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F 
Men kan Kerstverhalen schrijven, over het be- 
sneeuwde landschap a la Coolen, over ketels punch 
als Dickens, psychologische, cynische, humoristi- 
sche en rhoraliserende. Men kan een warme lach 
verschaffen door d e  knusse sfeer, e n  op het eind 
een peinzende weemoed over zonnestralen over 
witte sneeuwvrachten. 
Men zou eventueel ook kunnen schrijven over al 
die millioenen, die in  honger hun Kerstmis bele- 
ven, en trachten hierdoor dit resultaat t e  verkrij- 
gen, dat de lezer gaat zoeken naar een oplossing 
van deze ontzaglijke problemen. 
Wij werden tot dit schrijven gebracht door het 
Zezen van de brochure van een Amerikaans Pro- 
fessor, Stringfellow Barr, die hierin, na de wereld- 
~tood t e  hebben uiteengezet, streeft naar een me- 
thode tot leniging. Wij hebben getracht zvn denk- 
beelden vrijelijk weer t e  geven in  de enigszins on- 
gewone vorm van een hoorspel. 

zag voorbijgaan, de koppen van haar kennissen op de 
piek. 
Als een hongerig bedelaar ten  einde raad zijn voet tus- 
sen de deur zet, gilt mevrouw: ,,Johan! Er wil een vent 
naar binnen!" W e  zijn verontwaardigd en begrijpen het 
niet. Tjé,  het is zielig hoor, als je arm bent en als er zo'n 
schobber komt,  laat ik  hem een boterham geven. Ziezo 
dat is weer goed. Trouwens ook de kerken helpen en 
voor de neutralen is er nog altijd de Staats-armenzorg, 
de wet-Drees ,......... teveel o m  op t e  noemen. Waarom 
moeten ze dan dreigen? Waarom moeten ze dan op een 
dag een guillotine op de markt  bouwen en ons er heen 
slepen ? * 
Dome: ,,Als wij arm zouden zijn, zouden we  toch zeker 

geen revolutie gaan maken ? " 
Heer: ,,Vergeet niet lieve, dat wij het geloof hebben. 

Dat wijst ons op hoger waarden dan voedsel o f  
kleding." 

Dame: ,,Ja, wij zijn heel anders, dat is waar." 
Stem: ,,Met rookvlees en drie ton anthraciet, allicht." 
Dame: ,,Wat is dat?" 
Heer: ,,Een opruier." 

, Brief van  een Romeins soldaat 
maar huis : 
,,Onlangs woonde i k  een G 
rnaanse o f f erplechtigheid 
Nadat de witte stier was ge- 
slacht en OD het altaar neerqe- 

11 
regd, ontstak men met  een f&- 
kel het offervuur. Allen bogen vol eerbied het hoofd, Jong intellectueel: ,,Een realist." 
maar een stem riep: Heer: ,,U zei?" 
,,Waarom hebben de goden een hele stier nodig? W I J  Intellectueel: ,,Dacht U dat wij een haar beter waren 
hebben niet eens brood!" dan zij? Wij zouden hetzelfae doen, als het zo met  * ons was, dat wij tegen elkaar zeiden: ,,Jongens, we 

hebben Zondagavond feest. Pa heef t  een brood mee- 
Bijeenkomst parochiële jongeren. 
Kapelaan: ,,Jullie moeten bedenken, dat God alles doet 

voor je bestwil." 
Stem: ,,Houdt hij daarom de prijzen zo hoog?" 

Natuurlijk wij weten het. De Germaan was een antiek 
atheïst, de jonge arbeider een communist. Zo is het ook 
met  de Toradjah uit Celebes, die weigerde zijn buffel  a f  
t e  staan voor het doderioffer, omdat hij er maar één had. 
En  met  de man  die tegen de collectant zei: ,,Als i k  jouw 
een gulden geef, kunnen mijn kinderen verrekken." W e  
zeiden al, we  weten het. De Germaan werd door zijn 
stamgenoten gelyncht, de arbeider zal later wegens op- 
ruïing worden ontslagen. Wij vragen niet begrijpend: 
,,Hoe ,komt zo'n man ertoe ?" 

* ' 

Ja, hoe komt zo'n man  ertoe? ,,Hoe komen die mensen 
ertoe?" vroeg de marquise verbijsterd, toen ze de tie- 
rende menigte met  de Jacobijnenmutsen op haar huis 

gebracht. vertel het niet verder." 
Dame (stijfjes): ,,U vergeet, mijnheer, dat wij ons ge- 

loof nog hebben." 
Ilztellectueel: ,,U vergeet, mevrouwf dat als je pak ver- 

sleten is, je geloof net zo versleten kan  worden 
(s tem verzwakt) .  

Staatsman: ,,Er is geen belangrijk godsdienst-verschil. 
Primair aanbidden wij het brood. Als wij rijk zijn, 
houden w e  als liefhebberij er nog een religie op na." 
( s tem sterft weg) .  

Intellectueel: ,,Hij overdrijft wel. Maar toch, er zit iets 
in ;  dat brood het geloven bevordert." 

Dame: ,,U wilt dus beweren dat ... ....." 
Intellectueel: ,,......wij in  potentie ook rebellen zijn.. ... ." 
Heer: ,,Dit is ook weer een van die moderne heidenen: 

k o m  schat, wij gaan." 

Wij allemaal komen er toe, als wij slechts in  die om- 
standigheden verkeren. Honger brengt de advocaat tot  
moord, de bankier to t  diefstal, de aristocraat tot  oproer. 
Verbazen wij ons dus niet, wanneer hele volkeren met  
voorladers en  hooivorken optrekken en  de brand 'steken 
in  kastelen. Revolutie! Honger! Wij verbazen ons node- 
loos over de rommel in de wereld, het geharrewar. 



Waarom spanningen? Mobilisatie? Oorlog? Een derde hoge levensstandaard te kunnen handhaven. ZIJ willen 
keer ? actie, om deze te verkrijgen. Verandering betekent oor- * log. Wij kunnen ons zoiets niet indenken omdat we ver- 

Moeder: ,,Stil maar Keesje, het zijn de Mongolen die 
overvliegen." 

Verordening: ,,Alle mannen boven de achttien en bene- 
den de zestig moeten zich aanfielden, met mee- 
name van. . . . . . . . ." 
Waarom? Waarom geen rust? 
Jamais la guerre! Never war! 

Mqnheer van Vrede: ,,Wij willen weer op adem komen 
van de oorlog. Wij willen weer hetzelfde kalme le- 
ven van voor de oorlog." 

Hij bedoelt: 's zomers gekoelde whiskey, in een tuin met 
zonnebloemen, de radio, de pianolessen van zijn dochter, 

.de brandkast vol Koninklijke Olie en 's winters marse- 
pein. En wij knikten geestdriftig. Wij hebben nog maar 
een fiets, en geen Sedan, wij roken Bondstreet in plaats 
van Lucky Strike. Neen, het is niet wat het wezen 

, moest. Wij kijken ongeduldig op ons Iiorloge en zien 
onze pols. Onze blanke pols. Ja natuurlijk, we zijn nu 
eenmaal. . . . . . . . . 
StringfeZlow Barr: ,,Ja, U 

bent blank. Maar weet 
U wat een bof dat is? 
De statistieken wijzen 
uit dat U de kans heeft 
gehad van één op de 
drie van als blanke te 
zijn geboren. Dat het 

geten dat die mensen in zulke omstandigheden moeten 
leven. Wij zijn altijd geneigd te denken.. . . 
S. B.: ,,Deftige villamensen kunnen zich die noden las- 

tig indenken. Geen brood ? Waarom dan geen cake ? 
Geen dak ? Er  zijn toch aannemers ? Ziek ? En het 
ziekenfonds dan ? Werkeloos ? Voor wie werken wil, 
is er altijd iets aan te pakken!" 

Wij kunnen ons niet in hun toestand verplaatsen. We 
kunnen niet begrijpen dat er mensen zijn, die in een 
vrede, een bestendiging van de hedendaagse toestanden, 
een vloek zien, die de oorlog beschouwen als redding. 
Wij zijn verontrust, als we naar China en naar India 
kijken, waar hele volksmassa's zich roeren als zenuw- 
achtige golven, samenballend om straks als een stortzee 
over Europa en misschien ook Amerika heen te slaan. 
Waarom? Waarom zijn wq tevreden met het onze, x@ 
niet met het hunne? Alles is relatief, voor wie weinig 
gewend is, is ook weinig voldoende. 

