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memoriam t 
H A N S  AEIJDEWRIJK 

werpen aan Zijn HeiIige W i l .  Voor ons 

heeft Hans een herinnering nagelaten van 

niets dan aangename indrukken. H.. IJ was een 
vriendelijke en beminneIijke jongen met een 

opgeruimd humeur en een gerede gIimlach. 

Begiftigd met een goed verstand en een ge- 
stage ijver, deed hij groté verwachtingen koes- 

teren voor de toekomst. maar God had hem 
niet voorbestemd om hier beneden belangrijke 

dingen te doen. Toch is het een troost te 

weten. dat hij de eenvoudige taak. die hem 

was opgeIegd, op zuIk een voorbeeIdige wijze 
voILracht heeft. 

H ET bericht van het overlijden 
van Hans Heijdenrijk, Ieerling 

van kIas 4 B van de afdeIing Scho- 

terstraat, dat ons zo onverwacht 

bereikte, heeft ons aIIen diep ge- 

troffen. SIechts Lorte tijd was hij 

ziek geweest en er was geen en- 

keIe aanIeiding -om dit tragische 
einde te verwachten. 

Maar God heeft hem tot Zich ge- 

roepen en wij moeten ons onder- 

AIlen, die Hans gekend hebben, zullen be- 

grijpen, hoe zwaar diens .huisgenoten door 

zijn heengaan getroffen zijn. Naar hen gaat 

dan ook onze oprechte deeIneming uit. Onze 

schooIgemeenschap en vooral de dependance 
I waartoe Hans Heijdenrijk vanaf de eerste 

dagen behoord heeft, zal hem niet vergeten. 

Laten wij hem ook dikwijIs in onze gebeden 

' gedenken. 

$Moge hij rusten in vrede. 

p. RETERA 0.e.s.a. 
Conrector. 



Met een forse zwaai brachten we vier fietsen in bewe- 
ging en lieten met een blij en opgelucht hart een week 
van terreur achter ons. De weg naar Nijmegen is niet 
zo erg lang en normaliter kan hij in een uur of tien 
afgelegd worden. Maar een licht briesje tegen en enige 
lekkende banden in helse duisternis op verlaten dijkjes, 
alsmede een zwaar-lopende roestbonk op wielen deden 
ons enige uren later arriveren. 
Enigszins verbaasd zult U zich afvragen met welk doel 
enige mensen van onze school deze afstand in een dag 
wilden afleggen, terwijl de proefwerkweek nog geen 
uur koud was. 
Welnu, lezer, dat zal ik U vertellen, als U tenminste 
de moed hebt om eens iets anders te lezen dan een wis- 
kundeboek, een geschiedenisles of een filmrecensie. 
De weken voor Pasen dan hebben al sinds oude tijden 
een bijkondere kleur gehad, niet alleen omdat zij de 
voorbereiding zijn voor het Paasfeest, maar ook omdal 
zij ons Christus' Lijden in herinnering brengen. Vooral 

' de laatste week, waarin de gebeurtenissen van Christus' 
Lijden zich afspelen is toch wel de aangewezen tijd om 
zich eens wat dieper hierop te bezinnen. En waar zoi1 
je dat beter kunnen doen dan in de vrije natuur, waar 
je geen last van allerlei onbenulligheden hebt, zoals 
kranten, mannen die te laat komen, of radio's die alleen 
maar lezingen geven, net als je eens muziek wilt hebben. 
Met deze gedachte trokken 6 jongens naar Nijmegen 
om zich enige opofferingen te getroosten en door enige 

, korte lezingen zich wat te verdiepen in het Kruisoffer. . . 
Hier volgen enige notities uit hun dagboek: 
Woensdag: Aankomst op kampterrein. 
Witte Donderdag: 's Morgens plechtigheden bij de Au- 
gustijnen aan de Graafse weg. Natuurlijk bij het uit- 
gaan van de kerk hondenweer. Dank zij de voorspoedige 
regenval konden we 's middags aardappelen zonder wa- 
ter opzetten en hoefden we geen brandgevaar te duchten. 

t Maar vrouwe Fortuna was met ons en deed ons een 
ruime hut vinden welke tamelijk wind- en waterdicht 
was en welke gepromoveerd werd tot eet-, zit- en ont- 
vangkamer alsmede t o t  keuken. Hij had maar één na- 

,deel: om rechtop te kunnen staan, moest je je hoofd 
door het dak steken. 
'sMiddags kwam een pater Augustijn voor de eerste 
van zijn twee lezingen. 
De-inhoud was ongeveer de volgende: 
De H. Mis is op de eerste plaats een gedachtenis, op de 
tweede plaats een offer en tenslotte een maal. De ge- 
dachtenis is een sacramentele gedachtenis, omdat het 
Herdachte zelf tegenwoordig is, maar niet in de eigen- 
lijke vorm. 

De H. Mis is een offer; dat bij het ontstaan al voltrok- 
ken is, want dan is reeds de sacramentele scheiding 
van het lichaam en bloed van Christus een feit, en schei- 
ding van lichaam en bloed betekent de dood. 
De H. Mis is tenslotte een maal, hetgeen vooral uitkomt 
in de H. Communie. Het voornaamste deel van het offer 
was de dood. 
Christus nu moest sterven, want hij had onze zonden 
op zich genomen en volgens Paulus (Rom. V-12) is het 

d 

gevolg van de zonde de dood. Dat Hij juist de kruisdo06 
nam, toont zijn grote liefde voor ons. 
De avond van Witte Donderdag gingen we naar de Don- 
kere Metten en 's nachts hielden we ieder na elkaar een 
nachtwake van een uur bij het Allerheiligste dat uitge- 
steld was in de kapel van de Paters. 
Bij hoge uitzondering konden we op Goede Vrijdag met 
goed weer naar de plechtigheden. Na de Kruisweg des 
middags hield de Pater zijn tweede lezing. 
Het slot van deze dagen werd gevormd door een Maria- 
meditatie bij de paters in de kapel. Dit was het slot om- 
dat de plechtigheden van paas-zaterdag verschoven wa- 
ren naar de Paasnacht. De volgende dag konden we dus 

' vroeg vertrekken. We gingen weg met droog weer en 
wind tegen, maar na twee k.m. reden we in een plens- 
bui. Tot aan de pont bij Druten was het afwisselend 
droog en nat. Daar kwamen we een zware hagelbui te- 
gen, maar tot ons geluk kwam ons ook een lege vracht- 
wagen achterop. Gevolg: een lift naar Rhenen. 
Te Rhenen dronken we ons wat moed in met puike kip- 
pensoep (de Vasten was inmiddels afgelopen) en be- 
gonnen welgemoed het traject naar Utrecht. Dit ging 
heel voorspoedig, afgezien van het feit dat we de hele 
weg door een sneeuwstorm geteisterd werden, tenge- 
volge waarvan we doornat, soppend en druipend (niet 
van het zweet) in Utrecht aankwamen. Na rijp beraad 
besloten we om de laatste etappe maar droog af te leg- 
gen en per trein te gaan. Zodoende kon het gebeuren 
dat men 's avonds om een uur of negen de Stam van 
Benoit Labre op het station te Haarlem van elkaar af- 
scheid zag nemen. 

Jan Verschuren (VI) 
Barend van Alsté (4  B) 
Voortrekkers. 

MOGEN WIJ U EVE 
H& Katholiek Haarlem6 Studenten Contact. 

