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Het Jaarboek is pet noch kluif! 
Onze lezers herinneren zich het 
stukje: ,,Het Jaarboek is pet". De 
kern van dit betoog kwam hierop 
neer: G.H. verkondigt bovenge- 
noemde stelling; dat is zijn goed 
recht. Maar hij motiveert zijn 
zienswijze op grond van slechts L 
door hem ~elezen artikelen, want I 
van de verudere inhoud bekent hij 
onkundig geweest te zijn. Dit in- 
derdaad stoute stukje van G.M. 
heeft aanleiding gegeven tot drie 
replieken, 'n twaalftal beschreven 
vellen. Met name in een ervan 
wordt het burgerlijk fatsoen, het 
wederzijds respect en zelfs de 
christelijke liefde als voetenmat 
gebruikt. Wij  hadden nooit kun- 
nen denken dat uit een artikeltje 
als bovengenoemd zoveel venijn 
te zuigen was. Alle -argumenten 
op één na, stuiten op onze botte 

A huid af, Maar dat ene verwijt wil- 
len wij dan ook serieus nemen. 
Heeft G.M. een uarticuliere. ver- 
trouwelijke mening van G.H. pu- 
bliek gemaakt? Onder vier ogen 
zegt ieder van ons wel eens iets, 
wat men toch niet graag gedrukt 
zou zien. Op de redactieve-rgade- 
ring is gezegd: ,,Neen, mening en 
argumentatie van G.H. worden 
openlijk aan de man gebracht." 
Op deze grond kreeg G.M. van 
de meerderheid in de redactie toe- 
stemmina om T.L. ook o~enliik te 
verdediien en het zwakie in 
de bewijsvoering van G.H. aan te 
wijzen. Blijkt het nu achteraf waar 
dat G.H. inderdaad slechts zeer 
vertrouwelijk zijn mening uitte, 
dan is T.L. fout geweest met dit 
stuk. In dat geval, maar ook dan 
alleen, geven wij gaarne en bij de- 
zen: amende honorable. 
Nu echter de kern van deze zaak 
zo wordt gesplitst, uitgezogen, uit- 
gerafeld,uitgeschud en uitgebeend 
aan de ladder wordt gehangen, 
lus@ het ons niet toestemming te 

+geven tot het publiceren vap deze 
twaalf vellen. Laat het Jaarboek 
desnoods pet zijn, in ieder geval 
is het geen kluif om er de snijtan- 
den in te zetten. Een der oppo- 
nenten is van mening dat het T.L. 
wel beter zou gaan als de censor 
niet zo gemakkelijk was, dan zou 
er wel meer aeschreven worden. 
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Welaan dan bemihde schrijver, 
hierbij torpederen wij 12 blz. co- 
pie tot welzijn van T.L. Censor. 