De Redactie wenst Pater Rector en de gehele 
Schoolgemeenschap, alsmede Pater Prior met het 
Convent, van harte een Zalig Kerstfeest en een 
gezegend Nieuwjaar. 

driemaal zo waarschijn- I 
lijk was dat U een 

kleurling zou zijn? U had best m'Okari kunnen zijn, in 
de buurt van het Taganigka-meer in Afrika.. . . . . 

Dokter: ,,Is dit de patiënt?" 
Zendeling,: ,,Ja, dit is m'Okari. Ik vrees alleen.. . . . ." 
Dokter (na kort onderzoek): ,,Terecht. Ziet U zijn 

hand? Die vlek. 
Zendeling: ,,Melaats?" 
Dokter: ,,Ja. Onmiddellijk doorsturen naar het lepra- 

kamp." 

Stringfellow Barr: ,,Of Li Tien in het Hoang-Ho dis- 
trict.. . . . . . . . ." 

Rechter: ,,Is dit de man die U beschuldigt?" 
Landeigenaar: ,,Ja. Hij heeft zijn pacht niet betaald." 
Rechter: ,,Hoeveel bedraagt die?" 
Landeigenaar: ,,Drie yin per maand. Hij is vijf maan- 

den achter." * 

Ex-planter: ,,Ik wil U dit 
zeggen. De Javaan is 
allang tevreden met zijn 
rijst en zijn visje. Zijn 
paar cent per dag zijn 
evenveel als de paar 
gulden van de Europe- 
aan.'' 

I Indonesiër+ ,,Ben ik minder ? 
Moet ik tevreden zijn 

met minder omdat U Voorhoeven heet en ik Si 
Nareng ? " * - 

En vroeger dan? Vroeger ging het toch ook? J a  maar 
het is nu de tijd van het ontwaken, van het zien. Of 
dacht U, mijnheer Voorhoeven, dat de Javaanse kebon 
niet ziet dat U een auto heeft en een stenen huis en rij- 
paarden en dat uw kinderen in Holland gaan studeren? 
Of meende U, Mr. Linton, dat de neger aan de Goud- 
kust het verschil niet ziet tussen uw rechten en de zijne? 
Ze zijn lang genoeg met U omgegaan om-het nu te zien 
en te vreten. En om het niet meer te nemen. Ze vragen 
dezelfde rechten als welke U al geniet. Misgunt U, mijn- 
heer de Vakbondleider, het inwilligen van de verzoeken, 
die op uw programma stonden, aan de mensen uit 
Thailand ? * 
Letlander: ,,Denkt U dat wij het prettig hebben?" 
Amerikaanse neaer: ..Of dat wii als bloesems aan de 

Stringfelzow Barr: ,,Waarom zou dit niet gekund heb- 
ben? U heeft die ene kans gekregen, en niet de drie, 
dat U binnen het jaar zou zijn gestorven." . 

Ambtenaar v.h. Bureau voor Statistiek: ,,De geboorte- 
sterfte bij de negers bedraagt ongeveer 65%, tegen 
3% in ons land." 

S. B.: ,,U zou waarschijnlijk chronisch ondervoed zijn, 
tenzij U een stamhoofd of zo iemand zou zijn, wat 
niet waarschijnlijk is. Malaria, tuberculose, slaap- 
ziekte, zijn kwalen, waarvan U er allicht één zou 
oplopen. U zou een lemen hut hebben, of met zijn 
veertigen in een farnilie-woning hokken. Bij de Mi- 
nangkabauers wonen de zoons en dochters geschei- 
den. Bij de Sjilloeks in het Nijlgebied wordt een jon- 
gen, alvorens bij de stam te worden geïnstalleerd, 

vrijheidsboom prijken ?" 
Vrouw (Displaced person): ,,Mijn oudste zoon is krijgs- 

gevangene gemaakt bij Stalingrad. Mijn man is bij 
een bombardement van Dresden om het leven ge- 
komen. We wonen met zijn vijven op één kamer bij 
een officiersweduwe in Dusseldorf. Ze wil niet meer 
geven. Mijn zoons werken in een machinefabriek. 
Ik heb twee eenpersoons bedden. Ik slaap met mijn 
twee dochters in het ene, en de zoons in het andere., 
Wat het eten. ... .. 

S. B.: ,,En bij U in de stad? Valt het mee, zegt U ?  Mis- 
schien in verhouding tot de Qewoners van de Philip- 
pijnen, die af en toe een aardbeving krijgen. Maar 
of het nu altijd zo'n maagvullend bestaan is, be- 
twijfel ik ..... . 

heemaal  met een mes boven de neusgestoken als 
stamkenmerk, U zou op de grond slapen, en dag en , I e  Leser: ,,Goed. U hebt gelijk. Er moet verandering 
nacht vuur stoken in uw hut, omdat veel rook de komen." 

kwade geesten afschrikt." 2e Leaer: ,,Het roer moet om." 

Moeten wij ons verbazen dat deze mensen het niet eens ~~a ; !y !&i~~~~e~~g~rS  ooit in hun leven nog een 
zijn met mijnheer Van Vrede? Z$ weten niet wat vlees boterham zien, dan zo gauw mogelijk die kapitalis- 
is, laat staan marsepein. WIJ willen vrede, om onze tische rotzooi in de pan. Sinds 1917 heeft dexus-  



sische koelak tenminste een menswaardig bestaan. S. B.: ,,Het regent gelijkelijk over rechtvaardigen en on- 
Rusland zal de hele wereld een menswaardig be- rechtvaardigen. . . . . zegt de Bijbel." 

t staan geven. Vrede is brood. Het roer naar links!" Amerikaan: ,,Maar waarom heeft het communisme nog 
de Lezer: ,,Laat me niet lachen! Gaan alle vluchtelin- zoveel aanhangers ?" 

gen uit Rusland en Tsjecho-Slowakije de grens over 
uit overvoeding? Als die dictatuur niet gauw op- 

' houdt, zijn we er binnenkort allemaal net zo aan 
toe als de Egyptische fellah, of welk verdrukt ras 
je maar wilt. Neen, de Verenigde Staten alleen kun- 
nen ons nog redden. Rechts het roer!" 

l e  Lezer: ,,Links!" 
2e Lexer: ,,Rechts!" 
l e  Lezer (stampvoetend) : ,,MOSKOU!" 
2e Lexer (vuistschuddend) : ,,WASHINGTON!" 
S.  B.: ,,Er heersen ontstellende misverstanden omtrent 

de wijze van verandering. Ieder van ons is de oorlog 
moe, en ziet graag een vreedzame oplossing van elk 
conflict. Maar niettemin heeft zich de verdeeldheid 
in de wereld toegespitst en er zijn nog alleen maar 
kapitalisten en communisten. De communisten be- 
noemen Rusland tot kampioen van alle verdrukten, 
en de Amerikanen zeggen fijntjes: 

A+nerikaan: ,,Wie zijn ook weer de lui van de Marshall- 
hulp ? " 8 

2e Lexer: ,,O! Waar blijf je nou?" 
S. B.: ,,Alsof Marshall-hulp een soort tafeltje-dek-je is 

voor hongerigen." 

Ceremoniemeester: ,,Ieder die in het bezit is van een 
geldig bewijs van ondervoeding, kan, dank zij de 
Marshall-hulp dagelijks tussen één en twee een 
diner geserveerd krijgen bij de bekende adressen en 
aan de zaal." 

S: B.: ,,Zo is het niet precies. Het gaat voor ons, Wes- 
terlingen, niet aan, om met de armen over elkaar 
te gaan zitten en te zeggen: Wij hebben het onze 
gedaan !" 

Amerikaan: ,,Dat willen we helemaal niet. J e  zou eens 
zien, we zouden nog veel meer doen, maar die vuile 
communisten.. . . . . ' j  

S. B.: ,,Precies! Dat is bij ons wel een van de scheefste 
uitgangspunten: dat Rusland het enige land is dat 
tussen ons en de wereldvrede instaat. Zo zijn we 
al jaren bezig en de honger stijgt. .. . 
. . . . .Of dacht men dat de mensen zouden wachten 
met van honger te sterven, tot er overeenstemming 
bereakt is  tussen het OosteZ@k en het Westelgk 
blok ?" 

Amerikaan: ,,Maar het Sovjet-systeem deugt niet!" 

,Y. B.: ,,Natuurlijk deugt het niet. Maar het is niet meer 
dan een symptoon, een reactie op wat de laatste 
eeuwen is voorgevallen. Het zal pas verdwijnen, als 
ook de honger en de armoede verdwenen zijn. En 
dat moeten we bereiken, willen we niet in een mi- 
nimum van tijd uitgeroeid worden door onze eigen 
vernuftige strijdmethoden. 

