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Bloemenrdaal, 15 October 1951. 

Met stijgende belangstelling en ten top stijgende 
waardering heb ik - ambtshalve - Uw zesde 
jaarboek gelezen, De artikelen mochten er zijn, 
evenals de illustratia, met uitzondering van de 
foto's der eindexaminandi, die bijzondere archief- 
waarde hebben en daarom door een beroepsfoto- 
graaf verzorgd dimlen te worden, 

Met een glimlach heb ik verder kennis genomen 
van de hoofdreidactionele inleiding en speciaal van 

I de passage waarin een vader wordt afgestraft, die 
Tolle Lege ,,nep" waagde te noemen, 

Veroorloof mij daarom in dene open brief enkele 
g&achten te mogen spuien over de betekenis van 
Uw schoolblad. 

De betrokken huisvader heeft de knuppel in het 
hoenderhok gegooid, mi, uit liefde voor TolleLege. 
Er zijn m de oorlog heel wat tijdschriften, huis- 
organen en veranigingsblaaájes even welig opge- 
schoten als vwdord, gedeeltelijk door gebrek aan 
geld, gedeeltelijk ook door gebrek aan mdewer- 
king. Papier is schrikbarend duur - ten 
voordele van o.a. de Halog-actie z en het maken 
van een cliché kost bijna een kapitaal, 

Toch mogen de schoolbladen noch door het een 
noch door ander ten onder gaan, f i n  school- 
blad Is van eminent belang, ook al LIJMT het soms - 
dat de leerlingen-lezers er maar zeer matig interes- 
se voor hebben. Ze lezen het, ook al pochen ze 
tegen elkaar dat ze ,,het prul" het aanzien niet 
waard vinden. 

Een enorme school als die der paters Augustijnen 

de redactie van ,,~o2l"e Lege" 
in Haarlem - wel eens leerfabriek genoemd c 
heeft meer nog dan een minder bezochte, dringend 
behoefte aan dat schriftelijk contact. Daarom moet 
het op geregelde tijden verschijnen, met een op de 
school afgestemde inhoud en een behoorlijke om- 
vang. Het is niet nosidzakelijk, dat de leerlingen 
hef geheel vullen. Leraren, maar ook buitenstaan- 
ders kunnen gerust uitgenodigd worden om een of 
ander onderwerp, dat verband houdt met een ac- 
tueel gebeuren in of buiten de school, te behan-' 
delen: 

Als er geen geld volidcrende is moet dit geput wor- 
den uilt het budget voor de leermiddelen, want een 
schoolblad IS een l e e d d e l  van hoge waarde. Dat 
dient de overheid o& in te zien, 

Daarom: jongelui, laat je reidactie niet in de steekt 
als je de stijl en de fantasie bezit om een artikel te 
schrijven. Geef anders op verschillend terrein je 
medewerking om de exploiihtie - op tijd! - mo- 
gelijk te maken. En dat geld, waarover in het jaar- \ 
boek geschreven is? Ik zou durven zeggen, dat mg 
nooit een school in de lijst der faillissemnten is 
opgenomen. Met de langzame! verdwijning van 
Tolle Lege zou echter wel op een geestelijk faillis- 
sement: worden aangestuurd. 
Harklijk dank voor de verleende plaatsruimte, 

W. VAN WILLIGE. 

Gaarne maken wij van deze ongezochte ge- , 
legenheid gebruik de Heer van Willige, re- 
dacteur van de Nieuwe Haarlemse Courant, 
zveneens te danken voor de steeds opnieuw 
betoonde welwillende service, waar het be- 
brefit hét uitlenen van cliché's. Red. 



- M E S  vliegtuigen komen vaak ongeliikken voor, maar 
ook bij de vogels, waarvan de meesten toch geheel 

op het vliegen zijn ingericht door lichaamsbouw e n  in- 
stinct, schieten sommigen hun leven er bij in door een 
ongeluk, waaraan men niet meteen zou denken. Wan- 
neer nu bijvoorbeeld een mees door een havik wordt 
achtervolgd en verorberd, is dit een ongeluk, dat in de 
natuur heel gewoon is. 
Muren, schuttingen, schoorstenen en andere hoge ob- 
stakels zijn vaak oorzaak van verkeersongelukken in 
de vogelwereld. Ook zonder dergelijke hindernissen ko- 
men er vaak ongevallen voor. 
Het is eens waargenomen, dat twee eenden in volle 
vaart tegen elkaar opvlogen, de nek braken en dood 
neervielen. 
Ook is er eens een koppel duiven te pletter gevlogen 
tegen den vliegtuig. 
Het vliegtuig vloog rustig verder, maar de duiven kon- 
den hun plezier wel op. 

Niet altijd komt het vlieg- 
tuig er zo goed af. 

ONGELUKKEN 

VOGELWERELD 

In Engeland is het, eens ge- 
beurd, dat een piloot met 
een lesvliegtuig, een botsing 
kreeg met een arend. Het 
toestel werd hierbij zo be- 
schadigd, dat de piloot een 
parachute moest gebruiken 
om het vege lijf te redden. 
Vele piloten worden gewond 
loordat vogels het glas van 

de cockpit verbrijzelen. 
De Engelse luchtmacht gebruikt dan ook speciaal afge- 
richte valken, om andere vogels uit de buurt van haar 
vliegvelden te houden. 
De roofvogels kan het- makkelijkst een ongeluk over- 
komen. Er  zijn torenvalken gevonden die zichzelf, bij 
het vangen van hun prooi, aan een doorn hadden vast- 
gespietst. 
Vele havikken vonden de dood, doordat zij hun prooi 
misten en tegen een boom vlogen. 
Niet alle ongelukken behoeven echter bij het vliegen 
te gebeuren. 
Watervogels vriezen wel eens vast, als zij, slapende op 
het water, plotseling overvallen worden door een zware 
nachtvorst. 
Een jonge koekoek overkwam laatst een vreemd onge- 
luk. Zijn moeder had haar ei in het nest van een specht 
gelegd. Nadat de eieren uitgekomen waren, werd de 
jonge koekoek evenals de jonge spechtjes gevoed. Toen 
het voor hem de tijd was om uit te vliegen, bemerkte hij, 
dat het gat te klein was. Hij moest dus zijn verdere le- 
ven in de boom slijten. Dat verdere leven duurde echter 
niet lang. Hij stierf spoedig door gebrek aan voedsel. 
Een jonge vink was een keer niet in staat het nest te 
verlaten, tengevolge van een paardehaar, die zijn ouders 
gebruikt hadden bij het bouwen van het nest. Zijn poot- 
je was in de haar verward geraakt en toen hij opvloog, 
viel hij over de rand en bleef hangen. Hij fladderde zo, 
dat hij spoedig uitgeput was en toen de haar eindelijk 

. brak, was hij zo moe, dat hij op de grond doodviel. 
Reigers overkomt ook vaak een ongeluk. Dit is ten dele 
een gevolg van de grootte van hun lichaam en de leng- 
te van hun hals. Vaak stikken ze in een te grote rat  of 
kikker. Ook komen ze vaak om, doordat ze zich in een 
boom wagen, uitglijden en met hun lange hals in de vork 
van een tak blijven hangen. Er  zijn ook gevallen waar- 
genomen, dat een reiger de dood vond door een paling. 
Een reiger stond vis te vangen, plotseling kreeg hij een 
paling beet, die hij vlug naar binnen werkte. De paling 
bereikte heelhuids de maag van de vogel, maar gaf zich 
niet zo gauw gewonnen. Hij vrat zich een weg naar 
buiten en hervond zo de vrijheid. De vogel overleefde 
deze operatie natuurlijk niet. Een andere maal slinger- 
de een paling zich om de lange hals van een reiger en 
wurgde zo de vogel. Zij worden ook vaak dodelijk ge- 

