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T e r  kennismaking . 
( Vijs edele jongelieden offeren zich o p  J 

Vijf debuterende redacteuren zullen pogen dit 
meest vermaarde Haarlemse schoolblad nog enige 
tijd in leven te houden. 
W e  hebben dit nog nooit gedaan, we hebben geen 
verstand van schoolkranten. Vanmorgen b.v. kre- 
gen we een schoolblaadje, dat Primitiae heette, in 
handen, we hadden het nog nooit gezien, het zag 
er nogal vrouwelijk uit. Maar we zullen proberen 
ons in te werken. W e  zitten allen in de vierde klas 
en voordat we over een jaar of vijf eindexamen 
doen, weten we wel hoe het moet. 
Uw onderdanige dienaren zijn: 
De altijd fiepende heer Rudi Schlatmann, die de 
Zijlwegkroniek en aanverwante artikelen ter hand 
zal nemen 
De aristocraat Jan Heemskerk mangelt gebeurte- 
nissen uit het Schoterstraatfiliaal. 
De edelmoedige Pieter Cremers is za goed te ver- 
tellen hoe men wel en hoe men niet moet sporten. 
Frans Roeland, de jongste loot aan de stam van 
een redacteurenfamilie, neemt de zware taak op 
zich andere colleges ,duidelijk te maken hoe men 
een schoolblad moet schrijven. 
Een zekere Gerard Hirs (waar hebben we die 
naam toch meer gehoord?) zal proberen dsrest van 
het blad vol te maken. Dit zal hem waarschijnlijk 
erg weinig moeite kosten, want zoals gewoonlijk 
is er weer een enorme toevloed van copie. Z e  is 
alleen nog niet bij ons aangekomen. 
W a t  horen we Zijlwegger? Bent u geschrokken? 
Is het een schande drie Schoterstraters in de re- 
dactie op te nemen? Is dat tegen de democratie? 
Evenredige vertegenwoordiging! Ach troost u, 
neem een nieuwe zakdoek en wrijf uw betraande 
wangen schoon. 
Er i; niets aan te doen, alle talent bleek nu een- 
maal ten Noorden van de spoorlijn in 4A Schoter- 
straat te zitten (pater Retera glundert). 
En trouwens u vergeet iemand, u vergeet pater 
Hutjens, die zal heus wel zorgen, dat de Zijlweg 
nooit onder de overheersing van de Schoterstraat 
moet bukken. Met een kleine variatie op een be- 

pater Hutjens in de redactie, dan twintig op de 
cour," 
W a t  de toekomst betreft, krankzinnige kolderar- 
tikelen en diepzinnige kunstbeschouwingen zullen 
elkaar in uw lijfblad afwisselen. En mogen we 
ook-eens op een artikeltje van! de leraren rekenen? 
Wil  de heer Hokkeling zijn bewondering voor de  
zangkunst van Doris Day eeris uitspreken? Is.het 
waar, dat meneer van der Weyden zo van Pi- 
casso houdt? 
En u meneer Weyers, schrijft u eens over de, door 
u zo geliefde, dichter Cats? 
Wij  danken u bij voorbaat. Tolle Leges met uw 
artikelen zullen we in dubbele oplaag laten druk- 
ken. W e  zullen geld verdienen, en we zullen het 
geven aan een rusthuis voor leraren. 

G. Hirs (4B Sch.). 

Carnaval Jl. 

Un orage de gaZté 
va 'aujourd' hui par la vilie. 
Maintenant ie Carnaval est fêté. 
On marche iì ia file, 
on chante e t  on danse; 
demain ie careme comrnence. 

On fait des mascarades, 
on verse beaucoup de boissons, 
on ne se soncie pas d'escapades, 
rnais on ozcvre aies bondons. 
On chante et on danse; 
et tantôt .... Ze carême commence. 

Au dessus des cris ravis 
une cloche sonne douze fois. 
Maintenant i l  fait minuit, 
on ne se possède plus de joie. 
Mais o& est celui qui pense . 
que maintenant Ze Carême commence? 

kend spreekwoord kunnen I 



LA PAZ, BOLIVIA. 

Beste Lyceis , ten 
van Maanen O.E.S.A. 