(Hongerrelletjes) . 
Stem: ,,We moeten het daar halen, waar het is! Ze 

geven het ons niet, dan zullen we het nemen, hoe 
dan ook!" 

S. B.: Heeft U dat gehoord? We moeten, zelfs al om 
redenen van eigenbelang, helpen." 

Amerikaan: ,,We kunnen niet samenwerken met de Rus- 
sen!" 

S. B.: ,,Je ziet het te politiek! Je  moet met hen samen- 
werken, omwille van al die millioenen, die in de 
ellende zitten. Maar je gaat eerst en vooral jezelf 
safe stellen voordat je iets doet. Amerika wil van 
iedere hongerlijder eerst een schriftelijke bevesti- 
ging dat hij op zijn hand is en de Sovjets zal tegen- 
werken. De tactiek van iemand die zijn hond eerst 
dood laat liggen, en hem zijn mooie pootje laat ge- 
ven, en hem dan pas het koekje verstrekt." 

Amerikaan: ,,We kunnen toch niet anders doen, want.. ." 

S. B.: ,,Omdat, my boy, de mensen niet gesteld zijn op 
het communisme, maar op wat het belooft, en als 
de communisten morgen opeens allemaal op een 
oorlogsvloot naar de onderwereld gezeild blijken te 
zijn, zullen zij zicp scharen rondom elk, die het- 
zelfde belooft. WIJ zien het als een tyranniek 
systeem, maar ZIJ  kennen niet' anders en een 
tyrannie die zulke gouden spreuken verkondigt als 
gelijkheid en recht op eten, maakt op hen dezelfde 
, indruk als de Declaration-bil1 van onze 13 staten 

in 1783 op Europa maakte." 
Amerikaan: ,,Maar ze moeten toch inzien dat Rusland 

hen niets te bieden heeft en dat Amerika hun enige 
toevlucht is.. .. ." 

S. B.: ,,Amerika alleen kan dat ook niet zijn. Wij alle- 
maal moeten helpen. Maar de Amerikanen denken 
vaak dat zij de enige redding betekenen. Ze komen 
vaak naar Europa met het oogmerk van iemand 
die zijn geldbelegging eens komt inspecteren. En 
als een nijver gids hen dan wijst op herstelwerk- 
zaamheden, die dank zij de ,,ECAV-hulp verricht zijn, 
dan knikken ze met een ,,Welcan do it" gezicht ..." 

Gids: ,,Here you see the new buildings of So and So 
Works - Marshall-help!" 

Amerikaan: ,,Gosh, I've put a lot of money in it, I see." 
S. B.: ,,De tweede kardinale fout: dat Amerika de wijs- 

heid in pacht heeft. De Amerikaan is niet ten on- ' rechte trots op zijn land en zijn volk, hoewel. .. ...'" 
Amerikaan: ,,Wij maakteb ons land en God mocht er 

bij zitten." 
S. B.: ,,Maar hij denkt ook, dat de geallieerde overwin- 

ning niet voor 90% maar voor 110% aan hem ge- 

I H A A R L E M M E R S  

I bouwen huizen uoor 

H A A R L E M M E R S  I 
Dat de woning.izood een echte nood i s  als een 
watersnood en .gerust kan gerangschakt worden 
b@ het bekende drietal plagen uit de Litanie van 
Alle Heiligen: ,,van pest, hongersnood en oorlog, 
verlos ons Heer", mogen wij althans enigermate 
bij onze lezers als bekend veronderstellen. ' 

Het is  inderdaad erger dan jullie je kunnen 
voorstellelz. 
De Overheid van onxe stad is  platzak en doet ten 
einde raad een beroep op alle burgers om nog te  
doen wat mogelijk is. 
Zelfs de meest gefortuneerde Trinitariër (die'van 
drie pakjes sigaretten per week) kan er echter 
niet aan denken ' o p  deze lening in te schrgven. 
Toch kun je iets doen voor je dakloze stadgeno- 
ten: n.l. zorgen dat er op een opvallende plaats 
een klein raamaffiche komt te hangen in het ka- 
der van de propaganda voor deze gemeentelening. 
Dexe affiches zijn gratis bij ons verkrijgbaar voor 
ieder die er een goed plaatsje voor weet. 
,,Er wns geen plaats voor hen in  de herbergJ',is 
nog zo actueel; misschien dat je het Kerstkind 
deze nieuwe teleurstelling walt proberen te bespa- 
ren door te voldoen aan dit simpele verzoek. 

p. HUTJENS. 



legen heeft en dat hij nu ook dit wereld-probleem 
op kan lossen. In 1949 deed Truman een huipvogr- 
stel." 

Truman: ,,Ik stel voor een stoutmoedig nieuw program- 
ma om de weldaden van onze wetenschappelijke 
vorderingen en industriële vooruitgang beschikbaar 
t e  stellen voor de verbetering en groei der achter- 
lijke gebieden." 

Huis van afgevaardigen: ,,Vooruit, $ 35.000.000 per 
jaar." 

Senaat-commissie: ,,Zijn jullie gek? Niet meer dan 
$ 10.000.000." ' 

I W$ ontvingen het volgende bericht: 

G e t r o u w d - :  
JACOBUS J. J. BONARIUS 
en 
ELISABETH M. J. WOLFF. 

I Haarlem, 10 Nov. 1951 I 
S. B:: ,,De tweede wereldoorlog kostte de U.S.A. drie reldregering, die er niet formeel is, maar die toch 

honderd dertig milliard dollar. Voor de wereldvrede 
stelt men tien millioen beschikbaar. Hoe ook weer gevormd wordt door de Idee, die alle goedwillenden 

willen jullie de vrede?" hebben, of het de Goddelijke Bestuurder van ons 
Amerikanen: ,,Stop Russia! Stop Russia!" Christenen, of Allah, of het vage Godsbegrip van 
S. B.: ,,Door kanonnen? De communisten hebben een a-religieuzen is. DIE regering kan dit doen, geen 

programma dat de wereld pretendeert te redden, 
omdat zij begrijpt, dat dank zij de moderne tech- nationale. Geen Amerikaanse, geen Russische, geen 

niek, de ellende niet nodig is! En evenmin als men Luxemburgse." 
- iemand die bij een bombardement alles verloren 

heeft, bijzonder helpt, door hem een bonbon-mandje 
te geven, zo kan men ook geen hongerende wereld 
redden met een jaarlijkse toewijzing!'' 

Amerikaan: ,,Toch moeten ze het van ons hebben!" 
Zuid-Koreaans genie-soldaat: ,,Wat weten jullie van 

ons terrein?" 
Brits arts te Singapore: ,,Wat weten jullie van de tro- 

pische ziekten hier ?" 
Australisch farmer: ,,Kennen jullie onze bodem? Weten 

jullie iets af van de mogelijkheden?" 

S. B.: ,,Neen, Amerika alleen can't do it. Wij munten uit 
op economisch gebied, en wij hebben een buitenge- 
wone durf, omdat wij zoueel eeuwen minder dan 
Europa de tijd hebben gehad om sceptisch t e  wor- 
den. Maar er zijn gebieden, waarop wij ogenbliike- 
lijk het veld moeten ruimen voor anderen. Ook uit 
die achterlijke gebieden komen vaak zeer bekwame 
deskundigen. Wij hebben vooreerst hun hulp nodig, 
willen wij er iets van terecht brengen. Samenwer- 
king, één front. De wereldopbouw mag niet afhan- 
gen van particulier initiatief." 

Burger: ,,Ik geef al in de kerk." 
S .  B.: ,,Go on, continuez! Maar dit is geen particuliere 

taak. Men kan zijn geld niet in een particuliere on- 
derneming steken met de verwachting dat nu eeq 
volk zich eens zal kunnen ontwikkelen. Die maat- 
schappij zal niet meer doen dan nodig is voor een 
gunstige balans. Misschien bouwt zij een modelstad 
voor de employé's, maar dan toch uit economische 
overwegingen. Als zij zich van scheepvaart-verkeer 
bedient, zal ze heus geen geld uitgeven voor betere 
wegen. Immers, U zou het volgende niet slikken: 
Directie: Geachte Heer; aangezien wij ter hulpver- 

lening aan de bevolking in Irak een opmerke- 
lijk bedrag hebben uitgegeven, xien wij ons tot 
onze spijt genoodzaakt dit jaar van dividend- 
uitkering af te xien. Hoogachtend, 

i S. B.: ,,U zou van de wet gelijk krijgen. Dit is een kwes- 
tie, welke wij moeten oplossen in staatsverband. 
Wánt dit is ook zeer zeker een regeringstaak." 