O m  nu maar meteen te zeggen waar  het om gaat: 
dit stukje is geen poging van een concurrerende 
studentenvereniging om leden te  werven. Onge- 
twijfeld zult U reeds vertegenwoordigers van ver- 
schillende verenigingen op school gezien hebben 
met het doel U te vertellen, wat  U ais toekomstig 
student te doen en te laten hebt. welke voordelen 
aan  een studentenvereniging verbonden zijn enz. 
Wanneer  U een Universiteit betreedt ziet U een 
massa reclames van  de  meest uiteenlopende studen- g 

tenorganisaties. Folders en intekenbiljetten worden 
U toegestuurd en uit deze warwinkel zult U wijs 
moeten worden met of zonder de  raad van oudere 
stucenten. U zult Uwellicht voelen, zoals zoveel ge- 
neraties van studenten in het beain van hun studen- 
tenleven ondervonden hebben,-als een kat in een 
vreemd pakhuis. H e t  oude wereldje is plotseling 
weggezonken en van de  nieuwe sfeer waarin U 
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SPORT-  
het Mussen-tournooi werd niet eens gesproken!   en 
fluisterde hier over terreinmoeilijkheden met B,M.H.C. 

VOETBAL. 

Triniteits-H.B.S. b. 4-1. 

Woensdagmiddag 22 April. 

I 
SCHAKEN. 

Onze jongens startten in een, voor die warme middag, 
onverantwoordelijk hoog tempo, waaruit al direct een Door de wedstrijd tegen H.B.S. B 1 te winnen, is ons paar goede aanvallen voortkwamen. Onze voorhoede, tweede schaakteam op 9 Maart kampioen van Tweede waarin Rombouts een uitstekende binnenspeler bleek, 

klas b. geworden. brak enkele malen gevaarlijk door, maar de keiharde 
H. v. d. Kroft, D. Basse'en H. Uitendaal haalden uit hun schoten bleven zonder resultaat. partijen de volle winst. Na een doelpunt van van Someren nam ons overwicht 
Het tiental zal nu nog enkele promotiewedstrijden moe- iets af, en de H.B.S. b. dirigeerde de bal enkele malen 
ten spelen. in de richting' van ons doel. In deze periode echter ver- 

toonde ons drie-backstel Eichhorn-Bloem en Heuvel 
VOETBAL. een prima verdedigingsspel, waardoor van Dam maar 

enkele malen moest optreden. Uit een van de vele cor- 
Het grote jaarlijkse ~aastournooi moest wegens het ners maakte Wooninck - de nieuwe rechtsbuiten van 
uitermate slechte weer worden afgelast. Jammer voor het ~~~~l~~~ jeugdelftal - er 2-0 van. 
de jongens, jammer voor de organisatoren, jammer ook Na de rust een b'eduidend lager tempo, en nog steeds 
voor pater van Leur, die met medewerking van Jan een overwicht Van onze jongens. Linksbuiten ~ i e s h a a r  , 
Eichhorn zoveel tijd aan de voorbereiding heeft besteed. herstelde zich van een zwakke eerste helft en na 15 mi- 

nuten spelen stelde hij Soelaert in de gelegenheid ons 
VOLLEY-BALL. derde doelpunt te scoren (3-0). Wij werden nog een 

keer opgeschrikt door een kogel van Rombouts uit een 
Na de 3-2 nederlaag tegen het Lerarenteam, heeft 5B van zijn vele rushes, die via de lat door van' someren 
op 3 April revanche genomen. Zij pakten nu direct se- werd benut (4-0). Een minuut voor tijd ondernam de 

I 
rieus dan, waardoor zij een verdiende 1-0 voorsprong  H.^.^. b. een doorbraak door het midden ( 4 1 ) .  

j 
verkregen. via  1-1 werd het 4-1. *ls excuus voor de Even nog een opmerking aan het adres van onze vrien- 
Heren mag misschien gelden, dat zij hun ,,grote troef" den van de H.B.S. b. Over het feit dat jullie elftal niet 
de Heer Fennis misten. uniorm gekleed speelt, kunnen wij ons moeilijk ergeren. 

Maar het staat wel een beetje al te ,,sportiefw als je als 
HOCKEY. speler van een bezoekende club in een Interseholaire 
Het Hockey-tournooi van de V.C.L. Sportclub in Den voetbalwedstrijd genoegen neemt met een interlockje bo- 
Haag, werd dit jaar door het slechte weer afgelast. Over ven voetbalbroek. Covado. 

- 
zingen in een gezellige sociëteitssfeer, excursies, 
feestjes e.d. Eens in d e  drie weken wordt op Sancta 

, . .  Maria een speciale studentenmis gelezen, gevolgd 
door een beschouwing over onderwerpen uit het 

I treedt ziet U voorlopig nog maar iets Katholieke geloofsleven, waarna discussie. Een ge- 
concreets de  m u m  v a n  een gebouw, dat  Universi- zamenlijk ontbijt gaat altijd aan  deze beschouwin- 
teit genoemd wordt. Toch  is het noodzakelijk, en * 

gen vooraf. U moet deze vereniging niet zien alc 
b 

dit is iets dat  U eigenlijk pas tegen het eind van  een specifieke gezelligheidsvereniging onderver- 
U w  studietijd kunt beoordelen, om lid te worden deeld in disputen, die dan de studentenverenigin- i van een studentenvereqiging al  was  het alleen gen zou kunnen vervangen, maar het is een aan- 

1 maar om te leren, dat  student-zijn iets anders is vulling. 
L dan een boek doorwerken, en  dat  een universitaire Het  bestuur en ook de andere leden zijn altijd be- 

opleiding nog iets meer is dan  een vakopleiding. reid om jongere jaars met adviezen bij t e  staan in al  
Voor hen, die bijv. in Amsterdam gaan wonen is er  die zaken, die voor hen ook eens problemen waren. 
Sanctus Thomas Aquinas, voor hen, die in Leiden E n  nu de  voorwaarden: 
of Delft studeren, S. Augustinus of S. Virgilius; T e n  eerste: Uw aanwezigheid, nadat U van ons 
maar er is nog meer. een convocatie hebt ontvangen. 
Drie jaar geleden werd er door een groep studen- T e n  tweede: U w  volle medewerking om onze plan- 
ten het Katholiek Haarlems Studenten Contact op- nen te  helpen slagen. 
gericht. Dit is uitgegroeid tot .een vereniging, die Financiële offers zijn aan dit lidmaatschap niet ver- 
zich tot taak heeft gesteld om naast de  andere s t ~ -  bonden. W i j  hopen dus U allen straks in ons mid- 
dentenverenigingen een band te  leggen tussen den te  zien. T o t  September en succes met U w  
Haarlemse -studenten door het organiseren van  le- examen! Het Bestuur. 

Q 



M EN heeft mij verzocht mijn 
mening te vertellen over de 
prestaties op muziekgebied 

van 't Interscholair Tournooi. Vooraf 
wil ik U onder ogen brengen, dat 
mijn critiek subjectief is, onvolledig 
en misschien vaak in strijd met Uw 
mening. Ik  zal trachten mijn subjec-' 
tieve mening, het is immers mijn per- 
soonlijke mening, zo objectief moge- 
lijk te doen zijn. 
Alleen aan 't hoge peil van deze Vrij- 
dagavond-muziekmanifestatie ontleen 
ik me het recht, onvolmaaktheden 
aan te wijzen. 