Ik zou wel gaarne een stemmig kerststuk schrijven, liefst met reli- 
gieuze inslag, maar de ellendige zucht naar realiteit dwingt mij me 
te herinneren hoe ik het vorige Kerstfeest doorbracht. 
Op het bericht dat de'verloving van een mijner huisgenoten door- 
geebroken was, wilde ik naar de Statiodsgebouwen te Meppel snel- 
len, waar ik toen (om gezondheidsredenen) gevestigd was. Ik pakte 
mijn studieboeken en tandpasta in, en sloop uit mijn logement, als 
een, die een weeshuis uitgemoord heeft en bang is, dat de zaak zal 
uitlekken. Toen ik het perron ophijgde, hief de dienstdoende officier 
juist de arm met feestelijk gebaar op, ten afscheid en de trein zucht- 
te weg. ,,Net effies te laat meneer," lachtte hij mij zonnig toe. ,,Over 
drie uren hep u d'r weer eentje." Ik maakte hem5met driftige en, 
naar mijn mening, indrukwekkende armbewegingen, attent op de 
traagheid van de spoorwegen in het algemeen en de nalatigheid om 
uit Meppel (dat toch een belangrijk centrum is) eenmaal per drie 
uur, een trein naar Amsterdam te zenden. Hij moest even naden- 
ken, dat zag ik aan de rimpels van zijn hoofd. ,,As u op tijd geweest 
was, had u die trein kenne haole," sprak hij peinzend. Ik wilde hem 
stompen, maar ik dacht aan mijn lieve moeder en dankte hem voor 
zijn raad. 
Ik wachtte die drie uur. Ik las in die tussentijd twee romannetjes, 
die beide over bleke asblonde vrouwen handelden, die wachtten, 
net als ik, op herep die {zouden komen en toch achteraf weer niet 
kwamen. ,,En haar tranen", eindigde het tweede, dat ik het sym- 
pathiekste vond, ,,werden tqt een symbool van haar wachten, koud 
en 'kristalhelder, en door geen schaduw beroerd." 
Ik kon haar gemoedstoestand levendig indenken, al hoopte ik, dat 
ik niet tevergeefs wachtte. O p  dit ogenblik klonk er een gefluit, dat 
mij deed denken aan het blazen van het Meppels Philharmonisch 
-Orkest, en de band met de beschaving rolde binnen, reeds gevuld 
met lieden van elders. Ik haastte mij naar een eenzame coupé, waar 
ik juist in wilde stappen, toen een geloei mij meldde, dat ieder in 
zijn eigen klasse moest reizen. Ik vond, jachtig hollend, iets naar mijn 
gading en toen de trein ingespannen werd, stapte ik in. 
Het was er donker als in Zeister nachten, waarvan Vestdijk zo 
boeiend praat, en pas in de buurt van Baarn ontdekte ik, dat ik de 
coupé deelde met een kist-rijpejloude man die naargeestig naar zijn 
spuugplekje gekeken had. W a t  kon die man stil zijn. Ik staarde hem 
aan als iemand die een auto wil stelen en bemerkt dat de eigenaar 
er nog inzit. Hij vatte mijn blik op als een aanvuring en greep geest- 
driftig naar een tertiaire koffer, waaruit Rij steunend een baal diep- 
te, die hij kleinkind-achtig op de schoot bevestigde. Hij keek mij 
guitig' aan, zo-van: ,,En nou zou je wel eens willen weten wat er in 
die zak zit, wat?" Ik deed eerst belangeloos en floot een klassiek 
meesterwerk. Omzichtig vouwde hij de zak uiteen en stak de arm 
er tot het gevest in. Uit de ingewanden putte hij tenslotte een klomp, 
die het meest deed denken aan vochtig karton met eenheidszeep 
als beleg. De grijsaard stopte het gretig in de mond, tot geen ruimte 
onbenut gebleven was. Een als een snor uitstekend korstje maaide 
hij weg. 
,,Ik eet zo graag brood" verklaarde hij smakkend, als meende hij 
mij toch wel enige uitleg verschuldigd te zijn. ,,Al dat warme eten. 
niks voor mijn:" Ik knikte instemmend, want eerbied past tegenover 
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de ouderdom. ,,Neem nou die aarpels eens': betoogde de man, ,,goed 
om te vullen, daar niet van, maar edel eten, kun je net denken." 
Ik begon zijn ontstemming te vrezen, als ik zou zeggen wat ik dacht, 
en zei dus wat ik niet dacht. ,,Ik heb nog wat zakkies ligge," sprak 
hij met haat in de stem, ,,maar ik sterref liever, asdat ik ze naar 
binne zal gooie," en hij wees demonstratief op zijn tandeloze mui!. 
Een tijdlang hoorde ik alleen maar het geslobber van een kudde 
viervoeters bij de drinkplaats. 
,,'t Is trouwens weer een product van die. Amerikaanders," hernam 
hij verwoed, ,,die brokkelen de hele boel toch in duigen. .In de Oost 
ook al." ,,Ja, de tijden %van Tromp en de Ruyter zijn voor ons arme 
landje voorbij," zei ik beschaafd. ,,O zo, dat zeg ik nou altijd al," 
riep het oude mannetje en zijn graat veerde recht. ,,In mijn tijd wier 
d'r gewerkt: En er was helegaar geen oorlog, geen ziekte, niks, 
alleen tevredenheid. En nou.. . . . . de zomers bennen nog slechter dan 
de winters, nee.. .... vroeger.. .. . . en de mensen aten meer brood," 
riep 'hij propagandaal. Ondanks mijn jeugd zei ik, dat de tegen- 
woordige generatie een puntje kon zuigen aan die van vroeger. Als 
voorbeeld haalde ik de Tachtigers aan en stelde Aafjes daartegen- 
over. Bedroevend resultaat. Hij luisterde al niet meer. ,,Acht kinde- 
ren heb ik gehad," zei hij op fluisterende toon alsof het onder ons 
moest blijven, ,,acht stuks en een vrouw. W a a r  zijn ze nu?", vroeg 
hij, om zich heen wijzend. Ik zocht ze, maar zonder succes. 
,,Ik ben de enige die ze allemaal heb zien neerlaten," zei hij, als was 
hij als genodigde op een familiefeestje geweest. ,,Dat is kras," vond 
ik, want ik wilde iets waarderends zeggen. ,,Dagelijks eet ik me 
broodje en dan ben ik gelukkig," ging de asceet verder. ,,U ook 
een sneetje?" Ik dankte beleefd en vermeed het karton aan te zien. 