Nu de gedenkwaardige Missiezondag van vorig jaar al bijna een 
half jaar achter ons ligt, en wij na een lange reis op ' t  Zuidelijk 
halfrond, in La Paz, de hoofdstad van Bolivia zitten, wil ik jullie 
iets vertellen over onze reis en over het land hier. Want ik kan me 
voorstellen dat jullie graag iets horen over de missie, waarvoor 
jullie vorig jaar tijdens de ,,Help hem duwen"-actie, zo hard hebben 
gewerkt. Zoals jullie weet zijn we 2 November met de ,,Bredaw van 
de K.N.S.M. vertrokken, en op 17 December zijn we in Arica 
(Chili) aan land gegaan. Als je voor het eerst een zeereis maakt, 
en je hebt nog nooit anders gezien dan een stukje haringvijver van- 
uit Zandvoort, dan is zo'n reis zeer interessant. We hebben de kust 
van Engeland van vlakbij gezien, de haven van Dover konden we 
zo binnenkijken, doch onze bestemming lag veel verder, dus lieten 
we Engeland links liggen. Maar net hadden we' de kust uit het oog 
verloren of daar begon het lieve leven: een week lang storm, en niet 
zo zuinig. Vanzelfsprekend hebben een paar van ons de vissen ge- 
voerd, maar dat was toch maar even. Na een paar dagen hadden 
we al aardige zeemansbenen, en durfden we op het dek vol interesse 
het machtige spel der golven gade te slaan. We passeerden heel 
dichtbij het Amerikaanse troepenschip, dat bij Helgoland een Ar- 
gentijns schip, dat in Amsterdam vlak vóór ons had gelegen, ramde. 
Na een week werd het weer beter en de temperatuur steeds hoger. 
We zaten midden op de Atlantische oceaan, en hadden als enigst 
schouwspel, water en lucht. Onze eerste haven was Santa Lucia, 
een prachtig eilandje, met een doodarme, bedelzieke bevolking. Ver- 
volgens naar Trinidad, dan Curaçao, waar je echt gewoon Neder- 
lands kunt spreken, maar waar de temperatuur schrikbarend hoog 
was, toen naar Cristobal, wachtend op de tocht door het Panama- 
kanaal. Dat was schitterend. Op de eerste plaats door het natuur- 
schoon, maar tevens door het magnifieke ingenieurswerk. Dit stuk- 
je zullen we niet licht vergeten. Omdat we toen in een gebied van 
koude golfstroom kwamen (nietwaar mijnheer Hoek!), was de 
temperatuur veel dragelijker en het passeren van de evenaar, wat 
zonder verdere ,,schokkendew gebeurtenissen verliep, viel ons eer- 
lijk gezegd wat tegen. We hebben toen nog verschillende havens en 
haventjes aangedaan, maar veel interessants viel daarbij niet te 
beleven. We voelden ons net van Gend en Loos. Stoppen, doorrijden, 
en weer stoppen en weer doorrijden. Alleen het zien van verschillen- 
de voor ons bijzondere vissen, zoals dolfijnen, vliegende vissen, 
haaien, leverde wat afwisseling. 
Zoals gezegd 17 Dec. bereikten we Arica, en daar werden we door 
twee van onze paters, die met een z.g. camioneta, een auto voor 8 
personen plus bagage, vanuit La P m  waren gekomen, opgewacht. 
We hebben toen een tocht gemaakt dwars over het Andesgebergte. 
Van ~r ica , ' door  Peru naar La Paz. , 
Het eerste gedeelte was een kale, slechte weg door een onbewoonde 
streek. stee& stijgen, dan weer iets dalen omvervolgens weer hoger 
te stijgen. Terwijl het in Arica behoorlijk warm was, werd de tem- 
peratuur hier steeds lager, tot zelfs wat we in Holland fris en koud 
noemen. Bovendien werd de hoogte goed merkbaar, en toen de auto 
even kuren kreeg en aangeduwd moest worden, waren we binnen 
een ogenblik geheel buiten adem. Spoedig echter kwamen we in 
een gebied met een prachtig natuurschoon. Vooral voor iemand die 
voor 't eerst bergen ziet is dit een machtig schouwspel. De wegen 
waren voor het merendeel slecht en smal, en bovendien was er veel 
,,klimwerk" tegen de bergen op, met scherpe ,,haarspeldbochten7' en 
zeer diepe afgronden, en dit alles veroorzaakte een sterke vermin- 

dering van snelheid, waardoor we 
rustig onze blikken over de schit- 
terende panorama's konden laten 
dwalen. We overnachtten in een 
vies dorp, in een nog viezer en 
smakeloos geval dat zich als ho- 
tel aandiende. De vermoeienis 
overtrof de invloed van hoogte en 
koude, zodat we snel in Morpheus' 
armen weggleden. De volgende 
dag weer vroeg op pad, en na, 
evenals de vorige dag, een be- 
hoorlijke hoeveelheid contrâle- 
posten, waar onze papieren wer- 
den nagezien, te zijn gepasseerd, 
bereikten we tegen 3 uur in de 
middag de Boliviaanse grens bij 

het beroemde Titicaca-meer. De douanen 
waren niet lastig, en weldra bereden we de 
Boliviaanse wegen, die nog slechter zijn 
dan de Peruaanse, richting La Pm,  waar 
we 's avonds om half 9 arriveerden met 
spanning verwacht, en vol vreugde begroet 
door onze Nederlandse paters. Na 7 weken 
t e  hebben gereisd waren we op de voor- 
lopige plaats van bestemming: La Paz. 

(Het tweede gedeelte van dit schrgvén 
in  het Paasnummer. - Red.) 

Uit een ingezonden proef -kroniek : 
',,Die dag kwam Mijnheer van Noort tot 
de ontdekking dat hij vanuit het domein 
van V zijn keukenraam kan zien. Er staat 
een boom in de weg. Ja, knapen, via dat 
raam krijgt hij-tekens van zijn vrouw. 
Als dat open zou staan dan . . . . . J a  wat 
dan.. . . . . ? (Misschien wel Jeanine? - Red.) 
Als het op ' t  eerste gaatje staat: De groeten. 
Tweede gaatje: Ik ben even naar de groen- 
teboer. 
Derde gaatje: Kom niet thuis, want die 
deurwaarder zit weer op je te wachten.. . . . . 
Ja! Ja! Het geeft te denken. 

Ton Boogaard (V). 

* 
Den jonge oud-leerling, Jan Beijnes, die als 
Trinitariër vaak om een bijdrage is ge- 
vraagd, zendt ons nu uit zijn nieuwe home 
een opstel, getiteld: ,,Burentwist1'. Waartoe 
die S.J. al niet in staat is! Toch vragen 
we ons na lezing van zijn stuk af, of het 
voor zijn verstandelijke vermogens niet b e  
ter ware geweest bij de OESA te blijven. 
De lezer oordele zelf. (Red.) 