Z, DE KOREN: 

Het koor der Rijkskweekschool zong 
psalm 117 van J. S. Bach. Dit goed- 
geschoolde koor heeft met dit stuk 
niet t e  hoog gegrepen. Maar bij ge- 
brek aan tenoren had dit koor beter 
een minder aantal sopranen en alten 
op 't podium kunnen laten verschij- 
nen. Het koor was groot genoeg voor. 
een quantitatief verlies. Het zou een 
qualitatief winstpunt geboekt hebben. 
De sopranen waren scherp in de hoge 
liggingen, en de zang had veel be- 
schaafder en bewogener kunnen zijn. 
Dit koor kan mijns inziens veel meer. 
Het koor der Haarlemse Huishoud- 
school bezit leuke, frisse stemmen en 
zong zonder begeleiding bijzonder 
goed. Het dramatische hoogtepunt in 
zijn optreden was het ontzettend val- 
se in de liederen met een begeleiding 
van blokfluiten, vooral in het eerste 
volksliedje. Erg jammer. 
Het koor van de G. Bargerschool 
heeft een heel slechte keus gedaan 
met het lied van J. Worps, dat nogal 
klef-zoetig was. Er  werd vlot en goed 
gezongen, hoewel hoge noten de so- 
pranen soms in hoge nood schenen t e  
brengen. Het tweede lied lag de zan- 
geressen goed, en 't werd beschaafd 
en enthousiast gezongen. 
Het koor der Prot. Chr. Ngverheids- 
school zong zeer,fijn. Het is een klein 
krachtig koor, dat aangename liede- 
ren met groot gemak zong. Echt 
zong. 
Het koor van het I e  Chr. Lyceum 
zong het eerste lied mooi afgewogen 
en de alten vooral brachten een mooie 
klank. Het tweede lied viel op door 
de frisheid, waarmee het gezongen 
werd en door de duidelijke articule- 
ring. 
Het koor der A. H. Gerhardschool 
zong het eerste lied, een frans, leuk 
en met een goede uitspraal+ Alleen 
de r, had de mollige hollandse om- 
vang. Het tweede lied was vlot en 
enthousiast van uitvoering. 
Het koor van de Meisjes H.B.S. blonk 
uit door een goede eenheid in stem- 
menmateriaal. Jammer werden de 
liederen iets te koud gezongen, als 
zat er geen plezier in 't zingen. Het 
einde van de liederen van Purcell 
hoeft niet zo abrupt te zijn als de 
leidster van d'it koor van mening was. 
Een droge tik en uit. 

INTERSCHOLAIR JEUGOTOURNOOI 1951 
(Vervolg) 

OVER DE MUZIEKDEMONSTRATIES 

Tot slot het koor van de Da Costa-Kwee&school. Dit koor zong wel vlot 
en de dirigent bezag alles van de humoristische kant. Toch was de zang 
wel een beetje ruw en reuze massaal. Het eerste lied begon wat aarzelend 
en leek wel een zware opgave voor de koorleden. Dit optreden was niet 
zo bevredigend. 

11. INSTRUMENTALE MUZIEK. - 

De dames Holt en Quint bespeelden respectievelijk fluit en piano en hadden 
voor hun optreden een sonate van J. B. Loeillet gekozen. Het samenspel 
was goed, het spel gevoelig, alleen de klank van de fluit was iets te be- 
scheiden en in verhouding met de pianoklank zeker t e  zwak en soms iets 
onzuiver. Toch een zeer kunstzinnig gevoel in dit optreden. 
De enige zanger op deze demonstratie was de bas Jac. Gerlofs, die een aria 
zong uit een cantate van J. S. Bach. Zijn stem had een sympathiek geluid, 
maar ik zou niet direct willen beweren dat Gerlofs naar omvang een bas 
was. Zijn geluid was in lagere regionen zwak, en zijn uitspraak was bijna 
onverstaanbaar. Misschien had hij zich niet voldoende ingesteld op 't zin- 
gen in een grote zaal? De begeleiding van mejuffrouw A. van Zutphen 
was bijzonder mooi. 
Het ,,Italienisches Konzert" van J. S. Bach werd voor een deel gespeeld 
door N. J. v. d. Lee, van 't stedelijk Gymnasium. Het spel was zeer mooi, 
het tempo vlot, kort en strak. Soms vloeide de bastonen iets te veel door. 
Het spel van de violist Jan Muller van 't Kennemer Lyceum, die begeleid 
werd door Roosje van Delden, was heel mooi. Het concert van Haydn 
werd zeer vaardig gespeeld en vooral in de hoogte was de klank nobel en 
gaaf. De begeleidster gaf zeer mooi spel. 
De finale van de sonate in E van Jos. Haydn werd door Jet  Rot van 't J. 
P. Thijsse-Lyceum gespeeld. Haar techniek was geweldig, haar tempo zeer 
hoog en haar spel iets te weinig ontroerend door een t e  geringe nuance- 
ring en een te koudbloedigheid. 
Sonate 3, adagio - allegro, van G. F. Handel, uitgevoerd door Henk Esse- 
laar, viool, en Paul Elsinga, piano. De begeleiding van de piano was accu- 
raat en mooi. Voor de violist heb ik geen woorden. Als er toch iets gezegd 
moet worden, dan zeg ik: ongelofelijk, ontroerend, bezield, technisch, maar 
vooral artistiek volmaakt. l )  k 

Het Orkest van 't Kennerner Lyceum in vereniging met 't J. P. Thgsse- 
Lyceum speelde een dans van Herman Strategier, met zuidelijke inslag. 
Die dans bedoel ik. Mooie pianopartij. 's Slagwerk was veel te zwaar. De 
violen had ik soms wel willen opporren. Is dat levenslust? Een onbekend 
gebleven toegift werd niet altijd even gelijk gespeeld en was wel een beetje 
stroperig en slap van inhoud. Jammer, ' t  orkest kan qualitatief veel en 
veel meer. 
'n Arietta van Henriette Bosmans werd uitgevoerd door de violist Th. van 
Wezelenburg en de pianist P. van Huiqen, beiden van 't sted. Gymnasium. 
Het vioolspel was zeer fijn, technisch heel goed. Het samenspel was zeer 
nauwkeurig. Het ondankbare begeleiden was van zo'n subliem gehalte, 
dat het mij spijt de heer P. van Huizen niet als solist gehoord te hebben. 
Simon Vuyk speelde op het niet bepaalde ,,BachW-orgel ,,Oh mensch, be- 
wein dein sunden grosz" vanJ. S. Bach, in een mooi, gedragen tempo en 
met een goede registratie. De trillers konden wel wat sneller genomen 
worden, want zo waren ze hinderlijk. Het pedaalspel kwam wat achteraan. 
Over 't algemeen wel boeiend. 
Ferry Eiselin speelde zeer bijzonder een praeludium van Bach. Hij was de 
jongste solist en behoorde heel eigenwijs nog tot de besten ook, al was hij 
héél even minder accuraat. Heel erg mooi. 
Wim van de Berg speelde heel brilliant een compositietje van Edv. Grieg, 
n.l. Halling. Zijn aanslag was erg goed en de sfeer in zijn spel, eveneens. 
Tot slot nog iets over 't pianospel van Kees Bergman van de Klaas de 
Vriesschool. Hij speelde het bekende ,,Jardins sous la pluie" van Debussy, 
en hij deed dit in een sprankelend tempo en een hoge verfijning. Het was 
op de eerste plaats muziek, en daarna een technisch knap staaltje. Daarom 
hinderde een tempo-overgang in haar onregelmatigheid niet bijzonder. 