\ 

* 
Wij lazen voor U in:  

............... in, ja in maar heel weinig schoolbladen. Wij 
hebben er dit keer maar heel weinig ontvangen, hetgeen 
natuurlijk te wijten kan zijn aan het feit, dat we nog 
maar pas begonnen zijn en de diverse redacties nog niet 
op volle kracht werken. Maar een ander feit moeten we 
ook niet uitvlakken, n.l. het feit dat verscheidene school- 
organen een al of niet roemloze dood vonden, bij gebrek 
aan belangstelling en.. ,. . . . . . financiën ! Andere bladen 
moeten van de gedrukte pagina's naar de gestencilde 
overgaan. Kunt U zich de trots en de tederheid, waar- 
mede wij ons gedrukte jaarboek strelen, voorstellen? 
De redactie lijdt aan een miskend-te-worden-complex. 
Waarde lezer, waardeert U het wel dat Uw schoolorgaan 
gedrukt is, en dat ten koste van ons ploeteren en zwoe- 
gen? Och, kritiek is gezond, zij houdt de zaak fris en 
smakelijk, mits zij maar niet vervalt in muggenzifterij 
en spijkers-op-laag-water gezoek. 
Maar wij dwalen af; wij worden geacht voor U te hebben 
gelezen in ............ 

i 

A.H.O.I. (St. Aloisius-College, den Haag) 
......... een kroniek in de volgende stijl: ,,Met wat ene 
listigheit en rijpe raet was de toespraek van Pater Pre- 
fect in elkaer geweven. Sindsdien zijn gene waeter clo- 
setten meer verstopt en worden er gene boterhammen 
meer in de classen geconsumeert." 
Wij willen hieraan toevoegen: waght U voor dezen stijl, 
men krijght er puntoghen van, zodat de tijd naekt om 
naer de oghenchirurgijn te gaen. 

PRIMULA VERIS (Gymn. Augustinianum, Eindhoven) 
......... die nu ook in gestencilde vorm verschijnt, in een 

reisbeschrijving over Parijs, het volgende: ,,Dat ze het 
in Parijs niet zo nauw nemen met de zeden, bewijzen al- 
lerlei aanlokkelijke affiches van obscure nachtgelegen- 
heden en cabarets." - 
Die stad Parijs toch! Nee, onze vacantieplannen zullen 
worden gewijzigd, ons niet gezien in Parijs; wij gaan 
naar Marseille. 

De IIIA BODE (Trin. Lyceum, Overveen) 
......... een aanmoedigend woordje van de klasseleraar, 
die ondertekende met p. H. 
Nu weten wij waar wij die vermiste copy moeten zoe- 
ken. Tja, het valt inderdaad niet mee om je medewer- 
king te verlenen aan twee schoolbladen. Indachtig het 
woord van de Heer Verberne zeggen wij met hem: ,,Het 
beste paard laat wel 'ns wat vallen." ' 

Wij besluiten dan met te vermelden, dat wij het genoe- 
gen mochten smaken om een brief te ontvangen van de 
redactie van 

DE HARPOEN (St. Ignatius-College, A'dam) 
......... waarin hét volgende: ,,De Harpoen van na de 
oorlog is uitgegroeid tot zulk een uitzonderlijk school- 
blad.. . . . . etc. etc. Betreft : opheffing gedrukte Harpoen. 
Wij hebben snorkend gelachen. 

Reggy Naumann (5A). 

wond, doordat zij hun snavel stukstoten op een onder 
water verborgen steen. 
Deze ongelukken zijn natuurlijk niet alledaags, maar ik 
hoop, dat ik door dit opstel te schrijven, heb duidelijk 
gemaakt, dat ook in de vogelwereld een ongeluk in een 
klein hoekje zit. Kees Blaas (IIIa). 



TENNISKAMPIOENSCHAPPEN 1951 

De jaarlijkse tenniskampioenschappen werden dit jaar 
pp de l le ,  12e en 13e Sept. op het tennispark ,,Wimble- 
don" gehouden. Als winnaar van het Enkelspel kwam, 
evenals vorig jaar, T. Schlatmann (V1 B) naar voren. 
Een welverdiende zege ! 
Bij het dubbelspel legde het dubbel R. Faase-E. van 
Beers beslag op de titel. De Docenten Fennis-Weyers 
traden hierna tegen dit dubbel in het vel& maar slaag- 
den er niet in te winnen. Uitblinkers waren zeker wel 
G. J. Floris, H. v. Dam, M. Romme en J. Jiinger. 

BECTORSDAG 7 SPORTDAG. 

Zoals vorig jaar werd deze dag gewijd aan Athletiek 
en de meer hardere sporten als Voetbal, Hockey. 
De jeugdige athleten waren in verschillende klassen in- 
gedeeld, in verband met hun leeftijd. 

, Er werd begonnen met de 100 m hardlopen voor onze 
jongste pupillen. De jonge beentjes roffelden om het 

t snelst over de sintelbaan, om de eigenaars tenslotte 
moe, maar blij (of teleurgestela) over de finish te sle- 
pen. Hierna volgden nog enige nummers, zoals de 4 X 
80 m estafette. 
Wat nu volgde valt met geen pen te beschrijven. Vol 
goede verwachtingen begaven zich de ouderen, d.w.z. 
enige van hen, naar het midden van het voetbalveld om 
aldaar hun krachten te meten in het speerwerpen. Een 
paar geestige lieden uit 6 Gymnasiiim gaven een flauwe 
vertoning in ordinair gestreepte pyamajasjes, en deden 
enige pogingen om een speer te werpen. Zij slaagden er 
wel in om de speer los te laten, maar daar bleef het dan 
ook bij. 
Een betere prestatie leverde J.-Bloem uit 5 H.B.S.-B 
(Zijlweg) door maar liefst een kleine 40 m ver te gooien. 
Maar dit was nog niet alles. Ook het verspringen kwam 
op zijn naam te staan. Hij scheen dit blijkbaar nog niet 
voldoende te vinden, en liep er op de 100 m nog een 
medaille bij. Deze 100 m gaf een spannende strijd te 
zien tussen J. Bloem en de zeker niet slechtere J. 
Schmitz. 
De 400 m werd eveneens 'n spannende strijd tussen Jan 
Bloem en JoÒp Schmitz. Tot op ongeveer 200 m voor 
de finish lag Jan voorop, toen kwam echter Joop als 
een wervelwind opzetten en ging met een kleine 5 m 
voorsprong als eerste over de streep. 
De 1500 m werd zonder veel strijd door J. Schmitz ge- 
wonnen. Een bijzondere vermelding verdient Leo Beelen, 
die het zeer snelle tempo van Joop tot op 300 m voor de 
streep heeft volgehouden. 
Het hoogspringen werd.. . . . . (-het is heus waar) gewon- 

nen door ...... J. Bloem, met een sprong van 1.70 m. 
(Geen kleinigheid, aldus de Heer C. J. A., die maar 
1.60 m sprong, niet op de sportdag hoor!) De eerste 
prijs voor het discus-werpen ging evens naar, toemaar, 
juist, Jan Bloem. 