- W e  waren bij Hilversum., Gretig scharrelde ihij *de resten uit de 
verpakking en streek de zak glad. ,,Voor morgen," lichtte hij toe. 
Hij bood me /de laatste korst, als een zendeling die zich niet wil 
prijsgeven. ,,Dank U" lachtte ik kapitalistisch, ,,ik heb zelf bij me." 
,,Zo?" informeerde hij belangstellend, ,,bruin of wit?" Nu merkte 
ik weer eens, hoe men steeds onder eigen leugens moet lijden, want 
ik had helemaal geen brood. ,,Geen van beide'" zei ik en deed of ik 
nu eens iets heel bijzonder in de pet had. 
,,Jij hep veul sente," beschuldigde de grijze. Daar hij de eerste was 
die dat tegen me zei, lachtte ik gevleid. ,,Krentebelk zeker hè?" 
veronderstelde hij. Ik kneep mijn linkeroog mysterieus dicht en 
lachte fijntjes. ,,Laat zien" drong hij aan. ,,Neen, neen," zei ik haas- 
tig, ,,nu niet, straks misschien." ,,Toe nou," drensde hij. Als u het 
mij vraagt had hij zijn traanklieren n i s  in bedwang. Maar ik bleef 
stabiel. ,,Waarom eet je ze niet op? Lust je ze niet?" ,,Welzeker," 
riep ik monter, ,,maar op het ogenblik niet." 
Het was moeilijk om de schijn van b~llen~eigenaar op te houden er, 
ik bleef dus vaag. De oude kreeg het op zijn lever en zijn oude ze- 
nuwen spanden zich alsof ze stuk moesten. 
Ik was bang hem te zien uitglijden. Gelukkig reden we het Cen- 
traal Station binnen. 
,,Laat zien nou," zei hij weer ,,of zit je me te flessen?" De trein 
stopte (en ik hoefde mijn rol niet langer te spelen. Ik opende he: 
portier en draaide me nog even om. De overjarige kreeg argwaan 
en begon te krijten. ,,Jij hep niet eens brood," kraaide hij. ,,Jij ben 
een bedrieger ..." en hij sprak op smartelijke toon, alsof hij in een 
huisvriend een falsaris moest erkennen. 
Ik haalde luchtig mijn schouders op, met een gebaar van een die 
over lijken gaat, als dat moet. ,,Aarpels hé," riep hij vol walging 
,,Opvreter. Wacht es, jij ben misschien zallef een Amerikaander." 
Hij had geen groter scheldwoord kunnen bedenken. 
,,Ik ze1 je er op je pels ko.mme," beloofde hij nog en hij zwaaide 
militant met zijn taaie leden. Maar ik was al doorgelopen. Bij een 
wit mannetje op het perron heb ik een krentebol gekocht. 

R. Stuyt (Va)  

C 

1 ::dere 
1 Schoolbladen 

De Redactie van A.H.O.I., school- 
orgaan van het Aloysius College 
(S.Ji) te 's-Gravenhagé, schrijft 

1 in haar nummer van 7 Dec. 1950: 
1 , ,Wij hadden nog een mooie erva- 
I ring. Toen het vorige nummer uit- 
I kwam, ontmoetten wij een ,,Heer" 

die het allemaal maar ,,petw vond; 
de Redactie deugde niet, de stuk- 
ken deugden niet, de omslag van 
ons blad deugde niet.. . en ga zo 