Een half jaar lang hebben J. Bloem en B. v. Alsté ons 
op werkelijk sublieme wijze op de hoogte gehouden van 
alle sportgebeurtenissen. 
Ik zal nu proberen dit jaar een evengoed verslaggever 
te zijn. Als het U niet helemaal bevalt, kom dan zelf 
eens naar de wedstrijden kijken. 

Vwtbat e 

Trin. Lyceum-HBS-A 2-2. 
Onder overweldigende belangstelling (misschien 30 
man) speelde ons voetbalelftal zijn eerste wedstrijd van 
dit jaar tegen de HBS-A. 
Na een nogal tam begin kreeg B. v. Alsté, die overi- 
gens een zwakke partij speelde, van P. v. Liemt een 
voorzet, die hij voor het inleggen had, wat hij dan 
ook deed (1--0). 
Enige tijd later kwam de voorhoede van de HBS-A ge- 
vaarlijk opzetten. H. v. Dam trachtte de bal te vangen, 
aarzelde even, sloeg hem weg naar een tegenstander 
die hem prompt inschoot (1-1). 
Nu was'het onze beurt weer om een goal te maken. 
P. v. Liemt schoot van ver, uit een voorzet van Vor 
der Hake tegen de binnenkant van de paal (2-1). 
Met weinig enthousiasme begon ons elftal de 2e helft. 
H. v. Dam miste enkele keren, maar de achterhoede 
herstelde zich op tijd. De H.B.S. wist de gelijkmaker 
nog te maken (2-2) en toen was de wedstrijd feitelijk 
afgelopen, want beide partijen schenen tevreden met 
deze stand. Even leek het of de back van de tegenpar- 
tij zich bedacht, maar hij schoot naast. 
In deze wedstrijd, die een nogal slap karakter had, lie- 
ten Stef Toenbreker en A. Wooninck enige mooie run- 
netjes zien, maar jammergenoeg bleef het daarbij. J. 
Bloem bleek nog steeds de meester in het ,,vloerenn van 
tegenstanders te zijn. Huub was deze wedstrijd niet 
helemaal op dreef, weifelde vaak waar het niet nodig 
was. Al met al een weinig bevredigende wedstrijd. We 
zullen maar zeggen dat het aan het Nederlandse weer 
lag. Pieter Cremers (IV) . 

ZixFdtmnis 
Het A.T.T. Schooltournooi. 

Het bestuur van A.T.T. vroeg mij om enkele regels te 
wijden aan het op 26 Februari gehouden tafeltennis- 
tournooi. Ik wil hier gaarne aan voldoen. Eerlijk ge- 
zegd hebben de retraites ons een beetje in de weg ge- 
zeten. Vandaar dat het zo laat gehouden moest worden. ' 
Maar het is er dan toch ondanks alle moeilijkheden van 

-gekomen: Men kan dit tournooi beschouwen als abso- 
luut geslaagd. Er werd met veel animo en sportiviteit 
gespeeld. Ondanks het grote aantal deelnemers zag 
men toch kans al direct 's avonds bij 't begin van het 
tweede gedeelte van dit tournooi met de finales te be- 
ginnen. Bij groep I enkelspel kwam R. Tjia als winnaar 
uit de strijd en won daarmede de eerste prijs. Tweede 

werd in deze groep K. v. Soest, die daardoor de tweede 
prijs kreeg, R. Schlatmann liet zich als derde noteren. 
In groep I1 was G. Floris de gelukkige en behaalde 
daarmede de eerste prijs. G. Niehe werd tweede en kon 
de tweede prijs in ontvangst gaan nemen, terwijl J. 
Junger als derde uit de strijd kwam. Zo, dit was dus 
enkelspel. Bij het dubbelspel was het lot al gauw be- 
slist. Hier werd het dubbel R. Tjia-K. v. Soest winnaar. 
Het is hier wel op zijn plaats om een kort dankwoord 
te richten tot hen die medegewerkt hebben om dit 
tournooi te doen slagen. Dit betreft op de eerste plaats 
pater Albers, die de gehele middag en avond heeft op- , 

geofferd om bij dit tournooi aanwezig te kunnen zijn, 
en de organisatie door zijn richtlijnen in goede banen 
heeft geleid. Vervolgens R. Tjia die voor een groot ge- 
deelte de organisatie en administratie op zich heeft ge- 
nomen. En last but not least mijn collega van de Scho- 
terboulevard K. v. Soest. Tevens spreken wij onze op- 
rechte dank uit aan de heren: P. Boon en W. v. Baarle 
voor de uitstekende muzikale omlijsting. Tot slot ,van 
dit tournooi deelde pater Hutjens namens de Rector de 
prijzen uit, hetgeen gepaard ging met een kort dank- 
woord. Hierin moedigde spreker o.m. de vele tafelten- 
nissers op onze school aan om zich aan te sluiten bij 
A.T.T. Tevens sprak spreker de hoop uit dat het een 
traditie mag worden om op deze dag een A.T.T. School- 
tournooi te blijven organiseren. 

W. Verboom (5B Sch.). 

Sckakm 
De uitslagen van de schoolwedstrijden zijn: 

Trin. Lyc.-Kennemer Lyc. . . . . . . . . . . . . 2%-2i/2 
Trin. Lyc. 111-Kennemer Lyc. I1 . . 4 -1 
J. P. Thysse Lyc. I-Trin. Lyc. I1 ... %-4% 
H.B.S.-B I-Trin. Lyc. I1 ............... 1%-3% 
H.B.S.-B 11-Trin. Lyc. I11 ... . . ... .. . 1 -4 
Sted. Gymn. I-Trin. Lyc. 1 ........ 2 -3 

De grote wedstrijd tegen het Sted. Gymn. I hebben we 
dus gewonnen. In het begin leek het niet zo goed te 
gaan, want nadat H. Klein snel remise had gegeven 
(waardoor hij het nuttige van de schaakwedstrijd met 
het aangename van Show Boat kon verenigen), ver- 
loor H. Happel door een plotselinge fout, zodat de stand 
%-l% in ons nadeel werd. Tegen het einde van de 
avond gaf W. Vehmeyer remise, maar R. Comans kon 
op het nippertje een punt noteren, zodat het toch nog 
gelijk werd. De wedstrijd van R. Faasse tegen P. Brom- 
mer, die later gespeeld werd, werd door de laatste door 
tijdsoverschrijding verloren, zodat we nog net wonnen. 
Door deze zege heeft het eerste uitnemende kam- 
pioenskansen gekregen! 

