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bestraffend aan. Tijdens de wandeling 
over de brede boulevards kruiste een 
bedrijvig brigadier hun weg. 
,,Hé wacht eens," riep de Gecommi- ECOMMITEERDE teerde, bijaldien hem plots iets te bin- 

'DE- g 
nenschoot in zijn zakje: en hij ,,Niets! grabbelde Thuis koortsachtig gelaten," 

,,Komaan," zei de gecommiteerde en hij lachte schril. ,,Nicht mompelde hij toonloos. Er  kwam een 
Griet woont in Haarlem, en ik wil graag naar haar toe. Z e  zwart floerige waas voor zijn ogen. 
bakt van die lekkere cake, die gezellige oud-Hollandse blom- Toen zag hij, de kleine Marius (die naar , 
mige, kakigele delicatesse. Waarom zou ik niet. ... . . waarom hem genoemd was) aan 't sabbelen op 
zou ik niet dit jaar.. . . . . waarom zou ik niet.. . . . .?" En er ging een eenzame snipper. Haastig griste hij 
een schrijven naar het ministerie. Nu, dat was in orde. Wel- het uit het jonge bekje. Bevrijd keek hij 
zeker, men gunt daar ieder een familie-reisje op 's lands de gerechtsdienaar aan. ,,Hier moet ik 
kosten. wezen," verklaarde hij, op de potlood- 
Wekenlang verheugde zich het ware, gegoede burger-gezin krabbels wijzend. ,,Kunt U me zeg- 

11 over het uitje. ,,Er is plaats zat," rei de vrouw des huizes, gen ...... 
die haar afkomst vergat. ,,Ik meen, voldoende." Ja zelfs, Oma De agent zette de monocle op. - 

liet men overkomen uit de Buclsummer-heide. schriftelijk be- ,,Daar," wees hij, en hij sloeg in de 
stelde men een coupé. geest hoeken en bochten om bij de 
O p  een zonnige zomerochtend zonder zorgen toen zij tezamen vleet. - 
over de Stationstraat en kwamen na een recht comfortabele ,,Maar ......" wierp de gecommiteerde 
reis in de Haarlemse veste aan. ,,O, het was goed verlopen," tegen. 
vertelde de gecommiteerde, toen hij reeds worstelde in de 
armen van nicht Griet. Hij had even bij het instappen zijn lid- ,,Komt U maar mee," zei de man ge- 

maatschapskaart der V.C.G. (Vereniging Competente Gecom- dienstig en greep hem bij de gewrich- 

- miteerden) getoond en het dienstpersoneel boog als een knip- ten. 

mes. De stewardess (speciaal voor de trein geleend van de Ginds onder 't klaar bestarde zwerk 
A.O.K.) liep met een biezen mandje rond, om de schillen op verhief zich massief het stemmige ge* 
te halen, onder de leus: ,,Wilt gij een reine trein, dan vuil in bouw. 
't korfje mijn". r ,,GW, man," fluisterde mevrouw be- 
,,Ik was al zo bang, dat je van 't jaar niet gekomen zou zijn,"' klemd, ,,moet je dáár in, morgen?" 
zuchtte de gevulde nicht Griet. ,,Goed, je had misschien eens ,,Ik zal ze ...... ik ...... ik zal ze ...... 
een dagje gekund, maar zo'n examenwekie me5 z'n allen, nee, kreupel slaan," mompelde hij (in ge- 
dat is toch maar je ware. De techniek staat toch maar voor dachten).- 
niks." ,,Ja," zei hij met een metalen klank in 
,,Ja, ja, Grietje, maar hij hep het dan wel verdiend. Op 't ge- ' de btem en zijn wilskrachtige kin sloeg 
hazium, toen ik hem leerde kennen, zat-ie aldoor te blokke." een hoek in de duisternis. ,,Daar moet 
,,Zeker," sprak haar gemaal op opgeruimde toon, ,,wat hebbe ik in. Allo* nu gaan we weer. Waar  is 
ze me gejend" en hij lachte hartelijk, ,,maar nu kom ik jennen, kleifie Trudy gebleven?" Z e  stond aan- 
een hele week." dachtig bij een verdwaald draaiorgel. 
Het eenvoudige etentje deed zich opperbest smaken. ,,De ,,'t Kind is zo dol op muziek," zei de 
kappezijnders hadden iets gaarder gekend," zei de vrouw des n~oeder vergoeilijkend. *,Hm, enfint" 
huizea. ,,Nou, da moet je nou niet zeggen," riep haar nicht Zei hij. 
uit, ,,niet, moeder?" De volgende stralende ochtend bij het 
,,Ik heb niog geen krant ingezien," griffelde Oma geïnteres- ' ontbijt vroeg moeder: , ,Wie heeft er zin 
seerd. Z e  was wat hardhorend. om vandaag mee- te gaan piknikken in 
Na de noen trokken ze de kuierlatten aan. ,,Voor de ver- de Haarlemmer Hout?" 
tering," zei mevrouw ongekunsteld, maar haar man keek haar ,,Ik, ik!" riep een koor van opgewon- 