De klasse-estafette over 4x100 m werd met ruim een 
halve ronde voorsprong gewonnen door de ploeg van 
5B (Zijlweg), bestaande uit: J. Eichhorn, M. Romme, B. 
v. Alsté en J. Schmitz. 
Tot besluit willen wij nog een woord van dank richten 
aan. de Heren Meesters en Bosman, die er voor gezorgd ' 
hebben dat, ook dit jaar, de Sportdag weer een succes 
werd. 

UITSLAGEN: 
Groep A Groep B 
80 m: J. Peperkamp (Sch.) 80 m: R. Otto 
Estafette lb: L. de Roy Estafette 2c: A. Steger 

W. Schnabel H. Klein Schiphorst 
D. v. d. Heuvel A. Meijer 
R. de Mey P. Lintjens 

Balwerpen: C .  Meijer Balwerpen: P. Lintjens 
Verspringen: C .  Goedemans Verspringen: H. Dirken 
Hoogspringen:K.Lambregts Hoogspringen: H. Dirken 
De stemming was prima, en wij mogen wel zeggen dat 
het tournooi dit jaar weer uitstekend geslaagd is, wat 
niet op de laatste plaats te wijten is aan de medewer- 
king van p. Albers, p. Duvergé en p. Hutjens, die na- 
mens de Rector de prijzen met een toepasselijk woord 
overhandigde. 

VOETBAL: Schoterstraat-Zglweg 3-2. 
Uw verslaggever mocht wel van heel nabij de.traditio- 
nele wedstrijd verslaan, waarbij de zo begeerde wissel- 
beker op het spel stond. Al van het begin af gaf de Zijl- 
weg tegen alle verwachtingen in een fikse partij ten 
beste en de debuterende voorhoede, waarin vooral Stal- 
pers uitblonk, schiep tot kennelijke verbazing van de 
Schoterstraat, menig spannend moment voor het vijan- 
delijke doel, maar zonder resultaat. En uit een plotse- 
linge scherpe aanval op het Z.-doel bracht Goosens de 
stand op 1-0. De Zijlweg herstelde zich en van een af- 
gemeten voorzet van rechtsb. van Alsté op Amelung's 
schoen, was 1-1 het gevolg. Na de rust werd het tem- 
po van de Schoterstraat nog iets opgevoerd en onder 
aanvoering van de hele achterhoede belaagden zij keeper 
van Dam, die zich van zijn goede kant liet zien en ook 
Eichhorn maakte het de goochelaar Wooninck lang niet 
gemakkelijk. Maar helaas de druk werd te groot, en 
Bieshaar, een oude bekende, legde van Dam met een 
lage schuiver in de luren. Toen verzamelde Zijlweg al 
zijn krachten en de beloning kwam toen Alsté, na wat 
kaatswerk, de gelijkmaker scoorde. Scheidsrechter Bis- 
schop zag zich tot verlenging genoodzaakt, maar ook 
dit bracht geen uitkomst. De volgende zeven minuten 
werden beter benut, want na een schermutseling voor 
het Zijlweg-doel kopte Soellaart achterwaarts onhoud- 
baar in en bracht hiermee de beker temg naar Schoter- 
'straat, waar deze eerlijk gezegd thuishoort. 

HOCKEY. 
In het op Zaterdag 6 Oct. gehouden Mus-tournooi heeft 
ook het Triniteits de stick gezwaaid en.voor het ver- 
tegenwoordigende elftal was de tweede plaats achter 
het sterke Kennemer een aardige prestatie. De eerste 
wedstrijd tegen het Christelijk .Lyc., waarin Blom een 
goede match speelde en de goals respectievelijk van 
Schlatmann en Kroon kwamen, was een lust voor 't oog. 
Maar de tweede ontmoeting die middag tegen het Sted. 
Gym. stond op lager peil, misschien door het overwicht 
dat we hadden. Ook hierin was Schlatmann productief 
en onze van Dam bracht de einstand op 3-0. In de fi- 
nale toonde het Kennemer duidelijk zijn superioriteit 
door met 6-0 de bloemen in ontvangst te nemen. 
In deze wedstrijd speelde de vermoeidheid van onze jon- 
gens natuurlijk een grote rol. Maar ook het individua- 
listische spel deed grote afbreuk aan het wedstrijdbeeld. 
Mannen, volgende keer nog beter. 



SPORTBERICHT. 

Na de herfstvacantiesaat de Volleyball-competitie be- 
ginnen. Nadere berichten volgen. Enkele gedachten over 
TRINITEITS-H.B.S.-B (RAAKS) 3-2 

Ons elftal verscheen met enige debutanten op het veld, 
wat, mede omdat het de eerste wedstrijd was van het 
nieuwe schooljaar, de oorzaak mag heten, dat het nog 
niet erg klopte in de voorhoede. ,.. Een stukje in het jaarboekje 1951 van ,,Toffe- 
Na een half uur spelen maakte Soellaart van een fout L ~ ~ ~ . *  veel stof tot denken+ Een jonge 
van de achterhoede der gasten handig gebruik, en scoor- 
de het eerste doelpunt. Kort hierop vergrootte Paul Indonesiër van Chinese afkomst schrijft daarin 
Stalpers de VoorSProng met een keurig schot in de bo- enkele gedachten neer over zijn sinds kort onat- 
venhoek (2-0). Met deze stand ging de rust in. 
In de tweede helft was het de beurt van de gasten. hankel'ïke en uit zich daarbij een 
Schilpzand verkleinde de ,,voorsprongw met een snoei- enthousiaste w&e en in chauvinisfiche termen, 
hard schot. Nog maar nauwelijks van de schrik beko- 
men, of de stand was al gelijk, nadat Bloem heerlijk Waarom ook niet? Ook wij die 1945 ons land 
over de bal had gemaaid. ontredderd en wel vrij kregen uit de Duitse 
Nu was het echter weer de beurt van de Kanaries. Stal- bezetting immers zo. 
pers knalde tegen de lat, VorderHake ving het terug- 
springende leer op en voltrok met een hoge bal het von- In dergelijke omstandigheden een absoluh maatstaf 
nis (3-2). En hier bleef het bij. Over het algemeen kan aannemen is enkele nuchtere mensen 
men zeggen dat de wedstrijd een zeer loom karakter 
droeg. Beide partijen speelden een weinig overtuigende gegeven en ach. als oudere hoor je toch eigenlijk 
wedstrijd. ze geloofden het wel. Een uitzondering maak- liever het geluid van de jeugd met al  %ijn 
te Stef Toenbreker, die een zeer goede partij voetbal 
weggaf. Verder dient nog opgemerkt te worden dat de overmoed en rijke illusies! 
andere debutant, P. Stalpers zeer zeker een aanwinst I 

genoemd mag worden. 
B. v. Alsté (5B). 

Het is waar dat er vele Indonesiërs zijn die het 

J. Bloem (5B). 
goed menen met hun land en hard werken om het 
iets te doen betekenen. Zij uiten zich wellicht een 

Wij heten de beide nieuwe sportredacteuren en de Sch.- enkele keer in ongemotiveerd scherpe termen over 
chronicus van harte welkom in onze T.L.-cockpit. - Red. het vroegere (Nederlandse) gezag, maar Neder- 

landers die Indonesië kennen en liefhebben, ver- * heugen zich toch over deze harde werkers en letten 
' 

EEN1 A AM .... 
Eenzaam was ik, heel mijn leven, 
Nzemand nam zich mijner aan. 
Ieder zei: ,,Je bent een slome." 
En ik liet zeiin de waan. 

En toch had $k idealen, 
Die ik met vrienden wou ontplooi'n. 
Maar mij wilde niemand helpen 
Om mijn dromen te voltooi'n. 