, maar verder. 
Wi j  interesseerden ons, -- open 
als wij staan voor kritiek; da t  heb- 
ben wij reeds zo vaak gezegd -, 
voor die Mijnheer A.Cer, die het 
allemaal niets vond, die zo de in- 
druk wekte, dat hij het wel beter 
wist, beter zou doen enz. Wij  
hebben hem dus eens opgezocht, 
en wat bleek: het eerste, aan alle 
A.Cers gratis aangebodennummer 
van deze jaargang had hij onge- 
lezen verscheurd, omdat hij het 
niet eens was, niet eens kon zijn 
met wat de (vorige) redactie van 
A.H.O.I. had gemaakt. 
OR onze vraag, wat hij dan nu 
toch allemaal zo pet vond, (wij 
hadden aan onze administrateur 
gevraagd of de betrokkene gea- 
bonneerd was, ondanks zijn ge- 
brek aan sympathie voor het Col- 
lege-blad: waarop wij natuurlijk 
negative vernamen), maar goed, 
op onze vraag, wat er dan precies 
niet deugde, wat hij veranderd 
wenste te zien, of welke bijdragen 
hij afkeurde, bleef hij het ant- 
woord schuldig. Nee, hij zei toch 
nog wat: ,,dat moet je mij niet 
vragen, ik lees dat blaadje nooit.. . 
Waarmee wij maar willen zeggen: 
help ons met copie en verant- 
woorde kritiek: maar dan moet je 
beginnen met trouw te lezen, wat 
A.H.O.I. biedt. 
En vind je A.H.O.I. misschien te 
weinig gevarieerd, weet dan ook, 
dat wij nog maar bitter weinig ac- 
tieve medewerkers tellen op de 
ruim zevenhonderd A.Cers. Daar 
zit 'm de knoop! 

Redactie A.H.O.I." 

Ook te lezen 
mutatis mutandis: 

Redactie T.L. 



' Sneeuw 
LA HAYE 20 November 1950. VOOR MARIJKE 

5 -3' 5 Carnegielaan 
% 

D e  Zijlweg was een witte straat, 
"b o." 

'"c1/1r"RE 04 Onze woorden kinderpraat, 
E n  God de Vader lachte; 
Want heel de wereld was een dans: 

Weledele Heer, / De vlokken daalden van de Trans 
In wonderlijke achten. Bij mljn terugkomst uit Rome, vond ik 

hier op deze Apostolische Internuntia- E r  was geen oorlog, geen verdriet, 
tuur Uwe gewaardeerde zending, nl. -het 5 e  ( ik, en anders niet: 
Jaarboek - Triniteitslycewn Haarlem - I 1949-1950, waarvoor ik U bU deze,alaook i E e n a v o n d o m t e w a c h t e n  
aan de geachte Redactie fl~olle legef1, Op dát, wat eenmaal komen zal: 
oprechten dank betuig. 

Zonder twijfel zal Uw  aarb boek al mijn De  slotwals van het grote bal, 
aandacht hebben en met mijn besten wensen Een vrede zonder nachten. 
voor het Triniteitslyceum van Haarlem, 
verbluf ik gaarne met hernieuwden dank en Vincent Kroese (SA). 

-p- 

de meeste 
Hoogachting otse S C ~ @ O ~  

p i e n  wnuit /bosendaal 
Is objectieve geschiedschrijving 
mogeli.jk? 
Of zijn wij zelf niet objectief? 

Als men het de jongens vraagt of 
niet vraagt, dan zeggen ze: ,,Het 
schoolleven hier is pet." 1) 

Is dat nu werkelijk zo? . 
- - In het Tolle Lege der Leraren. 

bijgenaamd Weekblad van de Ka- 

: -mANCI<uK! -- tholieke Bonaventura, Lerarenvereniging 17 ( 1950) 713-71 St. 5 
i geeft de redactie-secretaris, zelf 

leraar in Roosendaal, een zeer uit- i Wij gaan Weg  . . . . voerige recensie over ons Ge- 
- denkboek en de 5 Jaarboeken 

l van T.L. 
Hij schrijft o.m.: ,,De 5 Jaarboe- 

1 Nieuwe Redarterrrs gevraagd ken, die ik nu voor me heb, zien 
er keurig verzorgd uit en zijn stille 

Zolang Tolle Lege bestaat is haar boekhou- getuigen van het enthousiaste 
I ding ingericht op een kalenderjaar, en zolang schoolleven dat men in Haarlem 
I Tolle Lege bestaat zijn daar moeilijkheden kent. Ieder Jaarboek getuigt van 
i 'n e.cht gemeenschapsleuen op een 

door ontstaan bij de redactiewisseling, op ' zeer hoog niveau." 
monetair gebied., Dit jaar gaat het er einde- Ziezo! 
lijk van komen. De Redactie treedti af en Maar wie heeft nu gelijk? 
roept gegadigden om haar o p  te volgen van Waarschijnlijk ligt ook hier de 
1 Jan. 1951d1 Jan. 1952. waarheid tussen beide gezichts- 