Hans Gimbrère (5 A) 

l )  Stel je voor dat hij wel woorden had gevonden. (Red.) 



Van Emmers. 
warme worstjes en alcohol 

PATER HUTJENS EET, PONDEN BROOD dige l'ijkaa'd, d' "eer SC""" 
(worst- en bloed-fabrikant) , alwaar 
zij met hun geliefde gastheren er, 
-vrouwen, borrels dronken en worst- 

Eigen reportage. , der blozen Ome liet noemen. Men be- jes aten. Het was er goed en mooi. ,- gaf zich incidentloos naar de pasto- 
Zaterdag 14 April werd de hall van rie alwaar een tafel, schaars bedekt 
het Haarlems-station zonder verweer ,it brood, de gulzige blikken der De - huisreis verliep sudderend en 
genomen door een aantal net-uitzien- tien tartte. Persoonlijk kregen wij lacherig, nawouwelend en opwindend. 
de jongemannen, die het vaste voor- ontzag voor de soberheid van -de Tien mensen zijn nu weer thuis, rij- 
nemen hadden de Nederlandse spoor- priesterlijke stand. Er  stonden enige ker, dikker en met de overtuiging, 
wegen te laten merken, dat schijn be- grote bakken, die evenwel slechts dat Emmen een mooie vruchtbare 
driegt. Ietwat schuchter werden zij in kleine, zéér kleine hompjes kaas, plaats is, wier inwoners abnormaal 
den beginne begeleid door een lange resp. koek e.d. bevatten. 
man in 't zwart, die evenwel, naar-  ij zult begrijpen, lieve Ie- 
mate de tijd verstreek, schaamtelozer zers, dat wij de blozende 
werd en zijn toch al jeugdige verscKj- pastoor, die een broer van 
ning meer en meer eer aandeed. De heer J.  C. Wortmann, leraar ge- Pater Hutjens bleek te zijn, 
De troep Was flink bepakt. Dure kof- ietwat medelijdend en ver- schiedenis aan het Gem. Lyceum te 
fers, reistassen e.d. naast eenvoudige wiJtend aankeken, hetgeen Emmen, schreef o.m. in de Emmer 
kloostertassen, vervoerden zuurtjes, aangroeide tot boze blikken Courant van 16 April 1951: 
brood, cigaretten en wat nacht-, dag- toen hij onze p. ~ ~ t j ~ ~ ~  ge- ,,Haa*lemse Lyce'isten in de a&a. 
en toneelkleding. Een der heren, wier woon noemde, wat on- Stijlvolle avond van de Katholieke 
naam wij niet noemen, was zó be- gehoord is, omdat hij Valen- Kring ......... Er werd gespeeld met 
reisd, dat hij een pakje (echt) toilet- tinus heet. schaarse veine, met é b n  en met een tempo, 
papier bij zich had, uit angst Voor broodvoorziening bleek een dat p-aste in de situatie, en 9an het 
het weinig culturele standpunt der schijnbeweging. De pastoor begil% tot het eind de spanning vast- 

Drentenaren inzake gezondheid. (Bij' probeerde er goedkoop van hield. Wij-voor ons hebben de herber- 
nader inzien noemen wij zijn naam af te komen. ~~t schrokke- gier het meest bewonderd, maar ook 
toch. .Het was ene Hans Gimbrère). rige eten van . . I  1 ,  die, de andere spelsrs waren raak en rol- 

De reis tot Amersfoort verliep netjes. náar hij bekende, drie dagen vast. De probleemstelling in het der- 
Galant stonden de heren op, om in 't niet gegeten had om weer de bedrijf was overtuigend. Een enkel 
gevlei te  komen van al of niet jonge eens flink opnieuw te kun- zwak punt in de bouw van het stuk 

dames, die overigens meest reeds ge- nen beginnen, noopte even- werd vlot weggespeeld." 
huwd waren, wat jammer was, om- wel tot het aanbrengen van 

altijd aan een huwelijk voorafgaan. keuken bleken klaar te 
L\ dat eenieder dol is op bruiloften, die -nieuwe voorraden, die in de , 

Doch terzake ... In Amersfoort begon staan, maar die nog niet meteen ge- 'goedhartig en gastvrij zijn en zij roe- * 

het lieve leven pas goed. Men citeerde hond waren, omdat het toch te pro- pen van deze plaats: 
Vondel in jazz-tempo - a t  zuurtjes beren was, wat tegenviel. Na de Emmers, wij danken jullie. Het was - rookte dure cigaretten - enfin, maaltijd werd men gedistribueerd onvergetelijk. Kom het, als we ge- 
men lééfde. over welwillende trouwd zijn, eens terughalen! 

I Het boemeltje in Emmers, die zich 
Zwolle maakte een beschikbaar gesteld Gerard Michon (5 A) 
eind aan de luxe. hadden twee beesten 
Opgepakt in een in huis te nemen. l )  Censuur. 
duffe, zeer kleine Joop Viehoff en on- 
ruimte, kraakte men twee uur lang dergetekende kwamen bij de inspec- 
elkander's tenen, onder duffe opmer- teur van Politie, die weldra een nog 
kingen. De bevolking der trein, ge- grotere ,moordventH bleek en wiens 
wend aan een donker bestaan, zat echtgenote uitstekend kon koken, 
met harde koppen en verglaasd doffe hetgeen zeer belangrijk is. De nach- 
ogen te  sudderen. Geen lach ontplooi- ten ( 2 )  begonnen laat, wat te  wijten 
de hun vlezige wangen - zij waren was aan de volksgewoonte, aan de OESA-Interschola5re-Eindhoven 
zuur - keken zuur - roken zuur en bakken van Viehoff en diens abnor- 
lagen in het zuur. maal koude voeten. Het zij vermeld, * Indische 
Een zucht ontwelde ieders borst toen dat Joop (S&.) een piedzjama (adel- * Bedevaart Heil0 
men in Emmen aangekomen was. De lijke uitspraak van ,,nachthemdo. 
grote Willem van Baarle, die vooruit Vertaling Hans Gimbrère) droeg met * en Chinese van 
gegaan was, wachtte daar met smart korenblauwe manchetten, die het zeer de A. G. 
en wierp zich beurtelings in ieders aardig deden. Na verschillende maal- * P,oefaerken armen. Ietwat achteraf stond de in- tijden van brood, worst, kip en spina- 
specteur van politie, de heer Weinans, zie, werd des avonds in een lief zaal- t Triniteitszondag 
voorzitter van Katholiek Emmen, die tje opgevoerd: ,,Herberg de vier * A. G.: H. Mis op Petrus en een welkom uitsprak. Pater Hutjens windjes", na afloop waarvan men 
scheen hem reeds te kennen, wat te snotterend applaudisseerde, koffie 
denken geeft, omdat men over 't al- dronk en naar huisging. Enige ac- * Eind-, toelatings- en overgangs- 
gemeen geen politiemensen kent. teurs, waaronder genoemde Joop! en 
Mijnheer Weinans bleek echter een ondergetekende, die erg op elkaar examens 
fijne man, die zich weldra als een gesteld bleken te zijn, begaven zich t Copie voor Jaarboek 
aards-goeierd ontpopte en zich zon- toen naar het huis van een heel aar- * zomer-vacantie. 