H. Klein (5B) - R. Comans (4B). 

Er kwam onlangs om 8.55 uur bij Pater Zer Berus 
een jongetje, die als smoes van de maand had uitge- 
vonden: ,,Ik was in de tuin en daar begon het voorjaar 
en toen vergat ik de tijd". Hij 
verdween in het heropvoe- 
dingskamp van l b  en kwam 
er uit met het volgende ge- 
dicht. Het beroepsgeheim ver- 
hinderde ons de naam van de 
dichter te achterhalen: 

L?eenttesternmirzg 

't Is  lente, lente in het land, 

't groeit en bloeit nu buiten; 

zie, daar die plant, en die fazant 

en in die boom de vogels fluiten. 

/A 
Hoort, hoe die vogel slaat! 

Maar och ..... ik moet naar 

school, het is al laat! 



N r A  DRIE DAGREIZEN DOOR HET ZAND GEPLOETERD 
te hebben, bereikte ik eindelijk het doel van mijn tocht, het 
huis van mijn Oom Zebedeus. Oom Zebedeus was een rond- 
borstige, eenvoudige kerel die, louter om de belastingen te 
ontduiken, zijn heil in de woestijn had gezocht, hoewel 
boze tongen beweren dat hij zó van zandtaartjes bakken 

en torentjes bouwen hield, dat hij daarom maar midden in 't zand was 
gaan zitten. Nu, hoe het ook zij, een feit is zeker waar, ik sta nu voor 
zijn huis en aan het begin van een zeven dagen lange vacantie aldaar. 
Ik schel aan, geen gehoor! Ik bel aan.. . . . . geen gehoor! Ik beuk aan . 
maar te  vergeefs. 
Tenslotte besluit ik om het gebouw heen te lopen; en jawel hoor, in 
het achtertuintje zit mijn oom, op z'n knieën, met een hoog rode kleur, 
zandtaartjes te  bakken. 
Hij gaat er zo in op, dat hij mijn aankomst niet schijnt te  bemerken. 
Als ik 'n schuchter ,,Dag oom" zeg, schrikt hij op, kijkt zenuwachtig 
om zich heen, stopt een nog half afgemaakt taartje in zijn linker 
broekzak en stapt met vaste tred op mij toe. ,,Komt u oud papier op- 
halen of verkoopt u zoute haring?" ,,Ik ben uw neef." zeg ik helemaal 
van de kook door dit rare onthaal. ,,Zo, een neef'' peinst hij. ,,Tja, wat 
kom je doen?" ,,Logeren, en voor een hele week.'' ,,Ja:: antwoordt mijn 
oom, ,,het is erg jammer voor jou, maar ik heb al met een neef afge- 
sproken." ,,Dat ben ik natuurlijk" roep ik verheqgd uit. ,,Ja, dat kan 
wel, maar stel je nu wns voor dat dat niet het geval is." Ik ben spra- 
keloos tegenover zoveel vernuft. Dat brein.. . . . . mijn hemel, hoe is het 
mogelijk. ,,Nu, komt er nog wat, of blijf je daar staan? J e  kunt twee 
dingen doen, of je komt er in, of je gaat weg, maar dáár blijf je niet, 
je beneemt m'n hele uitzicht." 
,,Ja maar, oom." ,,Niets te  maren, als er geen andere neef zich voor 
vanavond komt melden, dan kun je blijven!" En zo geschiedde het. 
,,Hoor eens neef" zei oom Zebedeus omstreeks het middernachtelijk 
uur. ,,Je moet niet denken dat je deze week lekker kunt gaan uitrus- 
ten, want daar kan niets van in komen. Ik ben namelijk in gevecht 
met mijn buurman Abdullah, hier twee dagreizen vandaan. Het gaat 
om' het bezit van een fata Morganatje, hier links om de hoek. Hij zegt 
dat hij het van zijn grootvader geërfd heeft, maar dat is niet waar. Ik 

heb het gekocht van een Joodse koop- 
man, de eigendomspapieren liggen op 
zolder. H& morganatje is op zichzelf 
niets waard, maar het staat toch leuk 
om zo'n ding in je achtertuin te  hebben 
en dan mijn prestige! Stel je voor, een 
woestijn-bewoner zonder fata Morgana. 
Ze zouden me uitlachen. Drie weken 
geleden stond de advertentie in de 
krant, kijk hier hem ik hem." 
,,Goed onderhouden, tweedehandse fata 
Morgana te koop. Te bezichtigen 
's Woensdags na half drie. Brieven on- 
der no. 8345 van dit blad." 
,,Toevallig wist ik dat dit ding van Ha- 
midt Hassan was, een zwendelaar uit 