Leren wild' ik heel de mensheid 
Om elkander te beminnen. 
Maar mem lachte slechts en zei: 
, , ~ c h ,  laat hem gaan, hij is van zinnen." 

Waarom plaatste God mij hierbeneên, 
o p  een aarde vol van haat; 

- Waar men mìj niet kan begrvpen 
En slechts denkt aan eigenbaat? 

Eenzaam zal ik nu ook sterven; 
Nutteloos was heel mijn Zeven. 
Eenzaam zal %k, onbetreurd 
Mijn ziel den Schepper wedergeven. 

\ 
R. Kuijten (IV). 

\ J 

niet zo op hun woorden. Het ligt echter verre van 
deze groep Nederlanders zich te verkneukelen over 
de chaos die er in Indonesië zou heersen. 

Jonge Nederlanders die dit land niet kennen, stelt 
U zelf eens een paar vragen en denkt eens na over 
de antwoorden die hierop moeten worden gegeven. 
Hoe komt het dat er in Indonesië krachten bestaan 
die in staat waren diiect de hand aan de ploeg te 
slaan en dit land na de souvereiniteïtsoverdracht 
te besturen? Wie heeft deze mannen voor hun taak 
opgevoed en geschikt gemaakt? 

Het antwoord op deze vragen kan kort en duide- 
lijk zijn. Het is een deel van de erfenis die Indone- 
sië uit het ,,koloniale tijdperk" heeft verkregell. 
Meer precies, het is het resultaat van het werk van 
vele Nederlanders die in het bestuur, onderwijs en 
bedrijven hun beste krachten aan dit land gaven. 
Het land is door hen opengelegd. Wegen gecon- 
strueerd tot in de meest afgelegen, uithoeken, spoor- 
wegeil over grote uitgestrektheden, bootverbindin- 
gen door de gehele Archipel. Deze brachten. de 
veelsoortige volken van Indonesië tot elkaar. 

Het onderwijs werd krachtig aangepakt. Het is 
waar dat er nog 90% analphabeten zijn, maar 
waarde lezer, wij hoeven niet zo ver in de geschie- 
denis terug te grijpen om verschillende landen in 
Europa te vinden met gelijke percentages ongelet- 
terden. Wie looft echter de harde werkers in het 
onderwijs voor de geweldige prestatie van in een 
kort tijdsbestek 10% van- een bevolking van 70 

O 



miljoen. mensen t e  leren lezen, schrijven en reke- 
nen? 
Z o  zouden wij kunnen voortgaan en  praten over 
de gezondheidszorg, waardoor de  bevolking van  
Java in honderd jaar tijds van  4 miljoen op  44 mil- 
joen zielen kwam, maar dit is niet het doel van  dit 
artikeltje. Lezers die interesse hebben in dit belang- 
wekkende deel van onze geschiedenis, verdiept U 
eens in goede boeken over het oude Nederlands- 
Indië en leer daaruit wa t  de  Nederlanders voor dit 
land hebben gedaan. Leer begrijpen hoe ons be- 
stuur in de  moderne tijd humaan en vaderlijk op- 

'trad. Zeker,  men wist van  tuchtigen als de  troepen 
of d e  marine ergens in het uitgestrekte Indische ei- 
landengebiqd orde en rust moesten herstellen, maar - dat  moet nu en in de  toekomst de  Indonesische re- 
gering ook laten doen door haar machtsapparaat. 
W a n n e e r  U w  ogen hierdoor geopend zijn, reageer 
dan niet met spijt of wrok over de  gebeurtenissen 
van  d e  jongste tijd. Ondanks het feit da t  vele Ne- 
derlanders hun leven hebben gegeven in een po- 
ging om de  gang van zaken op  naar onze overtui- 
ging juiste wijze t e  regelen, is het niet mogelijk ge- 
bleken tegen de  krachtige vrijheidsdrang van  de 
Aziatische volken in t e  gaan. He t  mag waar  zijn 
da t  ons wijze en humane bestuur vóór d e  tweede 
wereldoorroa welvaart. vrede en rust aaf in Indo- - " 
nesië en zo goed functionneerde dat het de  bewon- 
dering afdwong van  vele grote staten, deze tijd is 
echter voorbij.. ..... . . 

W a t  niet voorbij is, is onze diepe en welgemeende. 
interesse in de opgang van de Indonesische 
volken waarmede wij 350 jaar innig verbonden 
zijn geweest. Hoe vijandig velen uit beide par- 
tijen direct na de souvereiniteitsoverdracht ook 
tegenover elkaar stonden. steeds groter groepen 
in Indonesië gaan beseffen dat zij hulp van 
buiten nog lang niet kunnen missen en dat de 
Nederlanders nog steeds bereid zijn deze hulp 
eerlijk en rvelgemeend te verschaffen. 

T ò t  slot een suggestie. Hogere klassers: leest eens: 

,,Daar werd iets groots verricht" van M r  C. C. van  
Helsdingen: 

,,J. B. van  Heutz" van J. C. Lamster: . 
,,Jungle Pimpernel" van Anthony van  Campen: 
,,Het land van bij ons buiten" van ,,Abraham Exo- 

dus" (Ducroo) ; 
,,Het laatste huis van d e  wereld" van Bep Vuyck 
en d e  beroemde ,,Brieven van  Opheffer". 

J. N. J. V. d. Mey. l) 

l )  Dit is de vader van Jan G,uust uit Zc. - Red. 

De zon staat hoog aan de hemel en werpt kwistig zijn 
gouden stralen over de aarde. Onder op die aarde staat 
op een groot marktplein een kleine gammele wagen 
waarop een piano is gemonteerd. Op de kruk zit een 
magere, bleke man en hij speelt, speelt of zijn leven er 
van afhangt. Het is warm en de zon schijnt onbarrn- 
hartig op het hoofd van de pianist, de toetsen weerkaat- 
sen het licht en het is alsof er grote tranen op liggen. 
Maar laat ik U eerst zijn geschiedenis vertellen; ze is 
kort en ze vertelt van de man die eens de vriendschap 
en het-vertrouwen genoot van Henri Daight, de Direc- 
teur van het Conservatorium, die een groot pianist en 
componist in hem zag. En hij zou dat misschien gewor- 
den zijn als ...... ja, als die vreselijke oorlog, die alles 
vernielende egoist, er niet tussen gekomen was. De 
moeder van de pianist stierf kort na het uitbreken van 
de oorlog en zijn vader, zijn arme goede vader, die alles 
voor hem over had, die hem zelfs, omdat hij talent had, 

- het Conservatorium liet volgen, die vader stierf in 
Duitsland in een concentratiekamp. 
En nu, nu de oorlog voorbij was, stond hij op eigen be- 
nen. Hij had geen geld, geen familie, zelfs geen vrienden. 
Van zijn zuur verdiende geld, dat hij zelf met het werken 
op een aardewerkfabriek verdiend had, kocht hij een 
tweede-hands piano. Muziek schrijven, muziek spelen 
dat was zijn vreugde en tegelijkertijd ook weer zijn ver- 
driet; daarin leefde hij zich uit. Nu geloofde hij weer 
in het leven; nu kón hij weer leven. Van bij elkaar ver- 
zamelde onderdelen bouwde hij een kar, waarop hij de 
piano plaatste. Zo reed hij door de stad en verdiende 
zijn geld met spelen op een gammele piano. 
De mensen lopen langs hem en luisteren even en lopen 
dan door, maar er is niemand die maar even beseft dat 
daar een kunstenaar speelt. ,,Och kom," zal men zeggen, 
,,Hij speelt wel aardig, maar goed: voor de straat." De- 
ze man, deze musicus wordt geminacht, niemand die 
daar voorbij loopt weet dat deze mens veel talent bezit. 
Veel en groot talent. 
Daar loopt zijn oude Directeur voorbij.. . . . . hij kijkt niet 
eens op en gaat met grote stappen het Concertgebouw - 
binnen. En achter hem nog meer mensen; dames en 
heren in avondkleding. Het grote pianoconcert van 
Beethoven zal gespeeld worden ......... Hij speelt zacht 
het stuk, dat hij nog van vroeger kende. Vroeger ja.. . .. . 
en zijn gedachten gaan terug. 