President Lincoln: ,,De Regering moet dat doen, wat 
nodig is voor de gemeenschap, maar wat deze niet 

, alleen kan." 
S.  B.: ,,Wij moeten optreden als bevolking der wereld. 

Wij hebben in zekere zin de taak om de regering 
te steunen. Een steun wel t e  verstaan aan een we- 

Stem: ,,En hoe zal die hulp wel zijn?" 
S. B.: ,,Ja ...... Laat ons het als zakelijk project zien. 

Slechts een voorstel. Zeg het, als U een ander heeft. 
Maar waarom niet een soort maatschappij opge- 
richt onder auspiciën van de Verenigde Naties, die 
van haar kapitaal de wereldbevolking zoveel geld 
zal verschaffen, dat ieder inziet dat het ernstig ge- 
meend is, dat het niet tot de onmogelijkheden be- 
hoort. Reeds het begin van deze dienst zal althans 
weer hoop verschaffen aan de wanhopige wereld. 
Een Maatschappij met obligaties op lange termijn 
en met als interest uitsluitend wereldvrede. Zouden 
de mensen, als dit ernstig werd opgezet, hierin geen 
geld willen steken?" * 

Omroeper: ,,Tot haar leedwezen maakt de regering be- 
kend dat bij de jongste duikbootaanval de volgende 
slachtoffers zijn te betreuren .... ...." 

Stemmen: ,,NEEN! NEEN!" 
S. B.: ,,Niemand wil zich weer aan een oorlog wagen. 

Het nationalisme wordt gelukkig veelal niet meer 
au sérieux genorhen. 

In ons allen leeft, (hoe verborgen ook soms) de 
neiging tot helpen. Niemand is principieel gekant 
tegen hulpverlening. We moeten op een of andere 
manier samen ons tot een macht ontwikkelen, die 
deze maatschappij kan stichten; die mogelijke na- 
tionalistische stromingen van landsregeringen in de 
V. N. kan te niet doen. Wij hebben toch die kracht? 
Wij zijn allen vrij en gelijk. We hebben, als mens, 
de taak tegenover onze medemens te vervullen, en 
we zullen daartoe pas in staat zijn, als we nationa- 
lisme en conservatisme hebben. afgelegd. HET 
MOET! Als we terugschrikken voor een gezamen- 
lijk aanpakken, en elkaar boordevol wantrouwen 
zitten te bespieden vanuit een geschutstoren, als 
we de waanzinnige bewapeningswedloop voortzet- 
ten, dan kunnen we inderdaad dit bereiken, dat zal 
gebeuren, wat we nu al  jaren jammeren: dat het 
mensdom de parachute-sprong maakt naar de we-, 
reldcatastrofe, en dat ieder voor zich in i i n  eigen 
land zal lijden, of als hij er in slaagt te vluchten, in 
een ander land. 

Laat er geen derde wereldoorlog nodig zijn om ons tot dit besef te brengen. Laten wij niet aarzelen. 
A merikaan : ,, Merry Christ mas ! " 

Hetzelfde, Het zal geen white christmas en misschien-ook geen merry zijn Maar het opnieuw 
beleven van de komst van Gods Zoon op aarde is een toepasselijk feest om ons op te stellen in één 
rij, met voor ogen een gelukkige wereld, als Ster aan een vage hemel R. STUYT (Via). 



Dit is geen 
Want  onze achterbuurman, het Kennemer-lyceum, bracht alleen al in 

I e f - p a g i n a dit trimester ruim f 7000.- bijeen in de Kinderpostzagelactie. 



Wet pianoconcours werd gehouden in de aula van de 
school, die tamelijk goed bezet was. 
Als jury fungeerden de Heren: Albert de Klerk, Gieling 
en van der Sluis. 
Dit concours was evenals het vorig jaar ingedeeld in 
3 groepen, te weten: 
I Beginnelingen, met als verplicht nummer de Wals in 
a kl. op. 12 uit Lyrische Stucke Heft I van Edw. Grieg. 
I1 Gevorderden: de Noct. no. 6 op. 15 no. 3 in g kl. 
van Fr. Chopin. 
I11 Virtuozen: de Impromptu op. 90 no. 4 in As gr. 
van Fr.  schuberf. 
De l e  prijs in groep I werd op verdiende wijze gewon- 
nen door Henk Haverkamp (111, die technisch heel goed 
speelde, maar bij wie het melodieuze, gevoelige toch wel 
ontbrak. Hij speelde als 2e nummer de Sonatine op. 55 
no. 2 van Kuhlau. 
De 2e, Jan Adelaar (2a Sch.), volgde hem op de voet 
met z'n l e  deel uit de Sonate in c dur v. J. Haydn. Over 
het algemeen speelde hij te vloeiend. 
Peter de Groote ( l a  Sch.) viel een beetje tegen. Hij 
speelde te hard, stootte erg en het vrije nummer, de.So- 
natine op. 36 no. 1 van Clementi, was gejaagd. 
J0 Rekveld (2c) ging in groep I1 als eerste voor de 
piano zitten en speelde na Chopin de Gija van Giov. 
Rutini, welke hier en daar wat hiaten vertoonde. 
Frans de Vries (2b Sch.) echter vaagde alle illusies van 
de anderen weg door met 2 negens uit de bus te komen. 
De Nocturne van Chopin en de Tango van Albeniz wer- 
den heel gevoelig en fijntjes gespeeld, zodat de beslis- 
sing van de jury geen twijfel overliet. 
Kees van Holle (4B Sch.) speelde de Turkse Mars van 
Mozart. Hij speelde alles tamelijk hard en koud. Rudi 
Verhoeven (11) en Ton Beuk (IIIa) sloten de rij met als 
vrije nummers respectievelijk de Fantasie in d mol1 van 
Mozart en Lyrische Stucke op. 12 no. 7 v. Edw. Grieg. 
En dan als hoogtepunt in het muziekconcours groep 111, 
de virtuozen. 
Hier werd de grootste verrassing van de avond gele- 
verd door Ferry Eiselin (11), die alle andere gegadig- 
den achter zich liet. De jury gaf hem een 8 en een 8% 
voor de Impromptu en de Preludium en Fuga in bes kl. 
van J. S. Bach. 
Zijn verplichte nummer was heel mooi. De Fuga was 
iets te vlug, maar het Praeludium heel fijntjes. Het ge- 
heel was heel muzikaal en ongetwijfeld het beste van 
de hele avond. 
En dan moet ook alle lof worden toegezwaaid aan Hans 
Degenkart (3 Sch.), die in muzikaliteit bij Ferry Eise- 
lin niet veel achter bleef en 2 achten in de wacht sleep- 
te. Als vrij nummer speelde hij The little Shepherd van 
Cl. Debussy, wat hij ook heel verfijnd vertolkte. 
De kleine tegenvaller kwam van Rudi Eiselin (Vb), die 
de Impromptu nogal weifelend speelde, maar later in de 
,,La plus que lente" van Cl. Debussy zijn oude vorm 
weer bereikte en toch nog derde werd. 
Fred v. d. Laan (3 Sch.) en Bob V. d. Peet (11) gaven 
elkaar niet veel toe en kregen respectievelijk 7%-7 en 
7-7% van de jury. Fsed v. d. Laan speelde de Nocturne 
op. 37 no. 1 van Chopin, die een beetje pompeus aan- 
deed,'Bob v. d. Peet bracht het Adagio Cantabile Uit de 
Pathetique van L. van Beethoven ten gehore, wat een 
beetje droog en saai klonk. Plotseling schrokken we 
echter klaar wakker bij het vuurwerk van Ben Vissers 
(3b). Zijn Walsen van Brahms waren ook te hard. 
En na de prijsuitreiking, boeken uit de Sonatine-reeks, 
(ik meende levensbeschrijvingen van Chopin, Bach er! 
Verdi te onderscheiden) dankte de rector alle aanwezi- 
gen en sloot de bijeenkomst. 

Wils vas  der Voorn (4 A).  