Q , 



weinig statistieken ken en ze vragen er dikwijls naar: hoeveel per- 
cent der bevolking heeft of doet dit of dat? 
Dat deel van New-York, waar de vermaarde skyskrapers staan, 
heet Manhattan, een lang en smal eiland, zich uitstrekkend langs de 
Hudsonriver ongeveer in de richting noord-zuid. De eerste kennis- 
making met deze super-gebouwen is zeker overweldigend, maar niet 
deprimerend: je voelt je als voetganger alsof je in een vallei wandelt. 
omgeven door hoge steenmassa's. Het hoogste, niet het meest inte- 
ressante, gebouw is het Empire-State-Building met 102 verdiepin- 
gen; de top ervan draagt rode lichten en is een baken voor vlieg- 
tuigen. Verreweg het belangrijkste complex dezer reuzen is het 
Rockefeller-Center in het hartje van de stad, waarin o.a. de radio- 
(N.B.C.) en televisiestudio's gehuisvest zijn. Niet ver van de la,, 
waaige drukte van dit stadsdeel staat de prachtige St. Patrick's- 
Cathedral, een imposant bouwwerk.. . . . . als het niet ,als een dwerg 
tussen deze kolossen stond, maar inwendig een oase van rust, uit- 
nodigend tot bezinning. 

Het verkeer in deze stad is onbeschrijfelijk intens. Alle straten zijti 
opgevuld met auto's, die in behoorlijk tempo in schier onafgebroken 
rijen van 3 of 4 naast elkaar voorbij snorren. De eerste indruk is: 
daar kom ik nooit weer levend tussen uit! Je besluit maar eens een 
blokje rond te gaan, angstvallig steeds de sidewalks houdend, om 
te zien hoe het werkt. Conclusie na korte studie: Het is in principe 
minder gevaarlijk om op de  drukste punten in New-York over te 
steken dan op de Zijlweg, ook al is het niet juist op het ogenblik dat 
het Triniteitslyceum uitgaat. Voorwaarde: je moet je strikt aan de 

INDRUKK N. L 
CIiché N. H. C. 

G 
spelregels houden. Deed je dat niet, dan zou je+binnen het uur dood AARNE ik aan het 
ofwel zeer zwaar beschadigd zijn. Deze zoemende automenigte rijdt verzoek om enkele indrukken 

te geven van mijn reis door ook gedurende de nacht, al is het dan uiteraard iets kalmer. Daar- 

de Verenigde Staten, al is het om zoek je in een hotel een inside-room en zo hoog mogelijk (bijv. 

moeilijk om in kort bestek ook maar 20ste tot 4ûste verdieping), als je tenminste wat slapen wilt gedu- 

een vaag beeld te schetsen van de rende de nacht. 
overstelpende hoeveelheid nieuwz Het centrum van New-York is Times-Square, waar Broadway en 
gezichtspunten, die een ander we- de Avenue of the Americas elkaar snijden. 's Avonds is het er bijna 
reIddeel nu eenmaal biedt. Ik zal me even licht als overdag door de enorme lichtreclames, die de hoge 
daarom beperken tot enkele opmer- gevels bedekken. Hier staan talrijke bioscooppaleizen en theaters, 
kingen over New-York (spreek uit: afgewisseld door restaurants, cafetaria's en winkels, Een fantastisch 
noe jork). gezicht! De Amerikanen verstaan de kunst van reclamemaken uit- 
De ,,Westerdam" van de Holland- stekend. Voor ons is het opvallend, dat bijv. alle radio- en televisie- 
Amerika-lijn bracht me na een voor- uitzendingen reclame-campagnes zijn. Telkens gedurende het half 
spoedige reis met overwegend rustig uurtje, dat zo'n programma duurt, wordt je herinnerd aan de voor- 
weer op 26 December in Hoboken treffelijke kwaliteit van het artikel, welks fabrikant de uitzending 
aan de Hudsonriver, gelegen tegen. betaalde, hetzij met een of andere slagzin of met een song. Z o  trach- 
over N ~ ~ - Y o r k +  ~k nam een taxicab ten bijv. de Lucky-Strike-cigaretten je te trekken door: ,,Be happy, 
naar de city, omdat je als Europeaan 90 lucky". ,,Have a coke" heeft tot gevolg, dat hier iedereen overal 
niet direct de moed kunt vinden om en altijd coca-cola drinkt; talrijke coke-automaten voorzien je voor 
in de subway plaats te nemen: waar 5 cent van een ijskoude dronk. De filosofie van deze reclame is als 
en hoe zou je terecht komen? Je volgt: begin een campagne en je artikel wordt verkocht: je verdient 
maakt hier als vreemdeling toch een aldus geld om meer en beter reclame te maken en daardoor verkoop 
tamelijk druk gebruik van taxi's, zz je weer veel meer, enz. enz. Geloof gerust, dat deze publiciteit enor- 
zijn hier niet erg duur De Amerika- me kapitalen vraagt. 
nen hebben practisch allemaal hun Is het moeilijk om inizo'n wereldstad de weg te vinden? Kijk, dat is 
car, ongeveer 1 op iedere 4 inwo- één van de merkwaardige dingen: na een paar dagen weet je in 
ners, zodat, indien gewenst, de ge- New-York beter de weg dan na enige jaren in een stad als bijv. 
hele Amerikaanse natie per auto ver- Haarlem. Dit komt door de rationele manier, die in de meeste grote 
voerd zou kunnen worden! Hoe is Amerikaanse steden gevolgd wordt om de straten aan te duiden 
dat bij ons? Ik merk telkens, dat ik te De brede wegen heten Avenue en lopen ongeveer noord-zuid: lood- 



recht daarop zijn de straten. Beide zijn genummerd, zodat iedereen, 
die een beetje verstand van een coördinatensysteem heeft, onmiddel- 
lijk begrijpt, dat elk huizenblok door een waarde van x en y bepaald 
is. Weet je het huisnummer, dan zijn er eenvoudige formules om 
deze coördinaten te vinden, bijv.: laat het laatste cijfer weg, deel 
het zo verkregen getal door 2 en tel bij de uitkomst 33 op: dit is het 
nummer van de straat. Heel eenvoudig, maar de meeste New-Yor- 
kers weten het niet! Er zijn meer dan 200 straten en ongeveer 10 
Avenues. Dus hoeveel blokken? Hier en daar is deze regelmaat door 
historische omstandigheden natuurlijk gestoord, vooral in het zui- 
den. Dan is het wat moeilijker om de weg te vinden. Een goede 
plattegrond brengt uitkomst. 

Een ding, dat _de Amerikanen aan ons het meest bewonderen, is. 
dat we direct als we arriveren Engels beginnen te spreken, al gaat 
het aanvankelijk nog wat onwennig. Dat is voor hen volmaakt on- 
begrijpelijk, omdat ze zelf geen andere taal kennen, ook niet in wat 
wij beschaafde kringen plegen te noemen. Z e  zeggen van mij, dac 
ik Engels spreek met een Brits accent! Dat vind ik een grappige 
opmerking en ik beschouw het ook een beetje als een compliment. 
Toch moest ik wat Amerikaanse kleur aan miin Enaels aeven, hoe " " 
ongaarne ook, omdat er anders een kans is, dat eenvoudige lieden 
je niet verstaan. Het gebeurde me, dat ik hot chocolate bestelde en 
iets heel anders geserveerd kreeg. De reden ik, dat de Amerikaanse 
o-klank ongeveer gelijk is aan de a-klank in ons woord ,,katw. Pro- 
beer zelf het effect en je zult begrijpen! Veel Engelse woorden vin- 
den hier geen genade, veel termen, ongebruikelijk in het Engels, 

soms zeer duidelijk en eenvoudig van 
structuur, worden dagelijks toegepast. 