den kinderstemmetjes. Op  dit ogenblik schoof een 
forse, blozende jongenskop voor het raam. 
,,Joechei!" jubelde hij naar bimen. ,,Dit zijn de 
schriftelijke opgaafjes." Nicht Griet nam ze dank- 
baar aan. ,,Moet je ze nog hebben?" vroeg ze 
weifelend, ,,of kunnen ze weg?" 

9 ,  ,,Neen, neen, neen," sprak hij vlug. ..Ik moet. . . . . 
,,Hè," zuchtte moeder pruilen6 die zich het pik- 
nikje zag ontgaan. 
Hij aarzelde. 
,,Toe," vleide moeder. 
,,Kleine Lorelei," plaagde hij, maar daarop meteen 
weer ernstig wordend2 ,,maar de examinandi dan?" 
Zijn gade wenkte zwijgend in de richtinlg van de 
gebogen gestalte bij het raam. 
,,Oma," vormden haar lippen, ,,zij kan het best. 
Zijn het kleine lettertjes?" 

< t  ,,N ...... nee ...... zei hij, nog geslingerd tussen 
plicht en vermaak. 
,,Och, waarom niet?" drong ze aan. ,,Ze doet het 
graag voor je, en bovendien, ze heeft het in het 
been: ze kan toch niet mee.". I 

,,Vooruit dan maar!" riep hij jolig en wierp het 
ganse stapeltje voor Oma's beduusd gezicht. ,,Hier 
heeft u wat te lezen," zei hij, vriendelijk ,,en hier," 
ging hij door, ,,heeft u een potlood, maar niet gaan 
kleuren hoor!" en hij klopte bemoedigend op haar 
schouder. 
,,Kom mee," riep zijn vrouw. Z e  had haar hoed 
al op. 

* * *  

Moegespeeld kwam de familie bij het schemer weer 
binnen. 
..Het was heerliik," zei nicht Griet, de osen stra- 
lend als diamanijes in de rosse koontjes. " 

- ,,En hoe is het gegaan?" vroeg hij, terwijl hij zich 
over Oma's werk boog. 
,,'k Ben haast klaar," murmelde het oudje, ,,maar 
een paar heb ik niet kunnen lezen. Daar heb ik ze 

en zij wees mst een jichtige pink naar 
de ferme baal op de gang. 
,,Geeft niets," lachte hij breed, ,,waar is het pot- 
lood?" 
,,Op," zei ze. 

. R. NAUMANN (5B) 
R. STUYT (VI)  

Boeken beurs Schoterstraat 
Ook dit jaar zal er weer een boekenbeurs zijn voor in- 
en verkoop van tweedehands boeken. Wanneer de boe- 
ken moeten ingeleverd worden en wanneer de gekochte 
af niet-verkochte gehaald kunnen worden zal bekend 
gemaakt worden in de boekenlijst. 
Zorgt bijtijds, dat de boeken er goed uitzien, d.w.z. alle 
notities die niet in de boeken horen, moeten verwijderd 
zijn, vooral in de taalboeken. Verouderde drukken ko- 
men evenmin aan bod. 
Maakt allen gebruik van de boekenbeurs. De deelname 
van de hogere klassen kan veel groter zijn. Hoe groter 
het aanbod is, des te meer jongens kunnen geholpen 
worden. Het is ook voordeliger dan wanneer je onder- 
ling ruilt. Geeft daarom de boekenbeurs 1952 je klan- 
dizie. P. Reijkers. 

REVOLUT IE 
in BOLIVIA 

't W a s  in de nacht van Dinsdag op Woensdag in de 
Goede Week (1952)  dat het los brak. Zeker ' t  had al 
lang gedreigd, er was al vaak over gesproken, en mis- 
schien kwam het toch nog onverwdcht. Eerst werd het 
voorraad-depôt van het leger in de hoofdstad bezet. 
Mannen van het volk verschaften zich gewapenderhand 
gemakkelgk toegang om zich meester te maken van 
helmen en wapens van allerlei soort. En toen begon 
het: een afdelzng van het Boliviaanse leger werd bv 
z'n tocht vanaf de bergen naar het centrum van de 
stad van alle kanten aangevallen en onder vuur ge- 
nomen. Er werd hevig gevochten en er vloeide veel 
bloed. Bolivia had weer z'n revolutie. 

