor, die zich eventjes verbaasde, door de op de voor- 
grondtredende muzikaliteit van exacte-wetenschapsmen- 
sen (hoe kan 't anders, met zo'n exacte waarde die 
ware muziek heeft), brachten onze leraren ons in grote 
sprongen van Mozart tot/ Poulenc. Steunpunten voor 
deze tocht waren Schubert, Grieg en Fauré. Technisch 
bewonderden wij de zeer standvastige eenheid in 't spel. 
Een iets minder technische vaardigheid, leidt tot waar- 
toe Schubert leed. Een zeer mooi voorbeeldje van laten 
zien, waar een zeer geringe vaardigheidsvermindering 

toe kan leiden. Het bleef bij één voorbeeld. 
Mijnheer Rekveld's aanslag was krachtiger, dan die 
van mijnheer v. d. Sluis. Dit was jammer bij Mozart's 
sonate. De hoge tonen overheersten de bassen. Het geluid 
was over 't algemeen te sterk. Bij de emotievolle muziek 
van Grieg waren de vier gevangenismuren met de hoge- 
raampjes voldoende om voor klankbord te fungeren. 
De vleugeldeksel had beter dicht kunnen blijven. Hoe 
humoristisch men ' t  vond, twee leraren gymnastiek te 
zien doen in de daarvoor bestemde zaal, is begrijpelijk 
en aanvaardbaar. Niet echter als het de, mijns inziens, 
waardevolle muziek van Poulenc onmogelijk wordt ge- 
maakt, genieters t e  vinden. Maar allah, de ,componist 
is wel wat schuldig aan dit euvel. Pate Rector bedank- 
te. Hij sprak uit onze naam zijn grot{ waardering uit. 
Al waren de jongens wat critischer geweest, hun en- 
thousiaste oordeel zou gelijkluidend gebleven zijn. 
Maakt geen lustrumvieringen van uw uitvoeringen. 
Dank ~ i t  naam van allen. H. G. 

SPORT -M !)(f URE samengesteld door Puck (5B) 

TENNIS. 
Ook dit jaar begint ons sportverslag weer met de Ten- 
niskampioenschappen 1950 van het Triniteitslyceum. 
Het aantal inschrijvingen mocht zeker behoorlijk ge- 
noemd worden. Helaas was het weer ons nu niet zo 
gunstig gestemd. 
Begonnen werd met het uitspelen van de 7 pools waar- 
uit de volgende spelers als overwinnaars tradeh: J. 
Verschuren, P. Nederkoorn, C. Hendrikse, B. Titulaer, 
J. Blom, E. v. Beers, G. Amelung. Daarna moesten de 
voorgenoemden tegen de geplaatsten uitkomen. En nu 
werden J. Scholten, H. v. Dam, G. Herbermann, R. 
Faase, Th. Schlatmann winnaars. Alleen G. Amelung 
en J. Hendriks speelden het klaar zich t e  handhaven. 
De partij tussen H. v. Dam en P. Nederkoorn was wel ' 
de beste van de dag. Maar ook de wedstrijd tussen G. 
Amelung en J. Weyers, een zeer lang baseline-gevecht, 
was het toeschouwen waard. 
Ir. de kwart-finale sloeg H. v. Dam, na een mooie strijd, 
een der favorieten, J. Scholten, in twee sets (6-3; 
6-2). J. Smit won met verrassende snelheid van C. 
Hendrikse, die klaarblijkelijk in slechte conditie ver- 
keerde, met 6-1; 6-0. Ook G.  Herbermann had met 
moeilijkheden te kampen: driemaal moest hij van racket 
verwisselen en kon zodoende niet voorkomen dat hij met 
9-7; 6 4  de partij aan R. Faase moest laten. G.  Ame- 
lung moest tenslotte zijn meerdere erkennen. in Th 
Schlatmann, die de match in twee sets won (6-2; 
6-4). 
Dc halve-finales werden overwinningen voor H. v. Dam 
en Th. Schlatmann. De eerste won na een spannende 