P ,,.........&. N hoort U dit 'ns," zei ik ,,Sweet Sue, van 
Benny Goodman. Subliem, hè?" Ik  draaide 

de knop zó, dat de muziek de vensterruiten deed trillen. 
De oude man tegenover me in de diepe fauteuil, glim- 
lachte, en zei dat hij het wel aardig vond. ,,En moel U 
dit 'ns horen" zei ik, ,,Donald Pears, wat een stemme- 
tje, hè?" Het grijze hoofd knikte vriendelijk. 
Toen de laatste tonen waren weggestorven zei de man: 
,,Zo, dat is wel genoeg voor vanavond. Wil je nog een 
cigaret?" ,,Graag2' knikte ik. ,,Je weet de weg," zei hij. 
Ik liep op het antieke bureautje toe en stak toen m'n 
cigaret op. Er  hing nu een harde stilte na mijn muziek- 
onderricht, en de oude man bleek duidelijk vermoeid, 
want ik hoorde achter me z'n zwakke hijgen, dat zo 
slecht paste bij zijn reusachtige gestalte. Alles aan hen1 
was imponerend, de borstelige wenkbrauwen, met er- 
onder felgrijze ogen, die je soms zo spottend aan konden 
kijken, die dunne opeengeperste lippen, die schijnbaar 
neen zevoel wilde laten 
bulijken. Zijn grote be- 
aderde handen, die nu 
losjes over de leuning 
van zijn stoel hingen. 

De eerste maal dat ik - 
hem zag, voelde ik mij 
niet helemaal op mijn gemak bij die grote man. Ik  had C 
opgemerkt dat hij zich bukken moest als hij een deur 
in ging. En als hij dan zo liep, met het hoofd enigszins 
tussen de schouders, die geweldige armen langs het 
lichaam, dan voelde ik me heel nietig en klein. 

Een knoestige eik leek hij, en het huis waar hij in woon- 
de paste wonderwel bij hem, evenals die meubels, alles 
zo zwaar, massief en knoestig zoals hij zelf was. De sa- 
lon bijvoorbeeld, waar ik nu was, scheen voor niemand 
anders gemaakt te zijn dan speciaal voor hem. De zwa- 
re, donkere balken van de zoldering, het zware tapijt op 
de paeketvloer, dat als room aan je voeten kleefde, de 
grote massale stoelen, waarin je gewoon verdronk. Die 
monumentale open haard, waarin nu een vuur vlamde, 
en waaruit af en toe knetterend 'n vonk omhoog schoot. 
Aan de muren hingen schilderijen, jachttafrelen en por- 
tretten van statige mensen met kanten kragen, snorren 
en baarden. Voorouders, wist ik. Toen ik de eerste ma- 
len bij hem thuis kwam, had hij me het hele huis laten 
zien, met al de dingen die erbij hoorden. Zo had hij me 
Ook de schilderijen laten zien en had erbij verteld. 
,,Kijk1', had hij staande voor een der schilderijen gezegd, 
,,dat is mijn. grootvader". Een bleke man met een streng 
gelaat blikte uit het schilderij neer. Een knevel sierde 
zijn bovenlip. ,,Dat, dat was een oom van me, en dat daar 
is mijn moeder." Zo pratend en vertellend gingen we alle 
schilderijen af. ,,En dat daar?" vroeg ik, merkend dat 
hij er één oversloeg. Het was een portret, een meisje 
voorstellend, dat ik zo op een jaar of twintig schatte. 
.,Oh dat?", hdd hij afwezig geantwoord, ,,dat is niets, 
zo maar iets, toevallig op de kop getikt." 
Zo was ik langzamerhand in z'n huis thuisgeraakt en 
kende nu ieder plekje en hoekje ervan. 
Eenzaam en alleen, en zich met niemand bemoeiend, ja 
zelfs schuw, zo leefde deze zonderlinge oude man, en 
toch stelde hij het altijd zeer op prijs als ik hem op 
kwam zoeken. Hij woonde niet zover van me vandaan 
en zodoende zat ik verschillende avonden van de week 
bij hem. Ik  had een soort medelijden, tja, medelijden 
was het juiste woord niet, maar een soort medeleven 
met deze enorme mail, die leefde als een kluizenaar. Om 
geld hoefde hij zich, gezien z'n huis, blijkbaar niet te 
bekommeren. Hele dagen zat hij in zijn bibliotheek te 
lezen, of hij wandelde met z'n hond in het bos achter 
zijn huis. 
Het was die hond die mij met die man in aanraking 
bracht. Een hond die in een konijnenstrik was geraakt 
en die ik herkende als de hond van ,,die rare man". Ik 
had de hond thuisgebracht. Een oprijlaan, bestrooid met 
grint, voerde naar de zware eikenhouten voordeur. Ik 
trok aan de schel. Het geluid weerklonk hol door het 
hele huis. Het duurde lang voordat er wat gebeurde, eq 



ik  stond al op het punt o m  de hond maar los t e  laten 
en weer naar huis t e  gaan, toen i k  zachte, slepende 
voetstappen hoorde naderen. Nadat er een heleboel sleu- 
tels waren omgedraaid, grendels weggeschoven en knip- 
pen weggetrokken, werd de deur geopend en stond hij 
voor me. Twee staalgrijze, spottende ogen keken m e  
vragend aan. Hakkelend vertelde ik ,  dat i k  de hond, die 
i k  als de zijne had herkend, uit een strik had bevrijd en 
hem nu  thuis kwam brengen. ,,Kom binnen", nodigde 
hij ui t ,  en  slofte voor m e  ui t ,  een lange, brede marme- v 

ren gang in, die op een soort hall uitkwam, waar een 
aantal deuren op uitkwamen. Hij opende een der deuren 
en wij kwamen in  een bibliotheek. De wanden waren 
van onder tot  boven aan het oog onttrokken door boe- 
ken. Niets dan boeken en nog eens boeken. Er hing een 
lucht van  papier e n  wrijfwas. 
Zo was mijn eerste bezoek geweest. Het eerste bezoek 
werd op zgn verzoek gevolgd door een tweede. En  daar- 

na volgden meerderen 
Avonden zat i k  bij hem, 
hij weggezakt in  een die- 

YZJdcrrj pe stoel en i k  tegenover 
hem. Hij was  een goed 
verteller, en  zo kwam i k  
veel t e  weten over zijn 
merkwaardig leven. Er 
was geen land waar hij 

in  zijn jonge jaren niet geweest was. Arabië, Turkije, 
Frankrijk, Griekenland, Bulgarije, China, t e  veel o m  op 
te'noemen. In ruil daarvoor vertelde i k  hem over mijn 
leventje. School, sport, jazz, fuifjes. Allemaal zo hol en 

, leeg, nutteloos vergeleken bij het zijne. 
* 

I k  liep terug naar mijn plaats, ruimde m 'n  gramofoon- 
platen op, en vroeg: ,,Zal i k  U nu  even helpen?" I k  gaf 
hem zijn stok aan en hielp hem uit zijn stoel. Samen 
liepen we  naar de deur toe, langs de schilderijen, langs 
het schilderij. Nu volgde de ceremonie die iedere avond 
plaats had. Hij stond er voor stil, keek er een tijdje 
peinzend naar, en  we  liepen.door, naar de buitendeur. 
,,Welterusten jongen," zei hij. ,,Tot de volgende keer." 
Dat schilderij oefende een geheimzinnige invloed op mc  
uit. Waarom vertelde hij juist bij dat schilderij geen 
verhaal, evenals hij dat bij de anderen gedaan had. Mijn 

' fantasie weefde er een heel verhaal omheen. Een zuster 
van hem kon het niet zijn, want  i k  wist dat hij die niet 
bezat. Een tante o f  zo ook niet. Maar wat  dan wel? 
,,Een ongelukkige liefde natuurlijk" concludeerde i k  in  
een romantische bui. Ja, natuurlijk, dat verklaarde zijn 
hele houding. Zou ze gestorven zijn? Of zou ze niets 
van hem hebben willen weten? Zo borduurde i k  voort. 
Zomer, herfst ,  winter en lente volgden elkaar met  de re- 
gelmaat van een klok op. Zo vergingen er maanden en 
een aantal jaren. 
Op een herfstavond zat i k  er weer, en op het einde van 
de avond hielp i k  hem weer uit zijn stoel en weer volgde 
hetzelfde. Maar dit keer bleef hij langer voor het schil- 
derij staan. Peinzend keek hij ernaar. Plotseling greep 
hij mijn hand. ,,Kijk", zei hij ,,ze glimlacht". I k  zag 
niets. I k  keek naar hem. Hij zag bleek. ,,Laat me  even 
zitten," fluisterde hij. Steunend z a k t e  hij weg in  de 
stoel. ,,Zal ik  wat  water halen?" vroeg i k  angstig. Hij 
gaf geen antwoord. Hij was dood. De grote Friese klok 
sloeg elf uur. * .  
Tientallen jaren al hing het schilderij bij m e  thuis, het'  
schilderij dat m e  bij het zien, aan mijn oude vriend deed 
denken. Een doodgewoon schilderij dat een meisjesge- 
zicht voorstelde. 
E n  als o m  hem, die dat altijd deed, t e  eren, ging i k  iedere 
avond, voor i k  naar bed ging, pal voor he t  portret 
staan en keer ernaar. Jaren gingen voorbij en de men-' 
sen noemden me een zonderling. 
Op zekere avond, nadat i k  alle deuren en ramen ge- 
sloten had en me  gereedmaakte o m  naar bed t e  gaan, 
kreeg i k  een onbestemd gevoel van angst. Onrustig ging 
i k  zitten, i k  had het gevoel alsof er iemand naar m e  
keek ...... 