Dit keer was het de facistische partij M. N. R., die de 
macht in handen ging nemen tegen het leger, waarvan 
een generaal tot nu toe president van de Republiek was 
geweest. 't Is moeilijk duidelijk uiteen te zetten hoe het 
geheel politiek in elkaar zat. Zelfs voor bewoners van 
dit land is daar niet gemakkelijk achter te komen. De 
directe aanleiding was! een heftig meningsverschil onder 
de ministers en één van hen, die naar men zegt al de 
leiding in een revolutiecomplot had, zag daarin het sein 
om te beginnen. De strijd heeft zich voornamenlijk be- 
perkt tot de hoofdstad La Paz, waar het dan ook heet 
is toegegaan en vele slachtoffers zijn gevallen. Het 
leger van het ,,volkw beeft de overwinning behaald en 
daarmede is opnieuw de steeds meer begeerde vrijheid 
aangebroken. Jan en alleman was gewapend; de sol- 
daten hadden op het critieke ogenblik geen leiding: 
officieren waren verdwenen, generaals spoorloos zoek. 
En intussen werd er maar geschoten en gevochten. 
Een Nederlander kwam op straat twee burgers tegen, 
die een zwaar modern vuurwapefi torsten en hem de 
vraag stelden of hij misschien kon vertellen hoe zo'n 
geval bediend moest worden. In Cochabamba waar het 
erg rustig is gebleven - en de generaal van het 
detachement nu gevangen zit wegens verzaking van 
plicht, omdat hij rustig orders afwachtte, die maar niet 
kwamen - stond op de hoek van een straat een soldaat 
op wacht. Een revolutionnair burger meende daarmee 
een kans t e  hebben zich te bewapenen, ging op de 
soldaat af en trachtte hem z'n geweer afhandig te 
maken: dit schijnt ook voor Boliviaanse soldaten on- 
aanvaardbaar te zijn, en derhalve zag de soldaat zich 
genoodzaakt z'n fusil in werking te stellen, waarbij hij 
de revolutionnair dwars door z'n body schoot en ver- 
volgens van schrik frauw viel. De hospitalen en zieken- 
huizen hadden handen vol werk en werden !bovendien 
gehinderd door soldaten die in allerijl hun uniform uit- 
trokken en zo onder de dekens kropen. Dit was weer 
aanleiding voor (de tegenpartij om in het ziekenhuis een 
klein schietpartijtje te houden, waarbij ook weer 
en+ge slachtoffers viden. Vrijdags was de strijd be- 
slist. De M. U. R. had gewonnen, de nieuwe regering 
kon gevormd worden. Dit betekent tevens dat alle voor- 
name functionarissen, burgemeesters, etc. door partij- 
genoten worden vervangen. En het volk juicht, want 
nu is de vrijheid van het volk aangebroken, de tyrannie 
is ten val g&raeht en alle wantoestanden en erger- 
nissen voor het volk zullen voorgoed de kop in gedrukt 
Worden. 
Misschien wilt U iets meer horen over de gevechten, 
hoeveel doden er zijn, hoeveel gewonden, wat er alle- 
maal verwoest en waar het heftigst gevochten is. Dit 
is moeilijk te vertellen en hoewel misschien wel span- 
nend om te lezen toch niet zo belangrijk. Veelmeer 
vragen we ons af, wat nu het resultaat van zo'n 
revolutie is. Laten we zeggen dat er duizend gesneu- 
veld zijn (het Rode Kruis geeft een hoger cijfer) en 



- tweeduizend gewonden (wat ook hoog is), dat er niet 
veel verwoest is, en de. rust op alle plaatsen is temg- 
gekeerd. Is de prijs die hier betaald is nu in evenredig- 
heid met de verbetering van de toestand? Uit enige 
gegevens kunt u zelf een oordeel vellen. De man die 
enige jaren geleden medewerkte aan een wrede moord- 
partij op meer dan tien politieke tegenstanders - ze 
werden vanaf een bergpad, dat langs een tientallen 
meters diepe ravijn loopt, met een nekschot in de diepte 
gestort, - en wegens dit feit verbannen was, wordt nu 
met vlag en wimpel terug gehaald om een hoge functie 
te aanvaarden. En hij is niet de enigste, vele ballingen 
keren nu terug. In de grote revolutie van '46 bestormde 
het ,,onderdruktev volk het paleis van de regering, 
vuurde enige schoten af op de president, wierp hem 
vervolgens vanaf het balcon op het plein en voltooide 
deze bevrijdingsdaad met het ophangen van het half- 
dode lichaam aan een lantaarnpaal, waarna de naaste 
medewerkers van de president links en rechts naast 
hem eveneens een plaats aan een lantaarnpaal kregen. - 
En daarmee was het volk weer bevrijd van een tyran. 
Thans zijn de kansen weer gekeerd: de partij van de 
opgehangen president heeft weer de macht in handen, 
en nog geen dag na het eind van de revolutie werd de 
lantaarnpaal tot nationaal symbool van de vrijheid ver- 
klaard, en met,bloemen gesierd, terwijl overal met grote 