U.S. A. Al deze verschijnselen kunnen gemak- 
kelijk verklaard worden en jullie moe- 
ten ter bevoegder plaatse hierover maar 
om o~helderina vraaen. " " 

Een van de meest typische winkelsoorten in Amerika is de drugstore, 
een betrekkelijk klein soort winkel, oorspronkelijk waarschijnlijk 
een apotheek. In sommige kun je inderdaad een doktersrecept laten 
prepareren, maar het is veelmeer 'n shop voor cosmetische artikelen, 
tabak, kranten en magazines en vooral een plaats, waar je aan de 

Manhattan - New .York CItché N. H. C, 

counter koffie, thee, ijsgerechten, 
milkshakes, sandwiches of slaatjes 
kunt bestellen. Als je 5 cent offert in 
de juke-box (of nickel-odeon) dan 
heb je er nog een stukje muziek bil 
ook. Het zijn practische inrichtingen, 
waar je gemakkelijk inloopt (letter- 
lijk en figuurlijk!): ze bieden uiter- 
aard niet veel comfort aan de klant. 
Er zijn natuurlijk Amerikanen, die 
bijna niet kunnen geloven, dat ik 
thuis geen wooden-shoes draag of 
dat alle meisjes in Holland niet in 
Volendams costuum rondlopen. Maar 
gaat het de gemiddelde Europeaan 
niet evenzo? Meent hij bijv. niet, dat 
alle Amerikanen rijk zijn of chewing- 
gum kauwen? Wel, ook dat is niet 
waar. 
W a t  de scholen betreft ......... maar 
daarover later. 

Dr J. REKVELD. 

Naschrift aan de redactie: 

Als jullie zin hebben laat dan de ver- 
taling inzenden van de tien vet ge- 
drukte woorden. 
Ik breng een pakje Camel mee te ver- 
loten onder degenen, die alle woor- 
den goed vertaalden. Just for fun! 

Naschrift van de redadie: 
Wij  hebben reuze zin in die Kameel. 
Maar als jullie ons die niet gunnen. 
vooruit doe dan jullie vertalingen, 
voorzien van je naam, maar in de 
copie-bus bij de trap. Red. 

OVER NOG ANDERE ZEERGE- 
LEERDEN OP O N S  LYCEUM. 

* De Heer van Greevenbroek heeft 
de ,,s" van zijn drs er afgestu- 
deerd en doctoreerde met Franse 
charme over de Hollandse Potgie- 
ter aan de Amsterdamse Univer- 
siteit. 

* Door Prof. Dr L. J. Rogier van de 
Nijmeegse Alma Mater zal op 
Zondag 6 Mei de ,,Struycken- 
Prijs" worden uitgereikt aan Pa- 
ter 'Reotor omdat van zijn hand 
het beste artikel verscheen onder. 
de mededingende katholieke ge- 
leerden. 

* En onze zo hooggewaardeerde 
oud-leraar Mr F. Vorsfman werd 
door de Koningin benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje- 
Nassau. \ \ 

Wij  komen handen en gelukwensen 
tekort, maar doen ermee wat we 
kunnen. Red. 



JOURNAEL ofte KRONYCK 

ZIJLWEG. 
f Van de vacantie maakten de regenten van het Trini- 

teits-gesticht een dankbaar gebruik om ijlings onze 06- 
trek t e  restaureren. 
Een bekend huisschilder kreeg opdracht ook eens wat 
stillevens af te scheiden. Nu, dat lukte fris. Men kocht 
ze per kilo en hing ze in de gang. 
Voorts bevestigde men wat kleurige omslagen met Duit- 
se opschriften boven het aanplakbord, teneinde die taal 
een kans te geven tegenover het Engels, dat (helaas) 
mede door toedoen van de Marshall-hulp, met zijn kwa- 
lijke klanken alsmaar veld wint. 
En dan heeft p. Albers in 4A verboden dat men tijdens 
de Ieswisseling de bank zou verlaten. Maar ook p. Al- 
bers heeft zijn superieuren en br. Michaël heeft ons 
nog niets van dien aard gezegd. 
De dépendance van Koelemey, die opgetrokken zou wor- 
den, op de plaats van het tegenwoordige kleedhok, is 
onverwacht verdaagd. Derde Paasdag kwam men blij 
de fundamenten leggen, toen plotseling de bijbehoredde 
architect naast het afgebakende pad over het schoolveld 
stapte. 'De man zakte aanstonds door het gazon heen 
ter hoogte van het voorste goal. Ach, ze hebben wel ge- 
graven, maar ja, het regende en per slot, of hij nu of 
over een jaar of zestig het zand indraait, nietwaar? 
Toen zijn ze maar weggegaan, spade over de schouder. 
Misschien komt hij nog eens boven bij een penalty. 
Enfin, brood eten doen we dus nog maar op de cour. 
Men heeft thans hiertoe een partij amphibie-tanks aan- 
gekocht, want die kano's sloegen te gauw om, en een 

' twintigtal onderbouwers werden op deze wijze een ge- 
makkelijke prooi der golven, hetgeen geen merkbare op- 
luchting betekende. 
Vanuit deze modder blubberen wij Pater Gerritsma, die - hier met Griekse bedoelingen landde, een oprecht wel- 
kom toe. 
Men excusere ons geeuwen. De vacantie was ver- 
moeiend, maar zoet, en zelfs tijdens onze biologie-lessen, 
die momenteel een onvermoed licht op enige hormonen 
werpen, lokt de wol. 
Het spreekt vanzelf, dat er niets gebeurde. Dit werd 
zo saai, dat wij een eigen programma ontworpen heb- 
ben: 's Zondags wandelen, 's Woensdags zwarte pieten 
en 's Zaterdags knikkeren met abituriënten. 
Godlof, Woensdag 18 April riep de A. G. Pater v.' d. 
Ploeg O.P. naar voren, welke een omvangrijke titula- 
tuur bleek te bezitten, en die sprak over ,,Arabië, land 
van Mohammedanen en land van Christenen." Men 
meldt ons daaromtrent het volgende: Pater v. d. Ploeg 
begon te spreken om 8 uur: In 1947, vertelde hij, was 
hij in Jerusalem. Wegens het gemak der godsdienst en 
het fanatisme der Mohammedanen is bekering moeilijk. 
Hij vertoonde een aantal fraaie kleurenfoto's. Belang- 
stelling niet kolossaal (Jammer). Vanwege onze voor- 
noemde zwarte-piet-avond waren we niet aanwezig. Wij 

zullen nu wel- spoedig ons congé krijgen, maar dat is 
ook al niet erg, want wie zou'niet graag deze goedbe- 
taalde post 'aan een welvarend blad begeren? 
Toch is de A.G., dat moet gezegd, ongeveer het enige 
orgaan ter plaatse, dat nog iets organiseert. Vroeger 
was het beter. Er: zijn ook vurige kroniekschrijvers ge- 
weest. 
Laat het maar uit zijn. Alleen dit: p. Hutjens wenst 
langs deze weg voor eens en altijd kenbaar te maken, 
dat zijn Rome-reis NIET bekostigd werd van de gelden 
voor de seminarist, een gedachte, die overigens wel bij 
niemand zal zijn opgekomen. 