7 9  Wij zijn naar d e  , ,soos gewees t!  

Met een bezorgd hart (we  hadden juist een E g e b  proef- 
werk achter de rug)  togen we Dinsdagavond 4 Decem- 
ber naar de aula, om eens te  zien, wat het met  sierlijke 
letters op het ,,Schoterstraat-uithangbord" geschilderde 
woord ,,Soos" inhield. 
De opkomst viel ons eerlijk gezegd niet mee. Wij  hadden 
meer Schoterstraters verwacht. Wel  merkten we ver- 
scheidene leraren op vergezeld van dure sigaren. De ons 
alle welbekende Piet Goossens trad op als conferencier 
en zou ,,de zakies welles effies inleien". Hij heeft zich 
goed van 2ijn taak gekweten, alleen het einde vonden 
we wel wat plotseling. W e  werden bedankt; we menen 
voor onze opkomst. Zijn ,,bakkies'-; deden het goed. Eén 
ervan herznneren we ons nog heel goed! De Eerw. Pa- 
ters misschien ook weZ. 
Tn de band bemerkte$ we tot onze grote verrassing 
slechts één Schoterstrater: wij dachten eerst dat alles 
Schoterstraat zou zijn. De band speelde overigens goed. 
Het samenspel klopte prachtig en  de muziek klonk VOO? 

hen, die er van houden, mooi. Er schenen nog al wat 
liefhebbers te  zijn, waardoor de band werd versterkt met  
een begeleiding van tientallen stampende voeten. Er  
waren deze avond veel zangers aanwezig. Er verscheen 
een zangtrio e n  verder als solisten Gerard Hirs met  ,,La 
petate dzligence", waarbij we even aan Charles Trenet 
zaten t e  denken, en ,,Alzchors away" (wij bestudeerden, 
zeer aandachtig het gezicht van Pater Retera) alsmede 
Ad Bieshaar met  ,,MV truly truly fair". Waarschijnlijk 
door de huidige weersgesteldheid was hier een stuk 
van afgewaaid, wij misten tenminste iets. 
Jam Uilenbroek droeg een aardig gedicht over een rijke 
suikertante voor. Ook St. Nicolaas verscheen. Zijn tenge- 
re fzguz~r vzel nogal op naast de ietwat ronde Zwarte 
Paet. Bovendien misten we zijn baard. W e  zaten ons 
juast af t e  vragen, waar die gebleven kon zijn, toen de 
Sint de volgende verklaring gaf: ,,Mijn vader (de echte!) 
was vanavond verhinderd en daarom kom i k  nu  maar. 
Tengevolge van de wind ben ik  mijn baard kwijtge- 
raakr." Dit laatste beschouwen wij als een smoesje, 
want St. Nicolaas Jr. kon nog niet zo'n mooie lange 
baard hebben, hij leek ons een echt ,,broekie2'. 
Natuurlijk moesten er diverse mensen op het matje ko- 
men. De cijfers van Pater Reykers kunnen best wat  
hoger zijn, aldus de Sint. 
Vervolgens werd overgegaan tot de loterij. Twee leer- 
lingen werden eigenaar van een chocolade letter en een 
doos sigaretten. 
Na  de uittocht van de Sint werd het feest voÒrtgeset 
met  nwmmers van de band en enkele schetsjes. 
,,Babbes" bracht een ,,ver-jordaanstd' uitgave van de 
,,Zeven Geitjes" ten tonele, die erg i n  de smaak viel. 
Hobhaus gaf blijk zeer goed thuis t e  zijn op een meisjes 
H.B.S. Zijn imataties waren uitstekend. 
Misschien mogen we er eens op wijzen, dat er nog zo- 
iets als ,,stz1tem bestaat. Het was er $rumoerig in  de 
zaal, vooral tijdens het optreden van de Magiër weer- 
klonken er nogal wat  onbescheiden opmerkingen. Zullen 
we daar een volgende keer eens rekening mee houden? 
Het i s  tenslotte ook een kwestie van  beleefdheid. 
Al met  al was het een gezellige avond i n  een echte 
Schoterstraat-sfeer. J .  Paagman ( 4 A  Sch.) 

+ 

I k  keek  rond, in de kamer was het doodstil op het t ik-  
ken  van de klok na. Alles stond op z'n gewone plaats, 
en ...... ja, en toch was er iets vreemds. 
I k  schudde het van  m e  a f ,  en  i k  liep op de schakelaar 
toe o m  het licht uit t e  draaien, en  kwam zo langs het, 
mijn schilderij. Het schilderij dat mijn hele leven beheerst 
had, en me  alles had doen vergeten. 
I k  stond er .voor stil o m  het, zoals iedere avond, te 
groeten. De grote bruine ogen keken m e  aan en ze glim- 
lachte. De klok sloeg elf uur. 
Toen wist i k  dat i k  dood was.. . . . . 

Reggy Naumann (5A) 
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JOU RNA 

SCHOTERSTRAAT. 4 December. Soos, zie verslag van Joop Paagman. 
Pater Retera vond dat de tekst van ,,Tea for two" wei- 

,,Geef ons maar een sotternie of clute" zeiden de hori- nig om het lijf had. Hoe vond U de magiër? 
gen uit de Middeleeuwen. Wij denken er net zo over. 
Wii houden van een goed humeur. Zouden we onze Een pijnlijke vraag. G. Hirs (4B). 
school niet wat op kunnen vrolijken? Een mooi plant- 
soentje met rode tulpen in de Schoterstraat. ZIJLWEG. 
Wij moeten U een droevige mededeling doen. Op de 
eerstvolgende lerarenvergadering zal voorgesteld wor- 
den ,,How to put it", het Engelse idioomboek voor 
vierde en vijfde klassen, af te schaffen, omdat er ver- 
schillende onpaedagogische zinnen in voorkomen. 
Vier B juicht dit van harte toe, in hun klas werden 
deze zinnen zorgvuldig vermeden; vier A, in deze klas 
zitten de minder toerekenbare broeders van vier B, 
lachte er om! Lachen, hoe durven ze. 
Laten we nog een paar oudbakken feiten van vóór de 
herfstvacantie ophalen. 

22 October ,,Vele jongens bezochten de unieke expositie 
van historische diorama's, vervaardigd door Hr. Wie- 
ringa, leraar aar het Lorentzlyceum. Vanaf Egypte tot 
en met Napoleon terug uit Moskou. Jammer, dat hogere 
H.B.S.-klassen voor dergelijke cultuyruitingen immuum 
schijnen." (Vrij vertaald uit het Nederlands, van pater 
Reykers, derde alinea, eerste kladblaadje). Wij schijnen 
voor cultuuruitingen immuun. Waren er in het vorig 
schooljaar niet 3750 uitleningen van boeken? 

Zestig procent hiervan waren natuurlijk dingen als: 
,,Jongens achtervolgen boeven", ,,De revolver in de dak- 
goot", ,,Wie stal de gestolen juwelen van freule Butter- 
fly ?!". 
Maar die andere veertig procent waren literatuur! Schil- 
ler ligt ons na aan het hart, Marie Koenen vinden we 
mooi en we houden van Arthur van Schendel! Derde 
klassers zijn ,,geheidev economen, elk jaar komt er een 
hoogst eigenaardige post op hun balans, onverwachte 
uitgaven: Boeken vergeten terug te geven aan pater ' 
Reykers 52 X f 0.25 = f 13.-. 

,Wij vinden dit stom, vergeef ons het woord, had het 
aan Tolle Lege gegeven. 