Dan opeens ziet hij enkele bezoekers weer het Concert- 
gebouw verlaten. Ze kijken spijtig en hij hoort dat de 
pianist onwel geworden is. b ij springt op en betreedt 
met haastige stappen het gebouw. Hij loopt door de 
gang die naar het podium leidt. Dit alles gebeurt als in 
een droom. Als hij voor het ~ubliek verschijnt begint 
dit te joelen en te lachen. Maar als hij achter de vleugel 
plaats neemt en de eerste accoorden aanslaat wordt het 
stil. De mensen luisteren met ingehouden adem. Is d a ~  
die schooier, zoals zij hem altijd beschouwden? Hijzelf 
wordt nu meegesleurd door zijn eigen spel. Hij beleeft 
dit alles als in een mooie droom die elk ogenblik ver- 
broken kan worden. Wanneer de laatste accoorden ver- 
klinken davert het applaus hem toe. Als hij met 'n verhit 
gezicht en stralende ogen opkijkt, komt de Directeur op 
hem af en feliciteert hem. Hij heeft toegegeven aan een 
innerlijke drang om' te spelen voor dit publiek en hij 
heeft succes. Hij wordt naar waarde geschat. En in'de 
inmiddels leeg gelopen zaal staat op een klein houten 
podium een vleugel waarop drie zilveren tranen schit- 
teren. 

Gerard van den ~erenbeemt ( lb)  . 



N Augustus en September is er een 
tentoonstelling geweest in 't Rijksmu- 
seum van de Bourgondische kunst, zo- 
als overal werd bekend gemaakt. De 
20ste September bezocht IIIa en IIIb 
deze tentoonstelling onder leiding van 

p. 'Hutjens. Samen betraden we het reusachtige 
gebouw, Het was er ontzaglijk druk en voor de 
kunst-historica, die ons rondleidde, was het een 
lastig karwei om bij de kunstproducten t e  komen, 
waarvan ze ons het een en ander vertellen wilde. 
Allereerst zagen we albasten beeldjes van treuren- 
de Karthuizer monniken van Champmol, de z.g. 
Pieurants, behorende tot de begrafenisstoet, die 
zich beweegt door de arcade rondom de.. graf- 
tombe van Philips de Stoute en Jan zonder 
Vrees. De beeldjes op de tombe van Philips de 
Stoute, die een hoogte van + 30 cm. hebben, zijn 
door Claus Sluter, bijgestaan door zijn neef en leer- 
ling Claus de Werve, in 't begin van de 15de eeuw 
vervaardigd te Cham~mol. De mantel2 van de 
monniken zijn zwaar en levendig geplooid, de ge- 
laatsuitdrukkingen-zijn zeer menselijk, ook aan de 
houding van de monniken is reeds hun grote droef, 
heid te zien. 
Eén blikt vertwijfeld omhoog, terwijl zijn ene hand 
krampachtig een rozenkrans omklemt en de ande- 
re, tot een vuist gebald, op zijn borst gedrukt is. 
Een ander heeft het hoofd verborgen in,de grote 
monnikskap en veegt met zijn pij in zijn ogen. 
Hoewel het gelaat diep onder de kap is verscholen, 
heeft het uitdrukking en is tot in de puntjes afge- 
werkt. 
Na enig geworstel kwamen we bij een levensgroot 

Loflied aaw de 

In 't Jaarboek vàn dit jaar zegt Jan v. Luxem- 
burg in zijn Loflied aan de Bavo- 't volgende: 
,,Je maakte alles mee, wat de Spaarnestad mee- 
maakte. Hoe trots was je op jouw stad, toen 
deze ook werkelijk stad genoemd MOCHT 
worden." 
Hierin schuilt een historische föut. In de ge- 
schiedenis, van Haarlem wordt weliswaar over 
een kerkje, dat als paróchiekerk diende, op 't 
Sant gesproken, maar dit was Zeker.niet naar 
de H. Bavo genoemd, althans niet in 1245, toen 
Haarlem zich stad mocht gaan noemen. In 1268 
zou St. Bavo de Haarlemmers, die streden tegen 
de Kennemers, verschenen zijn. Naar aanleiding 
van dit feit, zou de kerk, die in 1400 pas ver- 
bouwd werd tot de huidige gotische stijl, de 

- naam gekregen hebben van St. Bavo. 

Victor Pollé (3b). 

torso van Christus. 't Is afkomstig van een kruisi- 
1 

gingsbeeld, dat behoorde bij de beroemde Mozes- 
put in de kloosterhof van Champmol. Christus 
wordt hier voorgesteld als de lijdende mens, niet 
als de zegevierende koning, zoals Christus vroeger 
aan het kruis werd afgebeeld. Toch vertoont het 
niet de misvorming van Christus' lichaam. 

Hierna gingen we verder om stil te houden bij een 
klein schilderijtje, een piëta. Christus ligt op de 
schoot van Maria, maar zeer stijf. Maria houdt de 
hand terug, als bang haar goddelijke Zoon aan te 
raken. Degenen, die er ook bij staan raken Hem . 
slechts met doeken aan. 
Dit schilderijtje is een typische uiting van de stren- 
ge Middeleeuwse geest. Even erna zagen we een 
andere piëta. Maria houdt Jezus omarmd alsof ze 
Hem nooit meer los zal laten. Hier had de entoura- 
ge ook een zeer belangrijke plaats ingenomen. 
Een mooi bloempje hier, een strvikje daar en op 

de achtergrond een vriendelijk stadje. Dit is een 
voorbeeld van de opkomende Renaissance. Later 
wordt zelfs de voorstelling niet meer godsdienstig, 
zodat de profane kunst ontstaat. # e  

O p  een ander schilderij, dat we iets perder beke- 
ken, was Christiaan de Hondt, een rijke abt, afge- 
beeld. Deze ijdeltuit heeft zich laten schilderen te- 
midden van zijn rijkdommen, ook typerend voor . 
de Renaissance. Op dit schilderstuk ziet men een 
boekenrek met kostbare boekwerken. Deze werden 

' nooit met de rug, maar altijd met de voorkant naar 
buiten geplaatst. Dit om het gewicht van de boe- 
ken,. die bij de rug beetgepakt, licht uit elkaar zou- 
den vallen. 
Bij de reliekhouder van Karel de Stoute hielden we 
weer. halt. O p  een voetstuk van verguld zilver . 
knielt Karel, een reliekhouder in de hand. Achter 
hem staat St. George. Het is geheel van goud, 
sommige delen echter zijn van email, bijv. de ge- - 
zichten. Het geheel maakt een dure indruk. Het is 
typisch dat de middeleeuwers zich zo vaak knie- 
lend lieten afbeelden. 
Iets verder was een plakboek met poptretten, een 
verzameling van 280 getekende portretten van le- 
den van het Bourgondische Huis en andere belang- 
rijke personen, zoals hovelingen en kunstenaars. 
Het boek was opengeslagen bij een voorstelling 
van Philips de Goede en Karel de Stoute. Duidelijk 
is uit hun gelaatstrekken het karakterverschil tus- 
sen vader en zoon op te maken. 
Weer  iets verder hing een schilderij van de echt: 
genote van 'Jan v. Eyck. Er  is niets, dat de gevoe- 
lens voor zijn vrouw weergeeft in dit schilderij. 
Aan het stijf toegeknepen mondje en de smalle lip- 
pen is het zuinige karakter af te leiden. Z e  draagt 