Eenieder, die zich geroepen voelt ons school- punten in. En daarom durven we 
I nog niet vragen: hoed af voor ons 

blad metterdaad in leven te gaan houden, ge- schoolleven, maar wel de pet. 
lieve een eigenhandig geschreven artikel p. H. 
(verhaal, gedicht or something like that) ir! l )  U zult onderhand begrepen hebben 
te leveren vóór 1 Januari 1951. REDACTIE. dat deze uitgave van T.L. i6 het te- 

l ken van ,,de pet'' staat: het is niet 

L 
alleen een pettennummer, maar het -1 nummer is zelf pet. 

1 

o 
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Zulweg kroniek 
Wij hebben weinig ruimte deze keer. Vandaar zeer 
kort en (gelukkig voor u )  de lolligheid op stal. 
14 November speelden, ten gevolge van een don- 
derpreek van onze Bestierder, Jan Hesmerg en Ans 
Bouter op schitterende wijze Corelli, Franck en 
Mozart, en op uitmuntende Beethoven. 
22 November sprak Pater Breukers O.M.I. over 
de polaire Missie. e t 

Het pianoconcours viel op 24 en 25 ~ o v e i b e r .  25 
Nov. (Catharina) opende fors met een negenurige 
Hoogmis in de Jansstraat, werd voortgezet met In- 
specteur de Boer, die over Pégny en Jongeren en 
Ouderen sprak. Goed en druk bezocht. Catharinzt 
besloot met de laatste ronde van het pianocon- 
cours, waarbij Frans de Vries de kampioenstitel 
verwierf voor de beginners, en de familie Eiselin 
nam de andere prijzen. De Heer Eiselin jr. is hier, 
door in staat gesteld eindelijk te gaan verhuizen. 
De Heer W. Verboom speelde tenslotte twee fan- 
tasieën van hem zelf. Een kleine Sinterklaasgratifi- 
catie werd ons 5 en 6 December verleend in de 
vorm van 3 (drie) vrije uren. 6 December een ver- 
traagde Sinterklaas, die wij wegens proefwerken 
niet mochten aanschouwen. Trouwens het was tóch 
pet, al liep G. M. met een hoge hoed! 
7 December sprak Dr  Melchior tegen de A.G. over 
Afrika. Boeiend, naar wij vernamen. Over (flui- 
sierde men) navels en terraria. Misschien toch 
maar beter dat we niet gegaan zijn. Wij  hadden 
ons anders geschaamd. De cour blijft geïnundeerd, 
de W.C. ook. En om een laatste maal plagiaat te 
plegen: And that's al1 for this time. 

R. Stuyt ( V a )  

De reacties. op de vorige kroniek zijn nogal mee- 
gevalIen. ,,Het was goed" zei men,;,want er wordt 
niet in gekankerd." Nu is kankeren ook wel eens 
goed, maar hier op de Schoterstraat is daarvoor 
geen- reden. 1) 
We zullen deze keer beginnen met Cassiciacum. 
(Een goed begin is het halve werk). 
Cassiciacum is tegenyoordig zeer populair, dank 
zij de schitterende reclameactie, die door een 

groepje ondernemende derde klassers gevoerd 
wordt. ( Z e  zullen het vast nog eens tot voorzitter 
brengen). 
Op 10 Nov. hield deze vereniging een druk be- 
zochte vergadering. Eerst hield Paul Ammerlaan 
een beschouwina over Australië en daarna aaf An- " " 
dré van Bemmel zijn mening over ,,Het Socialisme 
van deze tijd", waarop natuurlijk een lang en in- 
teressant debat volgde. 
Van 10 tot 24 Nov. herinneren wii ons slechts re 
gens van water en proefwerken. 
Zaterdag 25 Nov. was het Catharinadag. Op Cas- 
siciacum luisterden we naar de heer De Boer. di*? 
cns vertelde, dat de jeugd van tegenwoordig heus 
nog niet zo slecht was; dát viel even mee. 2 )  