R. Stuyt (V) 

SCHOTERSTRAAT. 
l 

Beste Trinitariërs en allen, die dit verder nog zullen le- 
zen. De kritiek op mijn vorige pennevrucht is nog al 
meegevallen. Men ontdekte er zelfs allerliefste stijl- 
bloempjes in. Sommigen zeiden: ,,Het was goed!" We 
glimlachten toen vriendelijk tegen hen. Anderen vonden: 
,,Nou, het ging wel!" Onze glimlach verstarde iets. Weer 
anderen zeiden: ,,Het was pet!" Onze glimlach verdween 
niet helemaal, want wij glimlachten hen medelijdend 
tegen. Wij dachten bij deze laatste mensen aan het woord 
van Andersen, wiens diepzinnige gedachten in de agen- 
da te lezen zijn en wel op de bladzijde van 5 t/m 7 Maart. 
Ik  zal U maar vertellen, wat daar staat, want ik weet 
zeker, dat U het toch niet op zoudt zoeken en dat zou 
jammer zijn, want sommigen kunnen er nog van leren. 
Andersen zei aldus: ,,Domme critiek is als een modder- 
vlek; raak er niet aan, zolang hij nat is; de volgende 
dag is het slechts een weinig stof, dat gij afklopt." 
Tussen twee haakjes, hoe werden de rapporten ontvan- 
gen? Het is toch een sympathieke daad van de paters, 
om de diversé cijferlijsten pas na Pasen te sturen. Toen 
ze echter verstuurd waren, hebben wij verschillende Tri- 
nitariërs ontmoet, die ons meedeelden, dat hun telefoon- 
nammer op hun rapport stond. 
We gaan nu met de echte kroniek beginnen, met data 
en zo: 

Op 5 Maart was de heer Verberne ziek en hij zou 6 we- 
ken nodig hebben om weer beter te worden, zei men. 
De 9e Maart was hij echter alweer aanwezig, maar dat 
deed 'hij alleen, om nog één keer voor Pasen ziek te 
worden, want de 14de Maart ontbrak hij weer op het 
appel. 

De 15de Maart kregen we de twee laatste uren vrij van- 
wege de proefwerkweek, die toen officieel begon. Van 
deze week zelf kunnen we ons niets anders herinneren 
dan bloed, zweet en tranen. Daarna kwam gelukkig de 
vacantie. Hiervan is ook niets te vertellen, behalve dan, 
dat het regende vanaf Witte Donderdag tot 7 April. Dat 
het zo lekker goot, kunt U ook nog lezen in de bijdrage 
van de Voortrekkers in dit blad. Zij hadden toch ,,lek- 
kende" banden en ze kwamen zelfs een hagelbui tegen.. . 



De 9de Aprit gingen we weer eens kijken, hoe de klas- 
genoten het maakten. Ter zelfder tijd begonnen we ook 
weer te leren. 
O, ja, misschien interesseert 't U te weten, dat de laat- 
ste week van de vacantie half-Triniteits-Lyceum in 
roubklederen liep. Oorzaak ? De eindexamenklassen van 
Sancta Maria waren op retraite. 
De 13de April is een belangrijke datum. Vanaf die dag 
is het toegestaan, dat de vierde klassers tijdens het vrije 
kwartier op de Schoterboulevard paraderen. 
De 18de ApYiZ werden we opgeschrikt door het bericht, 
dat Hans Heydenrijk die morgen was overleden. Wij 
verliezen in hem werkelijk een fijne schoolkameraad. De 
volgende dag werd voor zijn zielerust een H. Mis opge- 
dragen in de kapel van St. Johannes de Deo. 
Zaterdag 21 April gingen we naar IJmuiden, om de ge- 
zongen Requiem bij te wonen. Daarna begeleidden we 
Hans op zijn laatste gang naar het kerkhof. Laten wij 
allen voor hem bidden. 
En dat is dan weer alles voor deze keer. Het is niet erg 
kroniekachtig, maar ja, kan ik dat helpen? Er moet 
eens iets gebeuren, waardoor ieder op zijn kop gaat 
staan. Nee, geen gebroken ruitjesbij het kleuterschooltje 
van het nichtje van Nan Kamer. Nee, dat is een beetje 
afgezaagd geworden .Jullie kunnen alleen maar meisjes 
aan. Maar wie weet, misschien laat de concierge weer 
eens een lokaal uit elkaak ploffen of komt Ton Taverne 
weer -eens in actie. U kent hem toch wel? Hij liet eens 
ramen op kleine kinder-teentjes vallen, nadat hij ze, de 
ramen wel te verstaan, uit het venster had gerukt. U 
weet wel: pang.. . . . . daar gaat-ie! 
Maar nu is het genoeg. Auf Wiedersehen! 

P. J. Stammeijer (4 A) 

Het nieuwe. orgel* 
-u 1" 

Woensdagmorgen had ik nog hoop: het nieuwe orgel 
stond achter in de kapel, maar kon niet tussen de ban- 
ken door en versperde totaal de ingang. Hoera. ,,Wat 
moet die bagytafel hier?", hoorde ik zelfs een der ,,kerk- 
gangers van kwart voor negen" mompelen. Een ander 
sprak over een nieuw zijaltaar. Maar na enkele uren 
was mijn lot beslist en stond ik op zolder, weg, afge- 
dankt, deur op slot. 
Wie had dat met Pasen kunnen voorzien, toen ik na de 
feestelijk gezongen Mis wat uitblies en de Hr. Mölmann 
mij als altijd lieflijk toedekte en de zangers achter pas- 
sers en borden en in spiekkastjes paaseieren gingen 
zoeken van 20 c.m. tot 1 M. middellijn? 

. Deze Zondagmorgen ben ik nu voor het eerst van mijn 
leven niet in de kerk geweest. Ah, de organist zal nog 
wel eens naar mij verlangen als hij zijn vingers verstuikt 
op de twee klavieren, en zijn voeten in de knoop raken 
oplhet pedaalwerk en zijn ádem stokt als de motor uit- 
valt en zijn broek op zekere plaats verslijt bij het glij- 
werk. Want ik ben maar een heel gewoon harmonium 
zonder al die snufjes. 

En toch wil ik alles vergeven, mij tevreden terugtrek- 
ken in het Hofje voor het planetarium, ik wil mij zelfs 
laten rammen als mijn zuster de Vleugel, ik wil ook nog 
dit instrument een orgel noemen (maar het is een har- 
monium) -en zelfs tot aan mijn laatste toon alsmaar 
spelen van: het harmonium is dood: leve het harmonium, 
als dan ook maar veel meer leerlingen belangstelling 
tonen voor ons eigen Lyceum-koor, hetzij actief door er 
zich bij aan te sluiten, hetzij passief door een trouw 
kapelbezoek, want het nieuwe harmonium is tenslotte 
een ,,moord-orgel" ! 

Het oude karmonium. 

adere "" Schoolbladen 
> * 

Wi& lazen voor U in: 

ZANUS (Christelijk Lyceum) 
. . . . . verschillende zeer goede artikelen. Uitvoering en 
druk van het blad ook prima Wij lazen enige opmer- 
kingen die op bepaalde docenten sloegen, zoals: ,,Wat 
weegs leit er tussen woorden entdaden?" (Hooft) ; ,,Als 
gij wilt dat anderen'zwijgen, zwijg dan eerst zelf." (Se- 
neca) en ,,Laat toch rustig in de klas consumeren, hè?'' , 
(Naumann) - dit laatste stond niet in dit blad. 