Suez, waarschijnlijk zelfs gestolen! Nu 
je begrijpt, toen ik het geval gekocht 
had en mijn buurman Abdullah twee da- 
gen later bij mij kwam en zei dat het 
van hem was, ik er geen politiewerk 
van kon maken, zonder het gevaar re 
lopen om als heler opgepakt te  worden. 
Nu, toen moest ik wel met die buurman 
van mij gaan twisten, wie van ons de 
bezitter nu wel was. Ik stel voor dat we 
vandaag nog naar hem toe gaan," be- 
sloot oom Zebedeus. Ik knikte toestem- 
mend. ,,Er zal wel niets anders opzitten. 
Maar hoe wilde u bij die Abdullah ko- 
men; hij woont twee dagreizen hier van- 
daan?" ,,O, dat is niets, ik heb een 
rupsauto, laten we maar direct opstap- 
pen." 
De wagen werd uit de garage gereden 
en daar snorden we heen. Na eeq uur 
moesten we stoppen, een lekke rups. 
Oom Zebedeus spuugde er wat op en na 
een kwartier was de rups weer geplakt. 
Voort ging het weer. 
Om twaalf uur 's middags bereikten we 
een ijstentje, dat midden in de woestijn 
stond. ,,Hier was vroeger een luchtspie- 
geling" verduidelijkte mijn oom. ,,Hon- 
derden kooplieden verdwaalden daar- 
door, toen heeft de gemeente er maar 
een ijstent neergezet, begrijp je? Juf- 
frouw twee van vijf." Nadat we ons ijs 
opgesabbeld hadden, reden we verder, 
met nog twee ijslollies in de bagage- 
ruimte voor bij de thee. 
Om half drie bereikten we Abdullah's 
woning. ,,K. Abdullah - handelaar in 
zand", stond er op de deur. Oom Zebe- 
deus stopte, stapte uit en belde hard 
aan. Abdullah deed zelf open. Een forse 
kerel met een Europees costuum aan en 
een mes in zijn vestzakje. Nauwelijks 
zag hij mijn oom, of hij slaakte enige 
vloeken. Daarop stak hij zijn gezicht in 
de plooi en zei beminnelijk: ,,Hoogwel- 
geboren heer, het zal uw nederige die- 
naar Abdullah een grote eer zijn, als u 
mijn nietswaardige woning zoudt willen 
betreden." Daarna draaide hij z'n hoofd 
om en schreeuwde naar binnen: ,, Jên, 
houd de hakbijl klaar" en sprak Loen 
weer tot mijn oom: ,,Komt u er toch in, 
dan kunnen we samen het geschil mis- 
schien bijleggen." Nu, mijn oom voelde 
helemaal geen argwaan en hij stapte 



naar binnen. Ik bleef al- 
leen achter in de rups- 
auto. Languit op de ach- 
terbank liggend, sabbe- 
lend op een ijslollie over- 
dacht ik de zaak. Die 
Abdullah leek op het 
eerste gezicht een ge- 
schikte kerel, maar wat 
zou hij bedoeld hebben 
met ,,Jan houd de hak- 
bijl klaar?" en wat 
moest dat mes in z'n 
vestzakje ? Ik begreep er 
niets meer van. 

I Opeens vloog een raam 
van Abdullah's huis 
oiJen. Oom Zebedeus 
sirong eruit, op z'n hie- 
len gevolgd door Abdul- 

/ alle kanten stroomden 
getulbande lieden nader- 
bij. Mijn oom week ach- 
teruit, trok zijn knipmes 
en weerde daarmee een 
moordende slag van Ab- 
dullah af. Ik sprong hem 
te hulp gewapend met 'n 
flesje coca-cola, en sloeg 
een aanvaller, die juist 
achter oom Zebedeus 
was gekomen, tegen de 
vlakte. Oom stond in een 
kring van vijanden, zijn 
zakmes boven z'n hoofd 
maaiend. Ontzielde licha- 
men stortten neer. Hij- 
gend vochten wij op de lij- 
ken verder. De hele woes- 

tijn voor de woning van Abdullah was vol krijgsvolk. 
Dreigend kwam 'n Turk op mij toelopen. Ik wachtte hem 
rustig af. ,,Druk je porum in de mist, vader," schreeuw- 
de de schurk mij toe ,,of ik maak gehakt van je." Ik 
antwoordde niet, paste de vliegende schaar toe en. brak 
z'n nek. Het dode lijf wierp ik over mijn hoofd heen. 
Oom Zebedeus was bezig in de geschiedenisboeken te 
komen. Hij vocht op een zes meter hoge berg van alle- 
maal dode vijanden, tegen de overmacht. Al het zand 
was met bloed bedekt, ledematen lagen overal ver- 
spreid. Daar velde oom Zebedeus met een dreunende 
slag een tegenstander, ondertussen een vijandelijk vin- - gerkootje uit z'n oor peuterend. Hij knikte mij bemoe- 
digend toe. ,,Vooruit neef, nog een paar duizend en we 
winnen 't wel." Toen zwoegde hij verder en hakte dwars 
door de vijand heen. Ik volgde hem op de voet. Daar 
kreeg oom Zebedeus Abdullah in het oog en richtte 
zijn weg daar heen. Abdullah zag het gevaar en pro- 
beerde te onderhandelen. Oom Zebedeus stemde toe. 
Ze besloten samen naar de fata Morgana te gaan en 
daar kruis of munt te gooien. De overwinnaar was de 

I eigenaar. Ik zou de scheidsrechter zijn. N& het verdrag 
getekend te hebben, dropen de vijandelijke troepen af. 
Tot aan de horizon was het witte zand bebloed cn bc- 
smeurd met lijken. Abdullah ging naar binnen toe en 
belde de gemeentereinigingsdienst (G.G.D.) op om de 
vuile boel weg te halen. Daarna vertrokken we met ons 
drieën naar de fata Morgana. Groot was onze conster- 
natie toen we- met de rupsauto op de bewuste plaats 
aankwamen en niets zagen. ,,Gestolen." hijgde oom Ze- 
bedeus. ,,Gegapt7' gromde Abdullah. Ik keek zwijgend ' 

toe. In de verte doop een gemaskerde persoon stilletjes 
weg, een zak op zijn rug torsend. Ik besloot niets te 
zeggen, om weer geen herrie t e  krijgen. Zo was het 
maar het beste. Oom Zebedeus en Abdullah sloten vre- 
de. Dit was het einde van de burentwist, ieder ging zijns 
weegs en ze leefden nog lang en gelukkig. 