sport 
A.G. Sportavond 
Direct na de opening werd er op de sintelbaan gestart 
voor de 4 x 100 meter estafette. Wat insiders allang 
verwacht hadden gebeuvde; Klas IV werd winnaar. Na 
in de eerste ronde op het kantje van een favoriet als 
3b gewonnen te hebben, was er in de finale tegen V 
en 4A (Sch.) geen houden meer aan. En de IVe klas 
won dan ook met ruim verschil, hetgeen vooral te dan- 
ken is geweest aan de lopers H. Dirken en K. Spook. 
Hoewel het voor deze laatste als A. G. man natuurlijk 
een prestige kwestie was. Bij de lagere klassen, die 
dezelfde afstand liepen, werd 2c winnaar. 
Hierna waren de finales van de hindernisloop. Wegens 
de grote deelname aan dit nummer waren voor de ope- 
ning de schiftingsraces al gelopen. Bij de finale van de 
bcwenbouw werd het een gemakkelijke overwinning 
voor H. Dirken. Bij de onderbouw ging de prijs naar 
H. v. d. Brink. 
Het laatste, maar niettemin belangrijkste hardloop- 
nummer van die avond wasrde 1500 meter, waarvoor, 
evenals voor de andere nummers flinke 'belangstelling 
bestond. In deze hele race was het vooral L. Beelen 
die de toon aangaf, daarin dapper bijgestaan door 
J. Heemskerk en D. Lommerse. Maar in de eindsprint 
ging L. Beelen toch als eerste over de streep, gevolgd 
door J. Heemskerk en D. Lmmerse, die resp. als 2e 
en 3e eindigden. Vooral deze laatste ronde werd door 
L. Beelen zeer go& gelopen. 
Toen #dit voorbij was werd midden op de cour een 
volley wedstrijd tussen de leraren en de kampioen van 
de school, 4a, gespeeld, welke door de leraren met 2-1 
werd gewonnen. 
In de eerste set waren vooral de leraren nog niet hele- 
maal op dreef en ze stonden dan ook al direct flink 
achter. Ze deden nog a'lle moeite om het op te halen, 
maar verder dan 15-12 kwamen ze niet. De tweede 
set werd in een niet erg spannende partij door de 
leraren gewonnen. Wat vooral te danken is aan de 
moordende service van de Heer Fennis. 
De derde set moest dus de beslissing brengen. Van beide 
kanten werd heftig gevochten. Soms waren er punten 
waar zolang om gespeeld werd dat de leraren zenuw- 
achtig begonnen te lachen. En die zijn anders wel het 

letters de leuze van de dag ,,Viva Villarocel" te lezen 
staat: en het volk juicht. Maas is er dan geen Katho- 
lieke partii in Bolivia, zult u vragen. Hoogstmerkwaar- 
dig is die er niet. En misschien is dit ook niet nodig, 
want practisch alle Bolivianen zijn Katholiek. Wel is 
waar misschien tegelijkertijd vrij-metselaar of commu- 
nist of facist, maar toch altijd (in naam) Katholiek. 
Het is dus geen wonder dat thans de grootste partij, 
n.l. de facistische M.N.R. het bewind voert. Allerwege 
worden nu baantjes aan partijmannen gegeven en de 
tegenstanders worden ontslagen. Deze laatsten echter 
behoeven geenszins te wanhopen. Sinds de zelfstandig- 
heid van Bolivia, nu 127 jaar geleden, zijn er precies 
geteld 179 revoluties geweest. U ziet iets meer dan een 
halve per jaar ofwel drie in twee jaar. Als de traditie 
zich haldhaaft homt ook voor hen weer een kans en 
wordt het ,,boompje verwisselen" herhaald. 
We vragen ons alleen af hoe het mogelijk zal zijn dat 
er ooit een tiid aanbreekt dat Bolivia onder een ~ o e d  
bestuur gelegenheid krijgt zich te ontplooien tot-een 
welvarend. cultureel hoocstaand land met een degelijke 
chnistelijké beschaving. God weet het, en daarom wer- 
ken we vol vertrouwen voort. 
Cochabamba, Bolivia, Mei 1952. 