strijd van de technisch zeer goed spelende J. Smit, met 
6-2; 4-6; 6-2. De andere wedstrijd ging tussen R. 
Faase en Th.3chlatmann. In zeer slechte weersomstan- 
digheden en op een glibberige baan werd toch nog een 
mooi stukje techniek aan de dag gelegd. Ondanks het 
heftige verweer van R. Faase kon deze de ondergang 
met 6--4; 6 - 4  niet afwenden. 
Tenslotte sloeg Th. Schlatmann zijn medefinalist H. v. 
Dam, die wel erg met pech te kampen had; hij miste * 
vele ballen en weer talrijke andere sloeg hij het net in. 
Zo eindigde de wedstrijd in het voordeel van Th. Schlat- 
mann (6-2; 6-4) en werd deze onze kampioen heren- 
enkelspel. Van harte Theo! 
Bij het herendubbelspel deden zich aanvankelijk geen 
veïrassingen voor, maar de eerste kwam in de kwart- 
finale toen P. Nederkoorn en R. Schlatmann het dubbel 
J. Weyers-B. Titulaer met 6-3; 6-4 uitschakelden. 
In de halve-finales versloegen A. Kroon-R. Faase het 
Koppel J. Scholten-C. Hendrikse met 6-3; 6-3. H. 
v Dam en Th. Schlatmann behaalden na een zware 
strijd een zeae over R. Schlatmann en P. Nederkoorn. 
u-efke laatste bijzonder uitblonk. De standen waren 
toen 6-2; 4-6; 6 4 .  
Het duo Th. Schlatmann-H. v. Dam legden tenslotte 
beslag op de kampioenstitel in het herendubbel, nadat 
ze in twee sets, 6-2; 7-5, een zeer wel verdiende over- 
winning behaalden op A. Kroon en R. Faase. 

WATERSPORT. 
Op 12 Juli werd door ons schoolzevental deelgeiomen 
aan zwemwedstrijden in Den Haag. Allereerst werd be- 
gonnen met een 7 maal 25 meter'vrije slag. Na een 
spannende race tikten wij gelijk aan met de ploeg van 
het Aloysius-college. Daarna won Ton Bleeker de 100 
meter schoolslag in de uitstekende tijd van 1.23.2. Ferry 
en Co van Doorenmaalen werden met 31.2 en 29. resp. 
derde en eerste op de 50 meter vrij. 
Het geheel werd besloten met de waterpolo-wedstrijd 
Den Haag-Haarlem. Wij speelden een zeer slebhte 
wedstrijd. Reeds na enkele minuten hadden wij door 
fouten in de achterhoede een 2-0 achterstand. Co ver- 
kleinde de achterstand en Ferry wist voor de rust nog 
gelijk te maken. Daarna hetzelfde spelbeeld. Frans La- 
blans gaf ons zelfs de leiding, doch het einde kwam 
met 4-4. In de verlenging bleken wij over meer uithou- 
dingsvermogen t e  beschikken en door snelle rushes uit 
de achterhoede werden Hennie Mes en Ferry in de ge- 
legenheid gesteld de eindstand op 6 - 3  t e  brengen. 
Een woord van lof over de organisatie is hier wel op 
haar plaats. C. v. Doorenmaalen 4A. 

RECTORSDAG 1950. 
Z Q ' ~  dag konden wij niet verwachten; ja, we mochten 
ons dit jaar verheugen op een groot aantal belangstel- 
lenden en toeschouwers. Velen hadden zich laten in- 
schrijven voor de diverse nummers van de afdeling 
athletiek en de daaropvolgende hockey- en voetbalwecl- 
strijd trokken vele nieuwsgierigen. 