. een mooi bewerkte leren kap op 't hoofd, waarvan 
I alleen twee hoorntjes onder een fraaie kanten doek 

uitsteken. Dit droegen alleen gegoede vrouwen. 
Toen waren de wandtapijten aan de beurt. De 
wandtapijten of gobelins vinden httn oorsprong in 
kleden, die tegen de muren gehangen werden om 
de koude te weren. Het waren toen nog geen 
wandversieringen. Dit zijn ze langzamerhand ge- 
worden, door het verlangen om veel te zien. 
Bij het bekijken van de miniaturen in de nanus- 
cripten en op de wandtapijten wees onze rondleid- 
ster erop, dat de mensen vroeger geen radio, film 
cf foto hadden. Toch wilden ze graag evenveel 
zien als wij nu met onze moderne middelen. Deteke- 
naars in de M.E. tekenden dus om andere redenen 
dan de kunstenaars tegenwoordig. Door dit ver- 
schil was er ook verschil in de positie van de kun- 
stenaar. In de M.E. waren ze enkel ambachtslieden 
en ging 't alleen om het uitbeelden van de voor- 

stelling. In de Renaissance zijn het scheppers van 
schoonheid geworden, hun beroep was geen am- 
bacht meer, maar een roeping. 
Wi j  keren terug naar de wandtapijten. Zo'n gobe- 
lin maken (er waren er op de tentoonstelling te zien 
van 10 bij 5 meter) was een langdradig karwei. 
Men ging als volgt te werk: eerst spande men in 
een raam horizontale draden ongeveer 1 mm. van 
elkaar. Op 1 cm. hierachter plaatste men de voor- 
stelling, een tekening die op het tapijt moest ko- 
men. Nu begon men met het eigenlijke weven. Men 
maakte dan precies na, wat er op de tekening 
stond. Er  werd met gekleurde draden gewerkt, 
dus niet zoals nu. Teaenwoordia immers verft men " " 
de doeken na het weven. Dit laatste kost aanzien? 
lijk minder tijd. Maar tijd speelde voor de Middel- 
eeuwer lang niet zo'n grote rol als nu. 
Het weven werd niet door vrouwen gedaan, maar 
door mannen. De horizon op 't gobelin werd zeer 
hoog genomen, omdat er dan veel meer op 't doek 
te ,,vertellenw was. Het perspectief liet dus veel te 
wensen over. Op een wandtapijt waarop een Bour- 
gondische hertog temidden van zijn hovelingen was 
afgebeeld, was de hertog, die tamelijk achter op 
het gobelin stond, veel groter getekend, dan de 
dienaren op de voorgrond. De hoofdpersoon werd 
altiid het mooist en arootst vooraesteld. 

' 

~ e ' t a ~ i ~ t e n  zijn in de"looP der tijdin wat verkleurd, 
maar toch krijgt men nog ,pijn in de ogen als men 
nauwkeurig alles wil bekijken. 't Eerst zageff we 
een jachttafereel. Er  was een ree gedood; het dier 
lag op de voorgrond, de bUik opengereten. De mati- 
nen doopten hun brood in het warme bloed van het 
dier en ook de honden zorgden dat ze hun deel 
kregen. Wi j  zouden zo'n voorstelling niet in onze 
kamer willen hebben, maar men vond dit toen even 
spannend als wij nu een moord in een film. 
Natuurlijk vergaten we niet de twee harnassen te 
bezichtigen. De ene ijzeren man was geweldig 
breed; 't moet 'n forse knaap geweest zijn die hierin - 
paste. Onder het harnas droeg de ridder nog een 
nialiënkolder en een leren ~ a k .  Alle delen van het 
harnas werden mét schroefjes of riempjes aan el- 
kaar gevoegd. Dit was 't werk van de schildknaap. 
Het tweede harnas heeft behoord aan Maximiliaan 
I. die het bij een intocht binnen Luxemburg droeg. 
Het was een sierharnas, het was geplooid, net als 
een kleed, de schoenen waren zeer puntig en lang 
en alles was zo getrouw mogelijk nagemaakt van 
een costuum. Maximiliaan moet een zeer smal man- 
netje geweest zijn, toch was hij zeer sterk. W a t  
zijn slankheid betreft, er is van hem bekend dat hij 
een corset droeg. 
Hier verliet de historica ons en op ons eigen houtje 
gingen we verder. 
Wi j  hebben genoten, maar als een Bourgondisch 
vorst de tentoonstelling zou hebben bezocht, zou 
hij veel kunstwerken missen. Hoeveel is er in de 
loop der eeuwen niet omgesmolten en verloren 
gegaan! Frans Diekstra IIIa) . 

Kees Blaas ( IIIa) . 
Claus- Slüter: Pleuranr. 



AFDELING ZIJLWEG 

Dat de plechtigheid op 5 September een veeg teken was, ' voor wat ons nog te wachten stond, waarom het mee te 
delen ? 
,,Leve de cultuur" en ,,weg met het geld", dat zij onze 
leus. Neen, vrienden, koesterend waren weer de stralen . van ons vermaarde instituut. Bisschoppen kwamen om- 
dat zij het gebouw óók wel eens wilden zien, en ze wer- _ 
den ontvangen door redenaars, nou! Gloed straalt uit 
onze hoofden als waren wij straalkacheltjes, zoals mijn- 
heer v. d. Weiden er een meenam op 12 October (omdat 
het al knap frisjes begint te worden). 
Laten anderen voor U schrijven, hoe ragfijn, welhaast 
onhoorbaar de klanken van het schoolorkest ,,Hout en 
Snaren" over de ...... eh, ah g r  ...... cour zweefden ...... 
wij zwijgen en klappen de vingeren ineen.. . . . . dit is pas 
Le! CT.. . . . 
6 ---- -rz'Jzr b q o n  het pas goed. E r  werd verklaard dat 
he r o -en Perste Vrijdag was. Meer nog. Bepaalde 
lied€-1 .vzrdrn verplicht de H. Mis bij te wonen op Eerste 
Vrijc'zg. Trinignatiuscollege. 
13 September kwam Zijn Hoogwaardige Excellentie 
Mgr. v. Lierde de SaUsjsta van de Paus, een bezoek 
brengen aan onze school. Tijdens een waarlijk indruk- 
wekkende plechtigheid, sprak P. Rector over het de- 
vies van de sacrista: Custodiens veritatem. Daarna 
mijnheer Andriessen namens de leraren, en.. . . . . zeker. 
Tot slot sprak mgr. Van Lierde een wederwoord. Onder- 
tussen gingen de gesprekken tussen de aanwezigen on- 
derling gewoon door. 
Nadat men ons gepaaid had, dat de Sacrista de volgenge 
ochtend de schoolmis voor de hoogste klassen 'zou cele- 
breren, togen wij vol verwachting naar school Vrijdag 
de 14e. En inderdaad, mgr. Albers in hoogst eigen per- 
soon verzorgde de plechtigheid. 