fr. Vitalis van Maanen, O.E.S.A. 

een en ander gewend. Tot het eind van de set ging de 
wedstrijd gelijk op, maar de leraren wisten het eerst 
2 punten voor t e  komen en wonnen met 16-14. Bij de 
leraren waren vooral de gymdocenten de sterren. Bij de 
jongens H. v. Dam en K. Nolte. Ook Henkie viel op, 
maar dan vooral door zijn voorliefde voor het appelleren. 
Als laatste sportieve prestatie stond touwtrekken op 
het programma. Maar dat moest vervallen, omdat het 
lerarenteam'toch eigenlijk nog niet helemaal in vorm 
was. Daarom niet getreurd. Dan zullen we het volgend 
jaar die lol Ihdbben. Ondertussen raad ik die 12 leraren 
aan om zo wat losse vitaminen en calorieën te eten. 
Ook zetmeel en appelsap vallen niet te versmaden. 
Aan de organisatoren van het sportprogramma van die 
avond, de heren Meesters en Spook, alle hulde! 

PIETEIR CREMEIRS (IV) . 

Schaken 
Nu het schoolschaakseizoen ten einde is, kunnen we 
met voldoening terugzien op de prestaties van onze vijf- 
tallen. In de l e  klasse A werd Trin. Lyc. I kampioen. 
Hierdoor zijn we kampioen van Haarlem geworden. In 
de eerste klasse B werd Trin. Lyc. 11 kampioen, door 
slechts 1 wedstrijd gelijk te spelen. En in de 2e klasse B 
tenslotte werd Trin. Lyc. I11 kampioen, zodat dus al 
onze vijftallen kampioen zijn geworden. 
In het persoonlijk kampioenschap van Haarlem 3e klasse 
werd H. Happel 4B (Sch.) kampioen, met op de tweede 
plaats R. Comans 4B. In de hoofdklasse heeft R. Faase 
V de finale net niet kunnen bereiken. We hebben van 
het jaar wel goede prestaties geleverd. 

R. COMANS (4B). 

De Schr. is nu kampioen in het gebruik van het woord 
kampioen. (Red.) 

Nol Bruning heeft, sinds hij 2 jaar geleden onze school 
verliet, niet onaardig geboerd. Hij staat tegenwoordig 
(met gebreid ,,HerenH-vest aan) in de Katholieke 
Illustratie. 
Waar je zo al geen eindexamen Gymnasium voor nbdig 
hebt! 



ER- EEST 
Geachte Redactie, Actief als altijd, kwam uw dienaar tegen zeven uur 

- het veld op druppelen. Al dadelijk ontwaarden we 
OP de  ui tnodiging welke Ons door he t  bestuur v a n  de potige gestalte van Frans de VrieS. Bengelend 
de  A. G. gestuurd is, heb i k  wa t  losse centen in .it een raam betoogde deze knaap, dat we weg 
nzijn zak gestopt, he t  doel begrijpende, e n  ben  gaan moesten, van het af, we waren er pas en zijn 
k i k e n  naar wa t  he t  jonge bestuur ons bracht. dus niet gegaan. Vooral op het dak van de school 
Over he t  algemeen k u n t  U terugzien o p  een ge- was de organisatie dus puik 
slaagde dag volgens mij.  1% de eerste plaats gaan heer Bisschop was actief deze avond. min  complimenten uit naar Pater H u t j e n s  m e t  ~~~~~~l~~ riep hij tijdens de volleybalwedstrijd: zijn jong bestuur, voor al he t  gebodene, waaronder ,,Hup Frans". Wi j  wilden graag in een goed 

- de jonge goochelaar en de  Ook blaadje komen en schreeuwden: ,,Hup Frans**. de de I5O0 estafette Toen kregen we een draai om onze tedere oren, e n  de  hindernislopen, waren  bijzonder goed. H e t  die Frans was nl. meneer Jacobs. meest aantrekkelijke vond i k  he t  vol leyen tussen de  
heren  leraren e n  de  leerlingen e n .  een bizonder OP het eind van de wedstrijd liet men het lieve 
compliment voor de  die deze wed- stemmetje van Kay Starr ,,Wil1 of Fortune" kwe- 

strijd leidde. Jammer  dat  het  touwtrekken  tussen len* een glimlach tooide het gelaat van de 

de  leraren e n  d e  leerlingen, wegens t i dgebrek ,  heer Gieling, toen hij dit klassieke karakterstukje 

niet  k o n  plaatsvinden, maar  wa t  in een goed v a t  hoorde. Na dit nummer hoorden we een drumstel, 