Wat zal hockey dit jaar bij ons worden? Deze vraag 
werd natuurlijk bij vele'enthousiasten al gesteld. Nu het 
antwoord kan men op 3 October afleiden uit de wed- 
strijd H.B.S.-Gym. die met 2-1 door de H.B.S. werd 
gewonnen. Een duizendkoppige menigte stond met ga- 
pende mond en dikwijls trappelend van spanning rond 
het strijdperk. De bal ging bliksemsvlug van stick op 
stick om driemaal achter de verschillende keepers van 
plezier in de rondte te tollen. Maar hij had meestal niet 
in de gaten wat een behendigheid en kennis van tech- 
niek er boven hem werd beproefd, voor hij weer in de 
juiste richting schoot. Dan ging het even oolijk over 
een paar uitgestoken barricades en langs een paar 
puffende spelers, om plots met een hevige dreun in zijn 
vaart te worden geremd. Zo had dat balletje die hele 
wedstrijd lang veel plezier, want het merkte wel dat 
zijn collega's dit jaar het Triniteits Lyceum rede zuilen 
geven om niet bij de pakken neer te zitten en een juich- 
kreet boven de andere schoolgemeenschappen te laten 
klinken. Ja, want technische en goede spelers ponden 
ook dit jaar weer in voldoende getale in het veld ver- 
schijnen. Dus hockeyers: Dit jaar Haarlems Kampioen! 
De voetbalwedstrijd was mooi.. . voor de Schoterstraat. 
Het team van die afdeling liet zich niet zó gemakkeliik 
overtroeven, zoals een enkeling wel van4ening was! 
Wel jongens van de Schoterstraat, nog gefeliciteerd met 
deze ruim verdiende zege. Weer stond-een denderende 
Schoterse voorhoede tegenover een zeer goede alliantie 
van drie van de achterhoede der Zijlweggenaars. De 
voorlinie speelde het ondanks haar meerderheid in aan- 

* tal niet klaar om de niet zeer sterke doelverdediging 
van de Schoterstraat te doorbreken na de verrassing 
in het begin, waarbij de Zijlweg de leiding nam. Maar 
spoedig werd het strijdtoneel van het midden van het 
veld verplaatst naar de ruimte voor het doel van de Zijl- 
weg, waarin spoedig een bal het net opdrukte om weldra 
gevolgd te worden door een schitterend gerichte bal in 
de linkerbovenhoek, waarbij de keeper enthousiast naar 
lucht kon grijpen. Zo eindigde de wedstrijd in een 3-1 
overwinning voor de eigenaars van de zegetekens van 
al de voorgaande onderlinge kampioenschap-wedstrijden 
van het Triniteits Lyceum. We mogen deze wedstrijd 
echter niet rekenen tot al die pracht matches die we 
van ons Lyceum gewend zijn. 
Ja, de scheidsrechter: niemand minder dan onze leraar 
de heer Bisschop, leidde op prachtige wijze deze wed- 
strijd. 
De resultaten die werden bereikt bij de athletiek-wed- 
strijden, die bestonden uit de nummers 80 m., 100 m., 
400 m., 1500 m., de klassen-estafetten, hoog- en ver- 
springen en speerwerpen waren de volgende: 

Groep A 12 t.m. 14 jaar: 
Balwerpen: 1. Meier; 2. Brok; 3. Möllmann; 4. Jansen: 

5. Kraak. 
Verspringen: 1. Tromp 4,80 m.; 2. Keuss 4 m.; 3. Ver- 

hagen 3,99 m. 
Hoogspringen: l. Verhagen 1,35 m.; 2. Holtkamp 1,30 m;. 

3. de Vries 1.30 m. 
80 meter: 1. Verhagen 12 sec.; 2. v. Esch 12,l sec. 
Estafette 4 x 80 m.: 1 en winnaar: l b  Schoterstraat (A. 