JAN BEIJNES. 

Als inwoner van Zandvoort heb ik vanzelfsprekend zeer 
veel interesse voor hetgeen zich in deze plaats voordoet. 
Hieronder vallen ook de races, waarvan er jaarlijks 
door K.N.A.C. en K.N.M.V. enige onder auspiciën van 
de stichting ,,Touring Zandvoort" op het Burgemeester 
van Alphen circuit worden gehouden. 
In het bijzonder gaat mijn belangstelling uit naar de 
autoraces. De autorensport is wel een van de meest 
sensationele sporten ter wereld. 
Een autorace zonder spanning is practisch onmogelijk. 
En wanneer ik als supporter zo'n race volg en ik zie 
het zw0ege.n van de renners en ook van hun z.g. ,,hel- 
pers", dan stel ik me wel eens de vraag: ,,Wat is nu 
eigenlijk het nut van deze sport als ik het tourisme bui- 
ten beschouwing wil laten?'' 
Ik heb hier het volgende antwoord op gevonden: 
Van de renwagens die somtijds tot snelheden van drie- 
honderd kilometer per uur komen, wordt uiterst veel 
gevergd, hetgeen een stimulans is voor de fabrikanten 
om hun wagens zo goed mogelijk voor de dag te laten 
komen wat betreft stroomlijn, banden, brandstof, olie, 
gewicht, aantal P.K.'s, toerenaantal, bougies etc., wat 
allemaal een zeer grote invloed heeft op de kwaliteit 
en de snelheid van de wagen. 
De ervaringen die tijdens de races worden opgedaan, 
kunnen dan later ookl worden toegepast bij het vervaar- 
digen van personenwagens die niets met circuits en 
races t e  maken hebben. 
Bij deze races gaat het commerciële met het sportieve 
gepaard. 
De meeste mensen vinden dat men hier niet eens van 
sport mag spreken en dat het voor honderd procent 
gaat om de prijzen die hiermee te verdienen vallen. 
De renners zijn dan ,,geluk-zoekers, die het in hun 
hoofd geslagen is en die met inzet van hun leven op 
deze manier door de wereld trachten te komen." 
Ik ben echter een andere mening toegedaan. 
De autorensport is wel degelijk sport te noemen. Na- 
tuurlijk spelen, ook de uitgeloofde prijzen hier een rol 

(z ie  vervolg pag. 7 )  



Z;jlweg 
Na de laatste zinrijke woorden van Rob Stuyt (zie het 
vorige nummer) zal uw nieuwe kroniekschrijver trach- 
ten de draad van het verhaal weer op te vatten. 

Hier i s  dan het weinige nieuws. 
Een adembenemende leegte ontstond in de kloosterlijke 
veste door liet vertrek van p. Vogels. Ontroerd en har- 
telijk drukte hij ons allen de hand. Nooit zullen wij 
meer het melodieuze: ,,Gaot er maar uit" of ,,Wie 
heeft er a.s. Zondag - voor de hockeymatch van Venlo 
-- nog 'n auto over" horen. 
Vanaf 10 Februari ronkte het bekende ,,Aegidius, waer 
bestu bleven" in ons hoofd rond. Op de wijs van Naar 
de speeltuin zongen wij het reeds, toen p. Distel de 18e 
plotseling weer voor ons stond. 
Nog niet geheel en al de oude, maar toch weer blakend 
van ijver om zijn machtspositie te herstellen. 
,,Macht is noodzakelijk,' jongens, en zolang ik er nog 
ben, heb ik het gezag van God ontvangen." 
flat flauwe ,,gefiepU moet dus nu achterwege blijven. 
Drie dagen lang trokken we ons terug in een Fran- 
ciscaanse retraite. Wij maakten kennis met Broeder 
Dood, pater van Dam - die ons toch zo goed begreep 
-, thee zonder suiker en met de openluchtbiecht. 
Een kort woord van dank aan onze dropleveranciers 
Wim Kuyt en Stef van Kemenade, die spoedig een vas- 
te, officiële aanstelling kunnen verwachten. 
Hub van Dam (4B) heeft zich een plaats in het Nood- 
hollandse Jeugdhockeyelfstal veroverd. Voor insiders is 
dit niet te verwonderen, aangezien wij ons persoonlijk 
met zijn training belasten! 
Met een gezellig dineetje hebben we de 21e de verjaar- 
dag van p. Hutjens gevierd. 
De 26e was het Carnaval. Pieter Boon - hij gaat ons 
verlaten.. . . . . hik - liet v. Baarle enkele meesterwerken 
ten gehore brengen, waarvoor wij hen oprecht dank 
zeggen. 
Ook de A.G. was actief. Ten bate van ,,ene Jozef" wer- 
den lekkernijen verkocht. Kees Nolte verschafte zich 
een gratis A.G.-maaltijd, dit is te loven; maar dat hij 
ook nog statiegeld wilde hebben.. . . . . ! Na school hebben 
wij deskundig zijn maag uitgepompt en vonden er o.a. 
nog enkele Cola-flesjes in! 
Aswoensdag viel dit jaar op de 27e. In  gesloten gele- 
deren rukten we op naar de kapel om er o.a. t e  zingen. 
We vonden het nodig de derde druk van de zangboekjes 
- voor en tijdens de -H. Mis t e  gebruiken - t e  laten 
slingeren. 
Wegens wanprestatie meende p. H. ons die t e  moeten 
laten opruimen. We hebben het gedaan, omdat wij ons 
wilden vernederen, ook wij zijn stof! 
's Middags hield Drs Schiphorst een prettige, levendige 