'u Avonds werd het pianoconcours gehouden. 
F de Vries ( l b )  hield hierbij de eer van de Scho- 
terstraat op door in de beginnersklasse een welver- 
diende Ie prijs uit de vleugel te slepen: in de mid- 
dengroep zwom Theo Luypen dwars door dc 
Mondscheinsonate heen, precies langs een prijs 
(jammer) en in de afdeling virtuozen deden Hans 
Degenhardt (2b) ,  die vlak onder de winnaar werd 
geplaatst, en Wim Verboom (5B) die een eigen 
compositie speelde, pater Retera glimmen van ge- 
noegen. 
'r Maandags (27 Nov.) werden er op school twee 
0.E.S.A.-paters uit Australië vertoond. 
28 Nov. werd men er aan herinnerd dat Tolle Le- 
gc ook nog bestond. 
De volgende dag werd er en ijzeren anti-~icolaas- 
gordijn opgehangen< het was hard nodig, want 't 
was erg saai hier. de laatste tijd. Nu kwam er ge- 
lukkig weer wat leven in de brouwerij. 
5 en 6 December verliepen zonder incidenten; de 
leraren kregen een cadeautje. 

H. C. E. van Leuven (5B Sch.) 

1 )  Pessimisten mogen hier ,,kansv lezen, daar zijn het 
nu eenmaal pessimisten voor. 
2)  Allemachtig, wat viel dát mee! 

Vhienpikkeit. ew Wespekstekeit. 
Leraar: , : ~ e e f  enkele voorbéelden van Hollandse 

partij-twisten." 
Leerling: ,,Hoeken en Kabeljauwen, Kaas- en 

Broodvolk, Kieken en Katten.. . . . ." 



klapperende tent naar de ruisende, milde regen luistert, 
dan beseft men, dat de eerste solovlucht de grootste 
sensatie van ons korte leventje is geweest. 

* * *  
VOETBALCLUB ,,ALLIANCE" EN ST. NICOLAAS. 

ZWEEFVLIEGEN. 
Een eigenaardig onderwerp in onze sportkolommed. 
Onder onze jongens zijn er verschillende die vooral hun 
vacantie, maar ook verschillende middagen de tijd be- 
steden voor het beoefenen van deze pracht-sport. In de 
afgelopen grote vacantie bleken drie Trinitariërs in 
staat aan de eisen voor het behalen van het brevet te 
voldoen. De heren Max Leyfeldt, Dik Beemsterboer, 
Jan Koomen wensen we hiermee geluk. 
Max Leyfeldt vonden we bereid om een korte indruk te 
geven van het vliegkamp. Misschien zijn er, die wat oog 
krijgen voor deze sport, waarvoor het enthousiasme niet 
denderend is. 

HET VLIEGKAMP ,,TERLET", door M. Leyfeldt (5B) 
Het is geen onverdeeld genoegen om een lawine van 
impressies opgedaan in een tijdsverloop van enkele we- 
ken ordelijk neer te schrijven en er een kunstgewrocht 
van een verslag van te maken. Toch zal ik me zo goed 
mogelijk van mijn taak kwijten. Wie weet zal dan door 
het lezen van dit verslagje onze school enkele enthou- 
siaste zweefvliegers rijker worden. 