Tervoort, Verhagen, J. Tervoort, de Vries). , 

Groep B 15 t.m. 16 jaar: 
Verspringen: 1. Zwetsloot 4,96 m.; 2. de Wolff 4,50 m. 
Hoogspringen: 1. Willems Floet 1,40 m.; 2. v. Berkel 1,35 

m.; 3. Grauhof 2,35 m. 
80 meter: 1. Zwetsloot 11,l sec.; 2. Spook 11,4 sec. 
Estafette 4x80 m.: 1 en winnaar: 2B (Lammerse, 

Meier, Geysen, Beelen) ;_2: 3A; 3: 111. 
Groep C 17 jaarwen ouder: 
Speerwerpen: 1 Emanuels 34,20 m.; 2 Portegies 32,60 m. 
Verspringen: 1. Bloem 5,67 m.; 2. Goossens 5,41 m.; 

3. Heeremans 5,41 m. ' I 

Hoogspringen: 1. Bloem 1,75 m.; 2. Viehoff 1,65 m.; 
3. Emanuels 1,65 m. 

100 m.: 1. Mathot; 2. Schmitz; 3. Bloem. 
Estaf. 4 x400 m.: 1: V1 (Bleeker, Rombouts, Titulair, 

Stalpers); 2: 5B. 
400 m.: 1. Schmitz 5,2,3 sec.; 2. Scheurkogel; 3. Alsté; 
, 4. Goossens. 

1500 m.: 1. Schmitz 4,57,5 min.; 2. Bleeker; 3. v. Wees; 
4. v. Doorenmaalen; 5. Titulair. 

Hockey: H.B.S.-Gym. ................................. 2-1 
..................... Voetbal: Zijlweg-Schoterstraat 1-43 

,,RAEKS"-TRZNITEZTSLYCEUM. 
De eerste wedstrijd die onze voetballers dit jaar op 
ons eigen terrein op 25 October tegen de kracks van de 
Raeks hielden, liep op een 4-3 nederlaag voor ons uit. 
Al was de wedstrijd voor ons best te winnen, toch is de 
nederlaag verdiend. We konden goed merken dat het 
team slecht geoefend had en dat de spelers dus weinig 
op elkaar waren ingespeeld. Vooral aan het kiezen van 
hun plaats haperde het bij de voorhoede, terwijl ook de 
achterhoede niet zeker was van zich zelf. De backs van 
de H.B.S. A schenen verschillende van onze spelers te 
hebben geïmponeerd, want onze voorhoede toonde wei- 
nig moed om de bal voor de voeten van deze twee ,,op- 
permachtigen" weg te halen. Overigens schoot onze 
voorlinie behoorlijk, maar helaas zag men het doel dik- 
wijls wat groter dan het was. Onze backs leken moe van 
het een of ander, want het herstellen ging bar slecht. 
Dat wij verloren is jammer, maar waarschijnlijk zal dit 
de ogen van ons team openen van de overwinningsroes 
van vorig jaar. En ...... jongens, jullie kunnen het op-, 
nieuw weer gemakkelijk bolwerken, maar ook hier 
geldt: trainen! 

1I.Z.C. EN V.I.C. 
Onze ploeg, bestaande uit 3 voetbalelftallen en 3 hockey- 
teams, owerstroomde omstreeks 12 uur de velden van 
't Ignatius-College te Amstelveen. Er waren in beide 
afdelingen een eerste, tweede en derde ploeg gevormd. 
Een half uur later stonden onze hockey-teams en en- 
kele voetballers al in het veld. 
Ons l e  hockey-elftal bleek al meteen niet al te slecht 
te zijn. De linkerflank van de voorhoede bleek in bij- 
zondere conditie en ook de middenlinie was niet slecht. 
Jos Bekkers was dikwijls de man die de redding voor 
het doel bracht. Het Aloysius-College werd dan ook be- 
hoorlijk ingemaakt (3-1). 
Het tweede team bleek minder geslaagd en verloor 
dientengevolge zijn eerste wedstrijd, terwijl het 3e team 
er met 0-0 af kwam. 
De tweede wedstrijd van het l e  team, namelijk die tegen 
het Ignatius-College bleef onbeslist. Het was steeds een 
goede wedstrijd, maar de spanning steeg ten top tegen 
het einde. De Ignatiërs mochten werkelijk blij zijn dat 
het geluk zo met hen was, want ondanks het uitsteken- 
de spel van hun zijde, het overwicht kwam toch van ons 
en het was dan ook jammer dat de eindstand 0-0 was. 
Het 2e team wist dit keer zijn wedstrijd te winnen van 
'L Aloysius-College'(2-O), maar nu ging het 3e weer 
roemloos ten onder. 
Ons l e  voetbalelftal wist ook van het Aloysius-Collegz 
te winnen (3-1). De tweede wedstrijd tegen het Igna- 
tius-College liep weer op een 0-0 einde uit. De 
wedstrijden waren wel erg' spannend, maar mooi kon- 
den ze niet heten. Alle opmerkingen van de wedstrijd 
tegen de H.B.S. A gelden ook hier weer. 
De jongens van de tweede ploeg verloren een wedstrijd 
en konden er een op een 4-4 gelijkstand krijgen, ter- 
wijl het derde met eenzelfde resultaat uit de bus kwam 
( 0 4  en 2-2). 
A1 met al kwamen we op deze mooie zonnige dag niet 
slecht uit de bus. De uiteindelijke puntenstand was: 