Pater Reykers heeft de productie opgevoerd, twee maal 
zoveel boeken en haast vier maal zoveel uitleningen als 
in 1949-1950. 
In de herfstvacantie begon de tweede serie scènes in het 
bekende blijspel ,,De Schoterstraat" met onze concier- 
ge als souffleur. De eerste klassers gingen naar het 
oudheidkundig museum in Leiden, ze griezelden, zoals 
altijd, bij de mummies. Was de bus niet wat te vol? 
Er gaan natuurlijk veel makke schapen in een hok, 
maar toch ...... dertig jonge levens in gevaar ...... 
Er  is nog één pijnlijke vraag, waarom zat Henny Panein 
zo dicht bij de nooduitgang, zocht hij daar iets? 
13 November. Allerheiligen van de Augustijnen-orde, wij 
hoopten op ...... wij kregen ...... een proefwerk. 

What's in a chronicke? Laat ons dit papier bewerken, 
zonder te denken aan de uitslag. Dat zou teveel pijn 
doen. En wij hebben al pijn. U kunt naar Saturnus lo- 
pen. Weet U wat kiespijn is? Wij voelen ons als die jon- 
gen van Vestdijk, die okkernoten eet, omdat ze er van 
binnen net zo uitzien als hersenen, maar die door het 
kraken met de tanden een kerkhof van zijn mond maakt. 
De gelijkenis met een figuur uit een roman stemt altijd 
weemoedig. Men voelt, dat men eigenlijk in de kaft 
thuis hoort, en deelt het leven in in hoofdstukken. 
Zo was dan de Missiezondag op 21 Oct. Er was een 
Pl. H. Mis en een feestzitting tot besluit van de ,,Help- 
hem-duwen-actie" ,en p. Rijnen C.ss.Sp. sprak boeiend 
over de missietoestanden. 
Wij lagen nog in het weefsel ......... en wisten niet dat 
dromen zo zoet konden zijn ......... 
31 October begon de herfstvacantie. Wij zagen verschil- 
lende lieden in kennelijke staat langs de beemden. Er 
liepen twee bedrijvige brigadiers rond. Ze wentelden alle 
beschonkenen op de rug, zoals men een spiegelei keert. 
,,Triniteits-lyceum, Henk" sprak de een somber ,,en deze 
ook, wat ik je brom." ,,Hij heeft geen rozenkrans bij 
zich" merkte de ander op. ,,Dan is het er een van de 
Raaks." zei de eerste met stelligheid. 

7 NovembeYreeds speelde mevr. Farnadi op 't klavier. 
Technisch zeer knap; maar waarom kroop ze tijdens 
haar spel alk in heftige pijnen bijna in haar schouders? 
Wij waren eerst de overtuiging toegedaan, dat Liszt in 
de partituur had geschreven: ,,auf dieser Stelle den 
Kopf zwischen die Schulter ziehen." ,,Had ik maar jene- 
ver meegenomen" zei een persoon naast ons. Nou, dat 
was wel wat bar. Na afloop speelde vriend Nolte als 
Pete Johnson en bleek ook de kleine Witteman het vak 
te kennen. 

Toen wij na onze ziekte wederkeerden, was de ganse 
florente gemeente aan het vermodderen, in het vieze 
weer. Men poogde energie op te doen door te vechten, 
maar dat was er ook maar naar. Drinkt meer bloed. De 
goede tijd, - al weer een jaar oi twintig geleden - dat 
in een duel (Greet heette het meisje, geloven wij) er 
één geperforeerd raakte. De tegenstander borg hem 
handig onder een losse tegel. Onlangs wipten wij de 
tegel op, en er stak nog een hand uit. Nou, snel de hand 
weer terug, want wat niet weet, wat niet deert, tenslotte. 
Omstreeks deze tijd had in het nachtelijk duister een 
bijeenkomst plaats van de ,,Geheime Dienst der A.G." 
(G.D.D.A.G.). Sindsdien ging het nog slechter met de 
kranten. Maar 't vuur smeult. 



O. ja, op een regenachtige dag schuilde de bekwame 
Everard in d e  kapel. Mgr. Albers verwijderde hem. En 
hij was net in zijn moeilijke jaren.. . . . . 
Wij lazen ;oor U: ,,Het Kerkelijk jaar in prenten" (2 
deeltjes). De titel spreekt voor zich. 
Voorts ,,De monniken van St. Augustinus." Een subliem 
boekje. Om de twee bladzijden één volle geestelijke rui- 
ker. Maar waarom zijn er maar drie exemplaren in de 
bibliotheek voorradig ? Meer ! Meer! 
30 November gingen wij naar Otelo van Sjaak Spier 
(een broer van Jo en Rosa). Warm, mogen wij wel 
zeggen. En vol. Dezelfde Everard nam gretig een to- 
neelkijker mee. Voor het worgen. Dat worden de lui 
van Bergen-Belsen. 
1 December pianoconcours. Wij hoorden het laatste deel. 
Wij weten alleen dat Br'ahms bont en blauw gebeukt 
werd, maar de piano had dan ook een beroerde klank. 
Het Sinterklaasfeest had iets drukker bezocht kunnen 
worden. De grote bisschop, die ons de vorige avond Co- 
leman Hawkins en Garner had geschonken, kwam met 
alleraardigste verrassingen op de proppen. Voor ieder 
had hij een grappig gedicht. De leraren kwamen er niet 
mals van af, alleen mijnheer Meesters had hem omge- 
kocht met taai-taai. Toen de Sint wegreed, steeg de 
vreugde ten top. De twee en veertig Zwarte Pieten 
gingen nog even bokspringen in de dakgoot, teneinde 
het ongeloof aan het dakenrijden weg te nemen. ,,Sin- 
terklaas is een dakhaas" rijmde Pater Vandalon vaar- 
dig, maar hij moest in de zak. Een knikkerzakje' bleek 
groot genoeg. 
In het klooster werd het feest voortgezet tot vijf uur 
,,onder ons". De broeders waren 'smorgens bijna niet 
wakker te krijgen. Er waren te veel photo's om een 
goede keus te kunnen maken. Misschien later. Waarom 
belde Mgr. Geyse eigenlijk plotseling af enkele uren 
voor de vergadering? Uit solidariteit met Mgr. Nicolaas, 
wiens feest niet ,,hoor- en zichtbaar" mocht gevierd 
worden ? 

Enfin, diverse klassen feestten op eigen houtje, zo ook 
voetbalclub ,,Alliancew. Eén kon geen vestigingsvergun- 
ning krijgen en bezette een naburige lokaliteit. Er  was ' 
geen pers uitgenodigd, wat te denken geeft. 

R. stuyt (Via). 

i 

Het 2e SchooIconcert 
Dit concert werd gehouaen op Woensdag 7 November 
met als soliste: de Hongaarse Edith Farnadi. De eersté 
uitvoering heb ik helaas niet kunnen horen zodat ik 
alleen m'n mening geeft over het concert voor de hogere 
klassen. 
Het programma had een stuk romantische inslag alhoe- 
wel de keuze van de stukken enigszins uiteen liep en 't 
concert tamelijk onsamenhangend maakte. De gekozen 
componisten waren in volgorde van het programma: 
Brahms, Chopin, Liszt en Verdi. 
Als eerste stuk werd dan uitgevoerd de Egmont-sonate 
van Brahms. Jammer genoeg werden slecht 3 van het 
uit 4 delen bestaande werk uitgevoerd. In dit stuk viel 
vobral het scherzo op. 
Van Fred. Chopin werden achtereenvolgens gespeeld: 
een Polonaise, de Etude opus 28 in c en een serie walsen. 
De polonaise was goed, de bekende etude werd zelfs 
zeer fraai vertolkt, maar de walsen waren niet gaaf. Zo 
af en toe werd er eens naast geslagen. 
Hoe de soliste er toe gekomen is de Liebestraum van 
Liszt in dit verfijnde milieu van Chopin en het orkestra- 
le werk van Brahms in te lassen is me niet duidelijk. 
Deze nocturne viel werkelijk een beetje uit de toon, om 
van Verdi's fragment uit de Rigoletto maar niet te spre- 
ken. 
Ondanks de voortreffelijke spelweergave van de soliste 
moet dit concert toch een klasse lager worden aange- 
slagen dan het vorige schoolconcert van Thomas 
Magyar. 