De 10e vierden wij het feest van St. Nicolaas v. Tolen- 
tijn. In stilte, moet overigens gezegd. Toch herinneren 
wij ons, dat het ooit eens is gevierd. Waarom niet meer? 
Bezuiniging? Zijn feest stond in de agenda. Ja, die a- 
genda. Men is de eisen des tijds blijkbaar zoveel moge- 
lijk tegemoet gekomen. Sporten, die Willem de Verove- 
raar importeerde; Jeugdherbergen; musea; (in een ka- 
dertje) w a t  de Bisschoppen te zeggeq hebben over 
sport; Rechten verbonden aan het einddiploma der Mid- 
delbare scholen voor Meisjes (zo kan menohiermee te- 
recht in het Hoger Instituut ,,Maria Immaculata" te 
Tilburg). Voorts de onvermijdelijke verdiepingsspreuken, 
die elke Maandag en Donderdag worden verstrekt. 
Zo staat er tot veler troost op de 27e September dat Die 
erste Liebe oft nur Neugierde des Herzens ist. Goddank. 
Wij waren al bang.. .. .. 
De 29e zette de Help-hem-duwen-actie van de A.G. in. 
Alle oprechte hulde voor deze onderneming. De gramo- 

foon was beroerd, het eindbedrag prachtig. Peter Bis- 
schop (IV), reeds eerste bij de Jeep-actie, vestigde een 
nieuw record door de verkoop van 41 boekjes. Die boek- 
jes bevatten niet eens loten, al waren ze dan door die 
enen Eerenbeemt getekend (gratis) ; dus.. .. . . 41.. .. .. 
nietwaar ? 

2 October zette na de H. Mis in de Overveense parochie- 
kerk, de Rectorsdag in. Wij protesteren nogmaals tegen 
het minne gedrag van sommige juryleden (wij willen 
geen namen noemen, mijnheer Meesters) die uit partij- 
digheid, niet meer of minder dan VIa (met rugnummer) 
de deelname weigerden aan het speerwerpen. Angst, 
mijnheer, voor Leovan Maris, die, ondanks zijn bekende 
knevelarij bij onderbouwers, zijn afpersing bij klasgeno- 
ten, en zijn fraude met de kas van het Genootschap, als 
sportsman het potdome wel tegen een Bloem of wat 
kan opnemen. De laatste overigens gefeliciteerd! Hoe 
kon het ook anders. Een T.L.-man. 
De chocolademelk was een economische blunder. De 
broodjes waren goed (wij hebben er een ...... eh ...... ge- 
nomen) en de sprits lekker. Pater Vandxlon, die deze 
voor ons betaalde, doen wij nog eens schriftelijk onze 
dank toekomen. Hij is echt heilig. 
De directie der instelling nam een bewonderenswaardig 
initiatief door op 12 October een begin te maken met de 
uren Kunst, die het laatste uur zullen vullen; voor de 
onderbouwers, het 5e uur. Deze dag gaven Thomas 
Magyar (viool) en Willem Hielkema (piano) een recital, 
dat absoluut geslaagd genoemd kan worden. De violist 
was beter dan zijn begeleider, die echter wel de on- 
dankbare taak had, een orkestpartij te vertolken. Waar- 
om met zorg orkestwerken (voor de bovenbouw tenmin- 
ste) werden uitgekozen, is ons een raadsel. Alleen de 
Tsigane van Rave1 komt in een aanvaardbare kleur op 
deze manier. 

Een andere grootse prestatie was (15 October stond het 
te lezen), dat een Alliance-elftal iets met 20-0 had 
weggeblazen. Onderschat dit niet. Van benen en polsen 
moeten wij het hebben, niet van hersenen. 
17 October sprak Pater Jelsma M.S.C. over het Una- 

, Sancta-werk, op aansporen der A.G. natuurlijk. Boeiend. 
Na pauze gelegenheid tot vragen stellen. Marius Rom- 
me opende het offensief. Even zat de strijder aarzelend 
neer. Zou hij ...... ? Ha kon weglopen ......... maar aller 
ogen waren op hem gericht ......... komaan ......... en hij 
diende van repliek. Grijnslachend ging Marius zitten. 

,,Ik deed het om ......" mompelde hij nog, maar de rest 
ging verloren in het slotwoord van de zoetgevooisde Leo 
v. Maris, die na een reeds onsterfelijk openingswoord 
te hebben gesproken, de beker Jedigde door de.zitting 
te sluiten. 
Ach, beminden, wat rest ons dan te protesteren tegen 
de prijsverhoging der gramofoonplaten; King Cole f 5, 
en Shearing f 4.30 ...... de tranen schieten in de keel ...... 



Er valt nog veel meer te vertellen, maar dat doen wij 
lekker niet. De grote Naumann (ook een T.L.-man) her- 
rees uit zijn puin-status, op 1 October, na een kus van 
een oplegger op 18 Sept. De hemel behoede zijn taaie 
liif. 

R. Stuyt (VIa) . 
AFDELING SCHOTERSTRAAT 

,,De wereld is een schouwtoneel". 

Aldus schreef onze geëerde medewerker Joost van den 
Vondel in de Amsterdamse schouwburg. En waarom 
zouden we onze goede oude kroniek niet in een sappig 
drie-actertje gieten. 

DE SCHOTERSTRAAT. 

Geschiedkundig toneelspel in drie episoden. 
Hoofdpersonen: Leenheer Retera I en zijne vazallen, de 
leraren. 
Van geen belang zijnde figuranten: Onder- \en boven- 
bouwers. 

Eerste bedrijf, eerste scènes. 

Het doek splijt vaneen. Het toneel toont U: Een mur- 
melende mensenmenigte voor de St.' Bavo in het jaar 
des Heren 1951, de vijfde dag van de negende maand. 
Paters doorkruisen de massa om enkele opstandige na- 
turen, die nog in vacantieroes leven te kalmeren. On- 
derbouwers kaken aan de hand van pa of ma, schuchter 
in het rond; volgend jaar hebben ze meer praatjes! 
Wat vreselijk is het als we bedenken, hoe over twaalf 
maanden deze frisse jonge knapen als slappe vaatdoe- 
ken, met van wijsheid opgezwollen schedels, het kippen- 
hok verlaten. 
In de predicatie onder de H. Mis spoort Koning Modes- 
tus van Straaten I1 zijne horigen aan nog meer te ver- 
bouwen en als de oogst van het vorig jaar mislukt is, 

nieuwe dorsmachines aan te schaffen en met volle moed 
opnieuw te beginnen. 
Om 11 uur haalden de horigen de agenda, ontdekten dat 
ze nog meer vakken hadden gekregen en hadden de 
rest van de dag vacantie. 
Op de eerste sch~oldag'sloe~en we een beetje onwennig 
de hand aan de ploeg. Maar de geestige meteoroloog- 
vazal Huysmans merkte zeer snedig na het eerste uur 
op: ,,De kop is er af. Op naar de volgende vacantie." 
We hoorden fluisteren, dat leenheer Retera I zich van 
Koning Modestus I1 poogt af te scheiden. En dat hij een 
zelfstandige burcht aan de rand van Haarlem wil bou- 
wen. We hoorden fluisteren, dat die burcht uit achttien 
lokalen zal bestaan, dus -+ één lokaal per ,leerling. 
Het vazallencorps wordt hoe langer hoe meer gemoto- 
riseerd. We raden daarom de leenheer aan om bij de 
nieuwe school een stuk van de Delft te laten dempen 
en dit als bromfietsenparkeerterrein te gebruiken. 
Sept. Massale uittocht naar de Zijlweg. We ontvingen 
de Sacrista van paus Pius XII. 