voordracht over de Europese Federalistenbeweffing. 
Dhr Schiphorst hechtte weinig waarde aan het opinie- 
onderzoek, waarmee p. Albers op de proppen kwam. 
Het was t e  Amerikaans. Men raadplege de expert Dr 

l Rekveld! 
Wij kennen p. Albers t e  goed, hij is niet van mening 
veranderd. Men moet dus toch de ,,Alberiaanse dicta- 
ten" maar leren. 
De 28e en 29e was klas 4A in rep en roer. De schrik- 
kelgedachte konden ze niet van zich afschudden. Kna- 
pen, beducht voor enkele aanzoeken, sloten zich thuis 
op! Ook uw kroniekschrijver bleef thuis, hij was echter 
ziek. 
En dit was het dan. Eigenlijk is het niets. We gaan 
ons onder een infrarode stralenparaplu nestelen, van- 
wege onze verkoudheid. Het gaat U wel. 

R. Schlatmann (4A). 

Schcterstrcicit 
Eens moet het toch weer gebeuren. Kronieken schrijven 
is geen prettig beroep. Wij proberen het uit te stellen, 
wij weigeren botweg. Maar omdat er niemand anders 
toe gedwongen kan worden en wij niet kunnen zien, 
hoe al die andere jonge levens in het ongeluk gestort 
worden, strijken wij ons maar weer eens over het hart 
en beginnen alles openbaar te maken, wat er in onze 
democratische heilst ( r )  aat  zoal gebeurd is. 

Onmiddellijk na het verschijnen van het vorig nummer 
verklaarde P. Goossens op ,,vriendelijkeM toon aan G. 
Hirs, dat de tentoonstelling van zijn geacht hoofd in de 
gang een te grote eer voor hem zou zijn. 
Op 31 Januari vierden we de verjaardag van Beatrix 
met 2 lesuren vrij. 'Het  merkwaardigste was, dat er 
nergens geschreven stond, dat we vrij hadden en toch 
ging iedereen zomaar naar huis. De dappersten (lste 
en 2de klassers) gingen het eerst, aarzelend volgden 
de anderen. 
Dinsdag 5 Februari sloop er  onder de gymnastiekles 
een klein mannetje de zaal binnen, trok een stuk uit 
de vloer en begon met een steen op het beton te kras- 
sen, terwijl hij er af en toe met de hamer een klap op 
gaf. Na 5 minuten verklaarde meneer Meesters deze 
les voor gesloten en om half 10 stonden we weer op 
straat. Doodgewoon op de keien gegooid! We gingen 
toen maar wat koffie drinken bij Vroom & Dreesmann. 
Eén waagde het daarna zijn geld terug t e  vragen . . . . . 
hij werd opgeveegd, die arme drommel. En dat alles 
voor 18 ct. per kopje. 
12 Februari interpelleerde een zekere van Galen (Partij 
van de Altijd Protesterenden, Kan Niet Schelen Waar- 
tegen, kortweg P. v.d. A.P.K.N.S.W.) p. Retera over 
de volgens hem heersende mistoestanden in de gymnas- 



tiekles. ,,Ik heb maar één beurt gehad in de hele les!" 
krijste hij. Drie weken later zagen we hem weer terug ... , 
Woensdag de 6de vroeg onder de les van meneer Ver- 
berne een brutale jongeman tijdens een relletje: ,,Me- 
neer, heeft U de M.O.akte?" 
,,Ik heb altijd gedacht, dat ik die had," antwoordde hij 
,,maar nu geloof ik toch, dat ik Z.O. heb." 
In een interview, waarin wij aandrongen op de beteke- 
nis hiervan, zei deze: ,,Zwakzinnigen Onderwijs." 
Natuurlijk tekenden wij protest aan, waarbij meneer V. 
dreigde enige receptjes te zullen schrijven. 
Op Maandag 11 Februari verdween meneer Hoepelding 
(achter zijn juiste naam zijn wij nooit gekomen) en be- 
steeg meneer Melsen sedert lange tijd weer onze kra- 
kende trappen (compleet met zwiepende leuning). 
14, 15 en 16 Februari hadden we retraite. p. Joosten 
muntte uit door zijn sterke verhalen, p. van Dam door 
zijn lengte. We mochten alleen praten en roken tussen. 
de middag, de rest van de dag zwijgen! 
Alleen op Vrijdagmiddag na het biechten mochten we 
plotseling buiten de vastgestelde tijd óók praten en een 
cigaretje opsteken. Deze toestemming werd verleend 
door p. van Dam, kennelijk in een goede stemming, 
omdat hij het met het biechten van p. Joosten had ge- 
wonnen. Ja, ook onder paters concurrentie. 
Voordat we 'savonds om vijf uur (5 uur) naar huis 
gingen, maande p. van Dam ons aan, de avond in de- 
vote stemming door te brengen. Wij hebben ons nacht- 
clubje overgeslagen en zijn dan maar naar de bioscoop 
gegaan. 
25 Februari hoorden we 's avonds van de kant van de 
Zijlweg een zwak gerommel en gedonder. Eerst dachten 
we aan een onweer, maar bij nadere informatie bleek 
het, dat klas 4B een feestavondje in de aula had ,,ge- 
organiseerd." 
De 26ste vierden we Vastenavond. Enkelen probeerden 
gek te doen ...... zij werden niet opgemerkt. 
27 Februari deelde p. van Leur met kwistige hand as- 
kruisjes in de St. Joannes de Deo-kapel uit. 
De rest van de maand gebeurde er niets bijzonders 
meer. 