zi t  verzuur t  niet .  we kwamen dichterbij en bemerkten de Schoter- 
~~t orkest bracht goede, moderne liedjes en straat-band. In hun midden zat de welbekende Piet 

de  twee  jongelui die daarbij de  moderne songs Goossens. Wanneer we zouden zeggen dat hij gek 
zongen, erg Echter, niet boos ain deed. krijgen we misschien ruzie met hem. Laten 
heren muzikanten. - ~~t jullie graag je nzuziek we ons parlementair uitdrukken, P. G. deed zoals 
t e n  gehore brengen, kan i k  mi voorstelien, maar Zijn natuur het hem ingaf. Ondanks P.G. zijn ,,the 

dat  jullie niet  v a n  ophouden wisten wanneer Rythm Devils" stukken voorui@ gegaan sinds hun 

iemand voor d e  microfoon stond, die toch al niet eerste optreden. Onze vredige muziekbeschouwing 

t e  sterk was, vond i k  niet  aardzg. H e t  verwonderde werd ruw het geratel van het rad 
m j j  dat  er eerst minstens vier, vijf gewaar- van avontuur. Op het podium stonden twee heren, 

schuwd moest worden,  terwijl jullie toch  duidelijk hun herkenden we van Zij1 

konden zien wanneer een v a n  de bestuursleden voor en Vre~ l ing-  prezen ze hun ,,loten 

de  microfoon kwam.  Boos was i k  o p  jullie, omdat  bijzienden" aan. De heer Terstegen won een taart, 

juilie je veroorZoofhn door t e  spelen, zel fs  t oen  gelukkig dat er weer Bon Korets te zijn. 

Pater  Hutjens uoor de  microfoon stond. ~k kreeg Tijdens de eerste voorstelling van de goochelaar 
zo de  indruk dat  jullie altijd maar wilden spelen, raakte het café pas goed bezet. Een kittig binkske 
zelfs door h e t ,  platenprogramma heen. R u n n e n  ~ f f r e e r d e  ons een knakworstje, wij werkten onze 
jullie je voorstellen dat  he t  niet  o m  aan t e  koren  bubblegum weg en omlijstten het geheel met cola. 
was, als je daarbij een kopje ko f f ie  zat t e  dr inken? De politieke fanatist Schlatmann maakte reclame 
Jull ie  muziek o p  zich i s  ec7zter niet  alleen in mi jn  voor de druppelpartij Welter- Een heer schudde 
smaak, maar ook in de smaak v a n  de  jongelui ge- verontwaardigd zijn hoofd: ,,Geen ~olitiek op een 
vallen, ook v a n  de goed vertegenwoordigde Sancta- missieavond." W e  geven deze heer groot gelijk, 
Marianen. Geven jullie eens een speciaal muziek-  kleine jongetjes 1) behoren zich trouwens in het 
avondje,  desnoods nzet een dansje erbij. I k  ben  d a n  geheel niet met politiek te bemoeien. 
gaarne v a n  de  p a r t i  e n  i k  ben  ervan overtuigd daar De goochelaar Elfero had voor een pakkende 
dan  ook veel Sancta-Marianen t e  zien e n  veel reclame gezorgd. Hij was verbazend vingervlug. 
Trini tariërs,  m a a r .  . . . , als er  iemand voor ' d e  Pater de Koning hield een lange ,,korte toespraakw 
microfoon staat, zul len jullie in het  vervoig toch over.. . . . . ja u raadt het, over de missie. 
wel zo correct zijn o m  de nzuziek t e  laten zwijgen. 
Denk  niet  dat  i k  een oude brombeer ben  e n  alleen 
maal. slechte critiek wi l  leveren. ~n t egendee l j  een 
dergelijke opbouwende critiek moeten jullie kun -  

Aan allen die de Missieavond bezochten, 

n e n  verdragen e n  i k  hoop d a n  ook dat  jullie er * 
prijzen beschikbaar stelden. een\ junctie ver- 

voortaan rekening mee  wil len houden.  

afbraak, de welgemeende dank van het 

I 
- vulden of hielpen bij op bouw 

Graag ben  i k  d a n  he t  volgende jaar weer v a n  de  
p a r t i  e n  i k  beloof d a n  een extra handgeklap voor 
he t  orkest. I A.G. Bestuur. 

j E e n  der Ouders. 