De 28e September was een onheilsdag. Onze moeders 
weenden en kreten en wrongen radeloos de handen, toen 
we thuis kwamen. Voor 31 Oct. moest namelijk pacht 
(lees schoolgeld) betaald worden. 

OP de 29e September zette de missieactie in. Ook hori- 
gen doen aan liefdadigheid. 
Ieder nam één of twee boekjes, vermetelen namen er 
drie, maar we hadden dan ook huiswerkvrij. ,,Ach, maar 
kinderen," zei leenheer Retera I, ,,je vergist je, er is 
geen huiswerkvrij." Toen brak onder de bovenbouwers 
een algemene opstand uit tegen het wettige gezag. 
Woedend bedolven de horigen H. Wessel onder missie- 
bonnetjes. De leenheer liet het er niet bij zitten, in elke 
klas werd een preek afgestoken, die in het kort hierop 
neerkwam: ,,Van jullie had ik dit toch niet verwacht. ' 
Rouwmoedig bogen we het hoofd, we beloofden beter- 
schap, groeven Wessel onder de boekjes vandaan en 
verkochten ze voor de dubbele prijs. 

Opbrengst f 2500 (De Zijlweg 
hielp ook mee). 

Dinsdag 2 Oct. Na vier weken 
waren we zo vermoeid, dat we 
als de oude Romeinen, ,,brood 
en spelen" verlangden. 
Het brood moesten we zelf 
meenemen, de spelen begonnen 
om 11 uur. 
Het hoogtepunt, het traptour- 
nooi, won de Schoterstraat 
(natuurlijk). 

Het was op die vrije dag merk- 
waardig stil op de Cronjébou- 
levard, vooral een zekere sla- 
'gerij ondervond weinig of geen 
belangstelling. 

Vrijdag 12 Oct. Vioolconcert. 
Slechts zes muziekliefhebbersi) 
behoorden tot de bezoekers. 
Hadden de horigen maar eer- 
der geweten, dat je na het 
vijfde uur weg mocht gaan. 
Vrijdagmiddag in het eethalf- 
uur werden enkele Schoterstra- 
ters op de Cronjéboulevard ge- 
signaleerd, die zeker niet 4e of 
5e klassers waren. 
Jongens, jullie zondigen tegen 
de wet! Maar hebt goede moed, 
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het altijd actieve Cassiciacum gaat misschien een actie 
op zetten om volkssouvereiniteit te verkrijgen, ze zullen 
het goed met jullie maken. 
.Woensdag 17 Oct. Pater Jelsma sprak over Úna Sancta. 
Als pater Jelsma over Una ,,Sancta Maria" had gespro- 
ken, was de aula ongetwijfeld t6 klein geweest. 
Uit betrouwbare bron vernamen we, dat we vier dagen 
herfstvacantie krijgen. 
De horigen gaan naar huis, de hoofdpersonen schminken 
zich af. 
Laten wij ons een paar dagen vermeiden, wij hebben het 
nodig, wij arme brave borsten, die overlopen van kennis. 

G. Hirs (4B Sch.). 
- 

l )  van de Schoterstraat. 
I 

WOORDKEUZE 
Het was Donderdag, de dertiende September, dat Mgr. 
van Lierde, de sacrista van Z.H. de Paus, ons Lyceum 
bezocht. 
Dat was een grote eer. 
Zoals het gewoonlijk gaat, wanneer er een vooraan- 
staande persoonlijkheid op bezoek komt, werden er ook 
deze keer toespraken gehouden. 
Mgr. van Lierde werd toegesproken namens de paters 
door de rector, pater van Straaten, namens de leraren 

door de heer Andriessen, en namens de leerlingen door 
R._Stuyt, uit VIa. 
Dat is heel normaal. Ook het feit, dat er namens de ... 

leerlingen gesproken werd. 
Maar toch zijn velen, zowel docenten als leerlingen, niet 
voldaan ever die derde toespraak, helemaal niet. En te- 
recht. 
~eker,'de derde spreker spreekt goed en duidelijlt, maar 
zijn woordkeuze, kijk, die liet wel wat te wensen over. 
Want hij sprak tenslotte een bisschop toe. 
Een woord als ,,leerveen hoorde in deze toespraak niet 
thuis. Maar heel wat erger was toch dat woord ,,tophits". 
Dat sloeg dus op de generaal der Augustijnen en op 
Mgr. van Lierde. 
Ja, vooral dat ,,tophitsM was hier niet op zijn plaats. De 
Generaal der Augustijnen en Mgr. van Lierde zijn tocli 
niet onze gelijken? Er  moet een zekere afstand bewaard 
worden. En we vragen ons dan ook wel af, of het nu 
nodig was, zulke woorden te gebruiken. 

A. Sarot (Va) 

Wegens plaatsgebrek zijn blijven liggen: 
Philips door G. v. ~ o n i n ~ s b n i ~ ~ e h  4B (Sch.) 
Het Schilderij door R. Naumann 5A 
Een brief van J'oseph Kannathkuzhy, onze priester- 
student in India. 

GRAFWERKEN 
I e  KLAS KEPARA'L'IE-INRIC HTING 

Zijlweg 230 - 232 

Heb je het warm? 

BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ 

RegentesseIaan 38 - HaarIem - TeI. 17360 
CBloemendaalschewe~ 335, Overveen, tel. 2021 6 

OVERVEEN 

HOTEL-CAFE-RESTAURANT 

BLOEMENDAAL 

De inrichting ter plaatse voor uwe partijen. TeIefoon 23280 (3 Iijnen) 

A. J. v. Schooten en Zoon 

@ 
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Herplaatst wegens misstelling 

ALLES VOOR UW RIJWIEL 
vindt U SPOTGOEDKOOP 

BIJ V E L O , I J C H T  P A L E I S  
O V E R T O N W E G  3 - HAARLEM-N+ 

Buitenband f 3.85 - ZadeI f 3.98 
Technisch Bureau THEO BON ARI'US 

ENZ. ENZ. Soendaplein 34 - Haarlem Noord - Teléfoon 13783 

missaals en kerkboeken is Uw adres: , 

HUIZE ELHORST BoekhandeI KUYPEKS 
ZIILWEG 3 1 - j j  -TEL. rgrgr 

Vlotte en accurate bediening is verzekerd 
WIJ verwerken in al onze artikelen. Franco levering .door gerieel Nederland 
UITSLUITEND voornboter onder Rykscontrôle 

BoekhandeI KUYPEWS 
Min. Cort. v. d. kindenstraat 4, Halfweg 
(Telefoon K. 2907-382) 

Uw kolenhandelaar 

V O O R  A L  U W  D R A N K E N  

'Groote Houtstraat 162 
SLIJTETTIJ-WIJNHANDEL 

Prima anthraciet 
ZIJLWEG 159 TELEFOON 13663 

J. P.'DE JONG 
Behangerij - Stofeerderij - Beddenmaker" Tabak- en Sigarenmagazijn 
Complete Woninginrichting B+ B I J N S D O R P  

~ e G k p 1 . :  Zandvoorterpad, Winkel:  ZijIweg 20a Tempeliersstraat 47 - Haarlem - Telefoon 1.3.5.0.7, 

Overveen - Telefoon 12363 

N.V. HERINGA W UTI-IRICH 

Centrale verwarming 

Johnson oliebranders 

Moderne bliksemafleiders 



VRAAG AAN 

SINTERKLAAS 
DE B O E K E N '  VAN JE 
VE R L A N G L I J S ' T J E  

T E E S T E L L E N  

( B O E K H A N D E L  H. COEBERGH 
Ged. Oude Gracht 74 - Tel. 17577) 