Wij zijn er van overtuigd, dat het deze keer zwaar pet 
is, wat maar weinigen zullen merken, omdat die alleen 
het gelezen hebben. Reken het ons niet zwaar. Denk 
maar, dat we overspannen waren. Tot de volgende keer, 
hopen wij. 

J. Heemskerk (4A Sch.) 

(vervolg van pag. 5) 

bij, maar het is in hoofdzaak een strijd tussen de ver- 
schillende fabrieksmerken. 
Het uiterste wordt dan ook van de heren renners ge- 
vergd en ook niet te vergeten van hun helpers, waar 
ook zeer veel van afhangt, want zij geven vanuit hun 
,,pit" in codevorm orders en inlichtingen aan de ren- 
ners. 
Bij iedere ronde houden zij een bordje op waarop zijn 
positie staat, of het aantal nog af te leggen ronden, 
verschil met zijn naaste concurrent, een teken tot meer 
snelheid etc. etc. 
Renner en helper moeten zich dan ook goed bij elkaar 
kunnen aanpassen, vooral bij het tanken en bij het ver- 
wisselen van banden, want bijna iedere renner moel 
zich in een race een z.g. pitstop kunnen veroorloven. 
Wat betreft het gevaar dat aan zo'n race verbonden is 
het volgende: 
Er gebeuren zeerzeker ongelukken bij sommige races, 
doch dit is veelal te wijten aan'overmoed van de ren- 
ners bij het passeren en het nemen van bochten. 
Maar een renner die op rustige wijze zijn race rijdt, 
zal nooit een ongeluk overkomen door eigen schuld of 
vermetelheid, en heeft ook veel meer kans op de over- 
winning dan een renner die iedere ronde zo snel moge- 
lijk wil draaien en die er niet aan denkt om het even 
,,kalmer t e  doen" om zijn wagen te sparen. 
Want! dat zal hem doorgaans een lange pit stop wegens 

andere u; S E H O O ~ ~ D R F ~  

Als je voor het eerst deze rubriek moet schrijven en 
je bedolven zit onder schoolbladen, dan gaat er wel 
wat in je om. Daar durven wij best voor uit te komen. 
Maar wij hebben een snel aanpassingsvermogen en wij 
herstellen ons dus vlug door ons klapperend gebit naast 
ons op een papiertje te leggen en door ons strotje juist 
boven het eerste boordenknoopje te wurremen. 
Wij nemen dan ook zonder aarzelen het eerste blad 
ter hand : 

Het is ,,MIRABZLE LECTU" van het Haarlems Gym- 
nasium. Dit blad is niet erg aantrekkelijk opgemaakt, 
maar de inhoud is soms wel aardig. Eerst merken wij 
een oproep van de redactie aan de inzenders van 
copie op. 
De redactie wil n.l., dat de copie aan 7 eisen 'voldoet. 
Ja, ja, als je veel copie &ebt, dan kan je Zoiets doen. 
Ook staan we even stil bij de volgende spreuk: ,,Scha- 
len leiden niet op, m-aar breken af." Nou moe! 
In een artikeltje over het fooienstelsel lezen wij nog: 
.. .. .. wie een fooi wordt aangeboden, heeft te kiezen; 
aannemen of weigeren . . . . . . 
Is dit een grapje? 

* 
In ,,VOXz (College van het H. Kruis, Maaseik, België) 
treffen we een gedicht aan, waarin tot uitdrukking 
wordt gebracht-welk 'n boeiend blad het toch is. 
Een tikkeltje ,,prahlerischV, mijne heren. Wij schrijven 
toch ook niet: 

,,Wij zaten aldoor Tolle Lege te lezen, 
Met een gelukkige glimlach op ons wezen." 

Natuurlijk ligt ,,PRZMITZAE" (Sancta Maria) ook 
weer op het stapeltje. 
Zoals altijd ziet het er goed verzorgd en aantrekkelijk 
uit, maar de inhoud vinden wij een beetje saai. Waar- 
om was er helemaal geen critiek op Tolle Lege? Schrij- 
ven wij zo goed of is Tolle Lege niet belangrijk genoeg 
meer? (Denk aan je toekomst meisjes). 
Primitiae schijnt ook een tekort aan copie te hebben, 
want de redactie doet in dit nummer een beroep op de 
lezers, waarin dezen in een artikeltje ,,Op Slapers" 
opgewekt worden om toch wat te schrijven. 
Volgens ons is er een spreekwoord: ,,Je moet geen 
slapende hon ...... eh ...... poesjes wakker maken." 

Dit is het voor de eerste keer. Wij wrijven ons verge- 
noegd in de handen; niet omdat we zo vol lof zijn over 
het geschrevene, maar omdat we nu weer rustig ons 
gebit in onze mond kunnen doen. 't Is zo lastig zonder 
gebit. 

.Frans Roeland (4A Sch.) 

weigerende motor veroorzaken, om over ergere dingen 
maar niet te spreken. 

Ik hoop dat ik hierdoor heb laten zien dat de autoren- 
sport niet een sport is van ,,een stelletje waanzinnigen 
dat zich de dood in wil rijden." 

H. Bosman (IIIa). 
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