Wis v.d. Voorn (4A) 

VOETBAL. HIC-VIC-TOURNOOI 

Als we de sportkalender van November naslaan, komen 
,we bij Allerheiligen 't Hic-Vic tournooi tegen, waarin 
dit jaar 't Canisius-College (Nijmegen), Aloysius-Col- 
lege (Den Haag), Ignatius-College (Amsterdam) en ons 
Triniteits meespeelden. De prestatie, die we op de vel- 
den aan de Kalfjeslaan behaalden, was in z'n geheel ge: 
nomen bevredigend en de tweede plaats in dit tournool 
kwam ons toe. 't Eerste elftal maakte wel de beste beurt 
met twee overwinningen en een gelijk spel, alleen ver- 
velend dat de spil weer te laat kwam. Wees gerust hij 
voorspelde mij dat 't ndoit meer zal gebeuren. 
We gaan'direct over naar  het 3e elftal, maar toch even 
moet Bieshaar genoemd worden, die o.a. tegen het 
Ignatius I zo'n keurige 1-0 prikte. 
In dit 3e elftal lieten Hans de Groot en Pim van Liemt 
aardige staaltjes van hun kunnen zien. Jammer, Pim!, 
dat de scheidsrechter jou in de laatste wedstrijd liet 
rusten. Dat ons 2e elftal zo weinig punten verzamelde, 
komt waarlijk niet door doelman Heemskerk, maar één 
man kan ook niet alles doen. 
De uitslagen: 
TL 1-CC 0-0 TL II-CC 0-2 TL III-CC I11 2-0 
TL 1-AC 1-0 TL II-AC 1-3 TL III-AC I11 .l-l 
TL I-IC 1-0 TL II-IC 2-1 TL III-IC 111 1-1 

* 
VOLLEYBALL. 

Bezoek St. Nicolaas- (Lyceum). 
L 14 'NOV. kregen onze laagste 4 klassen bezoek van 't 

Sint Nicolaas-Lyceum uit Amsterdam en zij beproefden 
elkaars krachten op sportgebied. In de Volleybal-wed- 
strijd tegen de 4e klas kwam Sint Nicolaas als sterkste 
uit de strijd door goed samenspel en scherpe smashes. 
De onzen speelden bij vlagen goed, maar aan 't serveren 
moet nog veel gedaan worden en dan die ringen. Van 
de 5 games wonnen we er maar één, de laatste ...... er t 

zit dus een stijgende lijn in. 
Over het groene vlak flitste daarna de ping-pong-bal, 
maar hier konden de kleine Trinitariërs geen vat op 
krijgen, dat gaat ook zo snel! Over de hele linie was 
Sint Nicolaas dus sterker. Dat gaat de volgende ont- 
moeting toch anders, mannen. 



over  de ,,Tussen de middag-competitiew-volley-bal1 liet 
Marius Romme zich ontvallen, dat ' t  goed gaat, maar 
hier wordt zelfs de  pers niet toegelaten, dus.. . . . . geef i k  
U over aan collega v. Alsté, die interessante dingen 
weet t e  vertellen. Over naar B. v .  A .  

Jan Bloem ( 5 B )  
.p< 

HOCKEY. 
Hic-Vic-Tournooi. 

Hier van  Alsté. Ook dit jaar trokken een aantal sport- 
beoefenaars van ons Lyceum naar Amsterdam, met  
doel: de Linie-beker. Schrijver dezes had de taak o m  de 
prestaties van de hockeyers t e  verslaan. U zou natuur- 
lijk verwachten dat nu  het loflied wordt gezongen op 
het eerste elftal? Maar nee, lezer. Ditmaal beginnen 

' 

we  met  het tweede, dan het derde en tenslotte het eer- 
ste. Wegens plaatsgebrek zullen w e  ons er toe moeten 
beperken o m  alleen de grote trekken aan t e  geven. 

De kleintjes begonnen vol enthousiasme aan de hun 
opgelegde taak. Maar al hun enthousiasme en harde 
werken hadden niet dat succes wat  men verwachtte. De 
voorhoede deed aardige dingen, maar als geheel klopte 
het niet. V a n  de eerste tegenstander, n.l. Ignatius IÍ, 
werd met  2-1 verloren, we  kunnen gerust zeggen ver- 
diend. Ook de tweede wedstrijd tegen Canisius werd een 
nederlaag (1-0). Een lichtpuntje werd de derde wed- 
strijd die met  1-0 gewonnen werd van  het Aloysius- 
College 11. Het derde elftal werd slechts eenmaal ge- 
slagen en wel met  2-0 door het Ignatius College. De 
andere twee wedstrijden Werden beide gelijk gespeeld, 
wat  met  het oog op de zeer sterke tegenstanders zeker 
een prestatie mag heten. 
Het eerste elftal was naar ieders mening, ook van  de 
tegenstanders, de beste ploeg van  het tournooi. Ze start- 
t en  tegen het Ignatius College dat reeds na 5 min. de 
leiding nam met  een zuiver hard schot. Het juichen van 
de Amsterdammers was nauwelijks gedoofd, toen Nolte 
na een solo-run over het veld de gelijkmaker scoorde. 
Na rust wist Winkler de stand op 2-1 t e  brengen, met  
welke stand de strijd ook eindigde. De tweede wedstrijd 
was een droevige vertoning; niet het spel maar de ver- 
richtingen van de scheidsrechter, die op zijn gebied wer- 
kelijk een ,,uitblinkerw was. Een andere uitblinker, maar 
dan in de goede betekenig was J. Neelissen. Met 2-0 
ging ons elftal t en  on'der. Het slot was  weer ekns ouder- 
wets  vuurwerk van onze el f .  Keurig samenspel en goede 
voorzetten maakten dat het spel een lust voor het oog 
was. Niehe had er zoveel schik in  dat hij een pracht 
goaltje maakte (1-0). Na draaien maakte Nolte er 
2-0 van, in welke stand geen verandering kwam. En 
n u  maar weer tot  de volgende keer. 

B. v. Alsté ( 5 B )  

* 
SCHAKEN. 

U zult hier nu  natuurlijk enige uitslagen verwachten 
van gespeelde partijen en een analyse van de wedstrij- 
den. Het tegendeel is echter waar. Het schooltour- 
nooi is nog in  volle gang. W e  zullen ons dus beperken 
tot  enige opmerkingen. De eerste groep schakers is nu 
op het einde van het tournooi gekomen en  de winnaars 
hiervan zullen uitkomen tegen de winnaars van de an- 
dere groepen. Dus dan maar tot  de eindstrijd. 

B. v. A. (5B)  

Bij het opruimen van 

G. v. K., door de onmatigheid van redacteur R. S. i s  je , 

belichting van Philips nog niet aangegaan. Het Schilderij 
van R. N.  was echter al voor het Jaarboek bestemd en 
werd dus nu eindelijk opgehangen. 

* 
De gehele brochure van Stringfellow Barr, waarover in  
ons hoofdartikel, is tegen de prijs van f 1.- t e  verkrij- 
gen bij de Stichting ,,Dienst Ontwakende Wereld", Jo- 
hann Keplerstraat 20, Amsterdam (O.). 
Deze Stichting i s  de Nederlandse Organisatie die in 
contact met  buitenlandse zuster-instellingen, V .  ! N .  en 
regeringen o.m. het begrip en de kennis wil bevorderen 
van  de noden die millioenen mensen teisteren, alsmede 
de bereidheid deze no&n t e  lenigen. 
Haarlem bezit reeds een plaatselijke afdeling. 

De brief van Joseph Kannathkuzhy i s  ook weer wegens 
plaatsgebrek opgeborgen. Hetzelfde Zot ondergingen nog 
enkele andere schrijvers, maar hun waren nog geen be- 

, loften gedaan. Een schoolblad dat copie over heeft! 
Schrijf j i j  nu ook eens iets. 

* 
Oud-Rector Vlaar, die wij van harte gelukwensten bij 
zijn 50 jarig Professiefeest, antwoordde: ,,In de jaren, 
die God m@ nog-heeft toegemeten, zal i k  in  mdn gebed 
blijven gedenken U allen, die mij op dit gouden Klooster- 
feest het geschenk van Uwe genegenheid, in  welke vorm 
ook, hebt geboden." 

- 
* 

Jas Michon, pas op, geen ongepaste grapjes maken, nòch 
met  de redactze van  T.  L., noch met  je grote broer Ge- 
rard. Zo maar verlovingsberichten verzinnen, foei, kleine 
jongen! Wij trappen daar heus niet in, net xo min  als 
Sinterklaas. 

- 

Rector to t  leerling A :  ,,Hé, niet voorzeggen daar!" 
Leerling B :  ,,IK zei voor, Pater." 
Rector: ,,O, dan kan  het geen kwaad." 

Mijnheer Paulides: ,,Napoleon deed het aldus, en i k  als 
ex-collega kan me  dat best begrijpen. Ik  heb óók bij de 
artillerie gediend." 

De puntige lezer van  het  vorige nummer zal op- 
gemerkt hebben dat het slot van de Rectorsdag 
onder de Tenniskampioenschappen thuis hoorde. 
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