Het geroezemoes van degenen, die er blijkbaar geen aandacht voor 
hadden, was storend. * 

Daarna gingen we de fancy-fair-afdeling bekijken. 
Een zekere v. Koningsbruggen, we kennen hem wel zo'n beetje, was 
de organisator. W e  voorspellen hem een excellente toekomst als 
spullenbaas op het Phoenixterrein. Velen schoten, velen misten, 
maar een zuurstokje kon er altijd wel af. In de pijltjestent had een 
loze gabberd een hart in de roos getekend. Niemand doorpijlde het 
drie' keer. Eén gooide er drie keer vlak naast, hij kreeg een boekje 
over Nicolaas Tolentino, geschreven door een Augustijn. Opeens 
werden we opgeschrikt, we hoorden een luide stem, we spoedden 
ons naar het podium. 
Daar onderscheidden we p. Hutjens, hij deed dienst als standwerker 
en verkocht op z'n Amerikaans 'n fruitmand. 
O p  het laatst van de cvond werd een hersengymnastiek gehouden. 
De ouders waren wat schuchtertjes, maar dat hindert niet, wij zijn 
het tenslotte ook. De eerste onverlaat, die het podium durfde be- 
klimmen, was een ouder uit Santpoort, u weet wel dat prachtige 
villadorp, waar wij wonen. 
Eén schaap was over de brug, er volgden meer, waarmee wij vol- 
strekt niet willen beweren dat ouders schapen zijn. De vragen 
waren onorigineel.. 
Toen het na de piekersport wat rustiger werd, verlootte en ver- 
kocht men in intieme kring nog enige taarten en spiritualiën. 
De heer Bisschop ging de vader van Beelen een flesje ,,gin" bren- 
gen. Wij  hoopten voor meneer B. dat papa B. in een goede bui was. 
Nadat verschillende knapen nog enige nichtjes weggebracht hadden 
spoedden ze zich naar huis. 
Deze avond was puik, A. G. bestuur, volgend jaar weer. 

G. HIRS (4B Sch.) 

l )  W e  moeten er even aan toevoegen, dat klein figuurlijk gebruikt is, 
degenen die R. S.  kennen begrijpen wel waarom. G. H.  

Uw gewaardeerde aandacht. W e  
stellen U voor. .  . . Kees Nolte 
(SB).  De moeite waard, niet? Een 
sappige, onberekenbare kluif. Een 
pittzge druif. Doch stop, we be- 
ginnen. 
Omstreeks 1935 werd Keesje in 
Havanna geboren, doch verhuisde 
al dra naar Cardanas, alwaar hij 
enige tijd tussen de wuivende pal- 
men vertoefde. 
Hq leerde daar zijn kinderjuffrouw 
Pia kennen, ' n  knap gebronsde 
Creoolse. Deze Pia mag zich over 
Kees' kinderliefde verheugen, hij 
bezat die liefde in  fikse mate! Op 
de atlas wees Kees ons hulpvaar- 
dlg het een e% ander aan. De wee- 
moed werd hem te machtig. 
Kdes is dol op Saints en Havank. 
Zijn drukke werkkring laat hem 
echter weinig t i jd voor lezen over. 
Een sportfiguur als hij is te be- 
nijden. Een voetballer van for- 
maat, een hockeyer van klasse; 
als rugbyspeler heeft hij reeds zijn 
blauwe sporen verdiend. Zomers 
zeilt Kees, dan komt hij tot rust 
e% overdenkt hij het leven. 
Tgdens de l&sen van Dhr. Schnei- 
ders treedt Kees als plaatsvervan- 
gend leraar op. Hij leidt cle debat- 
ten, onlangs gaf hij zich zelf een 
tien (IO!). 
Het schoolleven anders vindt hij 
waardeloos, er moet te  hard ge- 
werkt worden. 
Uit principe loopt hij geen meisjes 
achterna, doch hij wil niet ontken- 
nen een ,,ladykiller" t e  zijn. Ge- 
xond starldpunt. 
De A. G. moet opgedodkt worden 
en wel meteen. Er zit geen 
brood in. l )  

De Proefwerkweek is t e  aanvaar- 
den. Een week stugge arbeid, rest 
van het jaar de welverdiende 
vacantie. 
Tolle Lege is niet onaardig, %h- 
ter interessantere onderwerpen 
gewenst. W e  wachten op Kees! ?. 
Tenslotte de muziek. Kees is  een 
befaamd ,,bopper" en een tiwtelen- 
de boogie woogie pianist. 
Kees is een groot man, we zullen 
hem in ere houden. Mogw hg irn- 
mer de bescheiden knaap van 
thans blvven. 

R.  SCHLATMANN (4A) .  

l )  Wel een fruitmand! (Red.) 

Is het de bedoeling dat 
de Redactie alleen het 
jaarboek vol schrijft ? 