* 
HET HOUWEEL (Dreefschool) 
. . . . . . een ingezonden stuk van een moeder onder de titel : 
,,Wens van een moeder". Deze moeder vraagt of het 
huiswerkvrije-weekend niet is in te voeren. Het huis- 
werk zou dan in 5 avonden kunnen worden samenge- 
perst (plastisch!), zodat Zaterdagmiddag en -avond en 
Zondag aan het gezin, sport, verenigingsleven etc. (bios, 
fuif, drinkgelagen ! ! ) ten goede zouden komen.. . . . . 
Gcote goden, wat goed! Wij stemmen voor! ~ a a r ' h e t  
zal bij ons wel niet doorgaan. Wij herinneren ons im- 
mers nog een vader die wat in de krant schreef? 

DE LYCEUMKRANT (Kennemer Lyceum) 
. . . . . . de volgende zinsnede: ,,Eerste- en tweede klassers, 
steunt onze advertentiejagers. Het hangt van jullie af, 
of de Lyceumkrant dit jaar blijft uitkomen". . . . . . 
Nou, die redactie kan wel met pensioen naar de Rijp, 
als die eerste en tweede klassers net zo zijn als de onze. 

AHOI (Aloysius college, Den Haag) 
. . . . . . een dartele juichkreet, ontsprongen aan het gemoed 

, van de kroniekschrijver, in volgende bewoordingen: 
,,Maar kroniekschrijver kijkt naar de lucht, laat zich 
koesteren door de zon, kijkt naar de meisjes, voelt iets.. . 
en zegt: Het is lente." ...... 
Wij hebben die drie dingen ook gedaan, voelen iets.. . . . . 
en zeggen: Het is winter, diep winter.. . . . . Harakiri. 

e 

* 
-? 

PRIIMZTZA E (Sancta Maria) 

. . . . . . dat deze school voortaan over een symbool zal be- 
schikken, die de school als gemeenschap naar buiten 
bindt en kenmerkt, n.l. een schoolvlag! ...... Hoe enig!! 
Wij menen deze vlag (ter gelegenheid van een verjaar- 
dag) al te hebben zien wapperen op de transen van de 
school. In de toekomst wordt dit symbool nog als kleine 
vlag, speldje of fietsvlaggetje onder de leden gedistri= 
bueerd. I s  dit niets voor ons, zo'n symbooltje? Bijv. alle- 
maal een geel met rose gestreept blazertje, of zo.. . .. . 
Verder merkten wij in de zinvolle rubriek: ,,De dakpan- 
nen van S. M. fluisteren" nog enige kloeke fluister- 
dingen op, die naar wij menen, op onze school slaan, 
zoals : ,, . . .een nogal veel kritiek hebbende Trinitariër - 
en - heren die niet durven en maar aan rector over- 
laten - en - praeses van ons die tenminste wel durft." 
Op de redactievergadering een voorstel ingediend om in 
het vervolg in T.L. de rubriek: ,,De Refter mompelt" te 
openen. \ 

Reggy Naumann (4 A) 



Automatiek LEO BOS 
Schoterweg 28 - TeIefoon 16852 - HaarIem 

Levert in zijn 'automatiek slechts 

één kwaliteit,-namelijk: 

HET BESTE VAN HET RESTEI 

I * t 9 maal bekroond 

- 
waarom zult gij meer betalen? 

e 

J. W.M. Rybroek 
ELECTRICITEIT - SANITAIR 

Haarlem Janstraat 71 . 
Telefoon 1.0.9.5.0. 
+!- 

Gevestigd sedert 1885 I 
LEDEN VAN ALLIANCE 

koopt uw sportartikelen bij 

I 
Ierman van Gast el 

I 

I (jen. Cronjéstraat 101 - , Haarlem I 

EINDEXAMEN-CANDIDATEN I 
Tussen Engels en Frans een  kop koffie bij I 

KOELEMIJ I 
I ZIJLWEG 159 - TELEFOON 1.3.6.6.3. I I 
I 2 minuten van het Lyceum I 

I J. G. VAN DAM 

* 
Tabak- en Sigarenmagazijn 

B+ B I J N S D O R P  

I Tempeliersstraat 47 - Haarlem - Telefoon 1.3.5.0.7. 

* I 
BAKKER'S 

MODERN IJS- EN CAFETARIABEDRIJF 

GEN. CRONJESTRAAT 121 - TEL. 13277 

RIJKSSTRAATWEG 238 - TELEF. 24730 

Levert U 

Heerl i jke  I j s taar t en  a f 3.- 

Ook  thuis bezorgd 

Wij vervaardigen alIe dfukwerken 
FRIS - ORIGINEEL - BILLIJK 

Drukkerij 

St. Jacobs-Godshuis 

Antoniestraat 7, H'Iem, TeI. 10740 b.g.g. 12943 

Laat Uw schiIderwerIc verzorgen door 

C. REES 
schildersbedrijf 

* 
TELEFOON 12073 

KOLLANDSLAAN 6 - JACOBSTRAAT 7 



I Profiteert van de vooruitgang der techniek I 
I Berijdt een roestvrij I 

MAGNEET - rijwiel I 
in aIIe kleuren, in diverse 
uitvoeringen, ook met 3- 
en 4-versne~~ingen. I 

I H O O F D A G E N T :  

JAN v. d. MEER, Cronjéstraat i ,  Tel. 16152 I 
Firma A. J. v. d. Pigge 

Het bekend; adres voor 

o Gheniicialiën en Drogerijen 

H. DE VRIES I I 
ALGEMENE BOEKHANDEL E N  

ANTIQUARIAAT 

met gespccialiscrrde 
SCHOOLROEKMANDEL 

* 
Jacohijnestraat 3 - Ged. Oude Gracht 27-27a - HaarIem I i 

~ Voor fijne Vis 

1 BALM 

I BLOEMENDAAL 

zeer zeker voor een b ij zondere geIegqnheid 

TeIefoon 23280 (3 Iijnen) 

UW kolenhandelaar FRANS PERQUIN 
1 Gioote Houtstraat 162 1 

Prima anthraciet I 

Technisch Bureau THEO BONARTUS 
Soendaplein 34 - Haarlem Noord - Telefoon 13783 

Voor wijnen, gedistiIIeerd en likeuren 

Café-slijterij Bnrgers 
Schoterweg 6 - Haarlem 

BALENDONG 
Leidschevaart 142 Glas in lood 

~~~~l~~ - ~ ~ 1 .  761 l gewoon glas in lood en 
gebrandschilderd glas in lood 



, ,Zeg Piet, waar sta1 jij je fiets?" 
,,natuurlijk in de betrouwbare 

BIJWIELSTALLING , ,FRANS A A  LS" 
op de Schoterweg 1 4  
de service is daar goed en het is 

- tevens een re-paratie-inrichting" 
S * 

4e huis naast de Bioscoop 
gratis rijwieIverzekering 

VOOR BRILLEN I 

I GROTE HOUTSTRAAT 37 - TELEFOON 11059 1 

Velen gingen U voor. Volgt 
h t ~ n  voorbeeld en schaft U 
zich zo'n betrotiwbare, ge- 

Itcidloze zuinige httlpmotor 
aan : 

de ,,Mosquito" 

de aristocraat der brom- 
 etsen. f' 

HOOFDAGENT- VOOR HAARLEM EN OMSTREKEN : 

Fa. E. DE GRAAFF 
PIETER KIESSTRAAT 4 - TEL. 13609 

goed gereedschap 

Giebels 1 Jzerhandd 

Ged, Onde Gracht 5-7 - Haarlem 

Ouders, Laat Uw 
beseft Uw verant- kinderen 

Zwemmen Ieren 

STOOP'S BAD 