Het is dan zover. Na de noodzakelijke formaliteiten te 
hebben gedaan in de afgelopen weken, wandel ik hier 
het eldorado der zweefvliegwereld binnen. Het is de ter- 
miekfabriek ,,Terlet", gelegen nabij Arnhem. Ik maak 
kennis met de,directeur, de instructeurs en de reeds 
aangekomen jongens. Dezelfde dag nog gaan we de 
lucht in en voor velen van ons betekent het de lucht- 
doop. De griezelig snelle start en de rumoerige lucht 
maken dan ook verscheidene slachtoffers, die na de 
landing wit en ontmoedigd het ,,luchtziekzakje" ver weg 
in de onmetelijke hei deponeren. Voor mij was het de 
luchtdoop niet meer, maar toch was het een ovemeldi- 
gende gewaarwording. Het zachte suizen van de wind 
om de cockpit en het prachtige gezicht op de donzige 
wereld van op bloemkolen gelijkende wolken, waardoor 
we af en toe een glimp opvangen van moeder aarde. 
Het spreekwoord ,',achter de wolken schijnt de zon" is 
hier van letterlijke toepassing. Ik sprak elders in dit 
stukje 'van een snelle start. Het gaat in het begin in- 
derdaad ellendig hard omhoog, b.v. 10 tot 11 meter/sec 
d.w.z. dat men in 1 minuut op ruim 600 meter hoogte 
zit. Na 5 a 6 starts is men aan deze snelle klim gewend 
en mag de leerling het stuur zelf in handen houden. 
De landing is de moeilijkste manoeuvre en de doorsnee 
leerling brengt er in 't begin dan ook- niets van te- 
recht. Harde landingen, waarbij de instructeur zijn hart 
vasthoudt, zijn niet zeldzaam en dat hierbij wel eens 
een gebroken schaats te repareren valt, is niet te ver- 
wonderen. Na 2 a 3 weken zijn de meeste leerlingen al 
zover gevorderd, dat ze solo kunnen gaan. De 3e week 
is dan ook heel erg opwindend. De leerlingen leven op 
hun zenuwen, de éénzitters (worden nagekeken en klaar- . gemaakt, de instructeurs veranderen in ijspegels en ie- 
der ogenblik van de dag hebben de instructeurs een 
R.T.C. met elkaar. Dan, plotseling, als een koude douche, 
worden enkele leerlingen geroepen om solo te vliegen. 
Ik had de niet benijdenswaardige eer om als eerste solo 
te gaan. Met knikkende knieën, stokkende adem en alle 
verdere symptonen van een veroordeelde, die het scha- 
vot beklimt, loop ik naar de ,,Guman Baby" (de één- 
zitter) en stap in. Maar dan valt alle angst, zenuwach- 
tigheid en kortademigheid weg en maakt plaats voor 
een rustige zelfverzekerdheid, die door de instructeur 
wordt gewaardeerd. De eerste start verloopt vlot en na 
een prachtige vederzachte landing, komt de instructeur 
met uitgestoken hand op me toelopen. Nu begint het 
gebruikelijke ,,feliciterenu in ontvangst nemen. En 
's avonds, wanneer men op een strozak in een lekkende, 

De kracht van deze opbloeiende club bleek, toen de Hei- 
lige Man op 8 Dec. in de aula trad, die gevuld was met 
zeker 90 jongens en 5 paters. De avond werd door de 
heer F. Gustenhoven, voorzitter van Alliance, geopend 
en meteen daarop zette het orkest ,,Max Cornelissen" 
in met St. Nicolaas-liederen. 
Nadat de Sint enkele knapen uit het eerste team op het 
stoepje had geroepen, werden de cadeautjes voor de 
jongens uitgedeeld. Na afloop werd chocolademelk en 
Coco-Cola gedronken en nam het kienen een aanvang. 
Pater Distel won een doos chocolade; het intens geluk- 
kige gezicht verried alles. 
Dc club mag terugzien op een geslaagde avond. Als de 
geest voor het voetballen ook zo is mogen we niet kla- 
gen en mag onze school zich eerdaags beroemen op een 
pracht voetbalclub. 

TENNZSTOURNOOI ,,ZGNATIUSCOLLEGE - 
TRINITEITS LYCEUM". 

O p  ,,Wimbledonl' werden op 25 October de jaarlijkse 
wedstrijden om de wisselbeker gespeeld. Zeven partijen 
stonden op het programma: 4 enkelspelen en 3 doubles. 
De vroege avond was spelbreker bij de laatste twee 
doubles, maar we hadden het tot een 4-3 puntenover- 
winning gebracht. 
J. ~roën,-die nu ook weer in het strijdperk was ver- 
schenen, speelde een prachtig spannende partij tegen de 
zich heftig verdedigende Rector H. van Waesberge S.J. 
De stand was 6 4 ;  6-4. 
Th. Schlatmann Won zijn single van M. Romme in 3 sets 
met 6 4 ;  4-6; 6-1. Ook hier gaf Schlatmann weer 
een rustig technisch goede match ten beste. 
Hoewel hij zijn eerste set met 6--4 verloor, wist H. v. 
Dam met taaie volharding de tweede en derde set op 
zijn naam te zetten en de overwinning niet aan R. de 
la Fontaine te laten. 
P,. Faase was in de enkelspelen ongelukkig en moest 
na de eerste set met 6 4  te hebben gewonnen, de twee 
volgende aan zijn tegenspeler H. Weyerman, een jeug- 
dig en kort, maar technisch vrij sterk knaapje, laten. 
Van de doubles werd alleen die van Th. Schlatmann- 
H. v. Dam contra R. de la F'ontaine-F. Veldhuis uitge- 
speeld. Het was hier een lang spel met scherpe drives 
geblazen. En onze kampioen 1950 won met 6-1; 6-O! 
J. Groen en P. Nederkoorn speelden tegen de Rector 
van het Ignatius College en M. Romme. P. Nederkoorn 
faalde nog al eens en toen de match werd afgebroken, 
was de stand 6-1; 4-6; 1-4 in hun nadeel. 
J Scholten en'G. Herbermann kregen een bittere pil te 
slikken, toen ze de kleine gebroeders Weyerman weinig 
konden maken. Technisch waren deze broertjes prima 
en met een stand 6-1; 4-1 in ons nadeel, werd de 
strijd gestaakt. 