I. C. 52 T. L. 30 A. C. 9 
En tenslotte kunnen we zeker een woord van waarde- 
ring plaatsen voor de uitstekende organisatie door de 
Ignatiërs van dit traditionele tournooi. 

Het nieuws, over de heropleving van Voetbalclub Alli- 
ance moest helaas, wegens plaatsruimtegebrek achter- 
wege blijven. De lezers mogen we een verslag in het 
v0,oruitzicht stellen in ons volgend nummer. 
Ook het schaaknieuws en het verloop van de ping-pong- 
wedstrijden moeten helaas wachten op het volgende 
nummer. 
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Lood- en Zinkurerker erkend installateur 

ELECTRICITEIT OP ELK GEBIED 

SANITAIR - GAS - 

WATERLEIDING 
TELEFOON 1.4.0.7.6. 



Grote sortering jeugdboeken 
romans, algemene werken, mis- 
saals en kerkboeken. 
Uw a d r e s  voor schoolboeken 

Boekhande l  KUYPERS 
1 CARL V. D. LINDENSTRAAT 4. 

1 TELEF. K. 2907 - 38% - HALFWEG 

l -  ( Vloti bedienmg n franco leverntg door aigeheel Nederland ) 

V o o r  

g o é d  gereedschap  

Giebels IJzerhandel 
Ged. Onde Gracht 5 - 7 - Haarlem 

J G A. VAN DAM 
AARDAPPELENBEDRIJF 

Speciaalzdak voor inrichtingen en gestichten 

Nassaulaan 20 - Haarlem - Telefoon 14229 I 
Firma A. J.  v. d. Pipge 

Het  bekende adres voor 

O Chemicaliën en Drogerijen 

Bijwerken ConversaiieIessen 
Billijke tarieven 

I AN S REKVELD - Pi. HeidrikIaan &t<) - Overeen I - 

X 

Tabak en Sigarenmagazijn 

B. B I J N S D O R P  
Tempeliersstraat 46 - Haarlem - Telefoon 1.3.5.0.7. 

* 

BALENDONG 

Over  50 jaar kun je het jaarboek nog 

niet voor f 100.- krijgen nu  voor f 0.10 

Leidschevaart 142 

Haarlem - Tel, 161 

Voor fijne Vis 

BALM 
BLOEMENDAAL 

Glas in lood 
gewoon glas in lood en 
gebrandschilderd glas in lood 

zeer zeker voor een b i j  z o n d e r  e geIegeriheid I 
TeIefoon 23280 (3 lijnen) I 

I Uw kolenhandelaar 

Groote Houtstraat 162 I 
I 

* P R I M A  A N T H R A C I E T  I 
Liturgische Gids 195 

onmisbaar voor gebruikers van dag- 

en  ZondagsmissaaIs 

Verkrijgbaar à 20 ct bij 

ST. JACOBS-GODSHUIS 
ANTONIESTRAAT 7 

e n  b i j  d e  b e t e r e  b o e k h a n d e I  