BCHAKEN. 
Onze schaakvrienden beleefden op de 24 November een 
simultaanwedstrijd. De heer van Ree was ditmaal de 
gast van de schaakclub. De avond verliep vrij rustig, 
buiten enkele snel bedwongen rumoerigheden. Pater 
Distel vond het om een uur of tien welletjes, maar nie- 
mand wilde hiervan 'horen en het werd dan ook over 
elven, toen de paarden op stal werden gezet. De eind- 
stand voor de heer van Ree was toen als volgt: 14 ge- 
wonnen partijen, 4 verloren en 13 remise. Van onze 
schakers wonnen de heren P. Bisschop en J. Blom. 

VOLLEY-BALL. 
Deze sport, die het vorig jaar pas enig enthousiasme 
bij ons op school vond, wordt nu al in grotere kringen 
beoefend. We zijn nu zover dat een team van ons Ly- 
ceum buiten kan spelen. H.B.S. A vormde de tegenpartij 
en ondanks dat de onzen blijk gaven de techniek niet 
volkomen te beheersen, wisten ze toch met een 3-1 
overwinning thuis te komen. Puck (5B) 



De Redactie van T.L. mocht een persoonlijke me- 
dedeling ontvangen van: 
de geboorte van Marion, d. van de Heer en Me- 

vrouw A. P. Jansen-Broersen; 
van het voorgenomen huwelijk op 26 Dec. a.s. var. 

Mej. Lia Wagenaar met de Heer Jean 
Longayroux ; 

en van de verloving op 7 Jan. 1951 van Mej. Aenne 
Gockel met de Heer Ad Mhrkx. 

Onze beste wensen vergezellen hen. 

H. DE VRlES 
ALGEMENE BOEKHANDEL EN 

ANTIQUARIAAT 

met gespecialiseerde 
SCHOOLBOEKHANDEL 

l * 
Jacobijnestraat 3 - Ged. Oude Gracht 27-27a - HaarIem 

- 
' i 

Voor Gas 

Water 

Electriciteit 

Technisch Bureau THEO BONARIUS 
Soendaplein 34 - Haarlem Noord - TeIefoon 13783 

Dagmissaals  met grote druk 

Kruisen 

Rozenkransen 

Kerstgroepen- 

A. C. SWEERTS 
TIMORSTRAAT 42 - HAARLEM-N. -- 

Grote Houtstraat 37, Haarlem, Tel. 11059 

I Giebels 1Jzerh~ndel 

I Ged. Oude Gracht 5 - 7 - Haarlem 

BALENDONG 
Leidschevaart 142 Glas in lood 

Haarlem - Tel. 1761 1 
gewoon glas 160d en 
gebrandsihilderd in lood, 

UW kolenhandelaar FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

Prima anthraciet  

Ouders, Laat Uw 
beseft Uw verant- kinderen 
woordeIijkheid zwemmen Ieren I 

I STOOP'S BAD 

BVERVEEN 

Met een ,,Tolletjew ,wordt het verkopen een lolletje 1 7  



Een ZaSa2iq Kerstfeest en nieuwjaar 

Paters, Leraren, Lezers en Adverteerders. 

Doe dan mee 

Voor fijne Vis 

BALM 
BLOEMENDAAL 

zeer zeker voor een b ij zon d e r e gelegenheid 

Telefoon 2328 (3 lijnen) 