JOURNAEL ofte 

Zijlweg 
De maat loopt borrelend en vlijtig schuimend over. De 
zenuwen zijn gespannen, de doorsnee Trinitariër is uit- 
geput. De leraren kunnen nog wel een bescheiden glim- 
lach op de gegroefde gelaten opbrengen en aan de 
Paters is volstrekt niets te merken. Enkele dezer kun- 
nen nog twisten over diepgaande principes, de ver- 
moedelijke winnaar bezit een aardig 'boekenkastje. 
Doch bijna allen zijn vermoeid en verlangen naar rust, 
odk de Kroniekschrijver. Hij kan nu wel idenken dat zijn 
leerkrachten hem de zaak cadeau doen, doch dan heeft 
hij het mis. Tenslotte hebben de docenten hun grond- 
beginselen en wijken daar liefst niet van af. 
Verder hebben we door onze laster, de ,,goodwillM vol- 
komen verspeeld en alleen door naarstig ploeteren kun- 
nen we dit ophalen. 
En nu het nieuws. 
Zaterdag 31 Mei werd de traditionele bedevaard naar 
Hei10 gehouden, de intenties waren bekend. Een sappige 
motregen sijpelde vrolijk op en langs de gloeiende 
konen, de Israëlieten onder ons vierden hun Pinkster- 
feest. 
De Pinkstervacantie was anders lekker lang, dit jaar. 
Zolang zelfs, dat op de eerste schooldag nog een 
Pinksterrijmpje in de agenda te bespeuren viel. Doch 
mannen, we hebben ons niet vergist. Pater Distel was 
onverbiddelijk voor de telaatkomers, onze redelijke 
excusen weigerde hij vlotweg. 
Triniteitsdag. Pater Piet.. . . . . Pannekeet droeg het 
H. Misoffer op, eertijds versleet hij zijn broek op mijn 
bank, hij draagt er nu een habijt overheen. Het ontbijt 
kon dit jaar de vraag bijhouden. Voor de gevolgen: zie 
voorlopige schoolgeldrekening. 
Ook de A. G. werd actief. Niet om het geld, gewis niet. 
De ,,witte Pater" verzekerde ons dit nog. Doch alleen 
om eens actief te zijn, zonder meer. Toch geeft dit te 
denken, het bestuur wiMe waarlijk ook wel eens 'n 
fuifje. Met drop en prikwater, het moest groots opgezet 
worden. Doch genoeg laster, het was aardig zonder 
meer en tenslotte weer eens wat anders. 
Het begon met houten balken te plaatsen en daaraan 
lampjes t e  bevestigen. \Het vlotte niet best en uit pure 
verlee zijn we gespodderd! 

' Sacramentsdag was dan de lang veribeide dag. Een 
ieder liep opgewekt in de rondte en trachtte zich te 
vermaken. 
Vooral de volleybalwedstrijd viel bij ons in de maak .  
Telken's wanneer Dhr. Hoek de ibal met de vingeren 
beroerde, was er een evidente afwijking naar links te 
constateren, tegen alle bewijzen van de H.H. geogra- 
phen in. Ook het mepwerk van Dhr. ,,TarzanU Jacobs 
viel te prijzen. Wel1 done, gentlemen. Arbiter v. Alsté 
droeg de goedkeuring van zijn examinatoren rustig weg. 
Veel schoons viel er verder te beleven die lenteavond. 
Een hoeraatje voor de A. G. Enkel het bier bleef koppig 
onder de kwaliteit! 
De volgende dalg waren er verkiezingsreden. Joop 
Rosenhart bleek een enthousiast C.P.N. spreker te zijn. 
Hij eiste o.a. een hogere beddenproductie voor zijn 

partijbloedjes en verder een mals stukje vlees voor de 
Vasten- en Onthoudingsdagen. 
Onder de genodigden zagen we o.a. de paters Albers en 
Distel. Een gereserveerde staanplaats werd hen toege- 
wezen. 
Enkele onbeschaafde C.P.N. lieden zorgden voor de on- 
rust, door ulevellen en marsepijn naar de hoofden van 
de Parlementariërs te slingeren. 
Het gezag wees later op de dag twee slaven aan, die- 
het vuilnis verwijderden. Politie en Brandweer behoef- 
den er niet aan te pas te komen. 
Maandag 16 Juni verscheen onze vriend p. Vogels plot- 
seling op het plaveisel. Velen drukten hem de hand en 
daarna toonde hij weer de opgeruimde geest van vroe- 
ger. Wat die handen betreft, het merendeel was ietwat 
verontreinigd te noemen. 
Naar we van het A.N.P. vernamen, heeft p. V. zich 
met een niet nader te noemen zeepfabriek geassocieerd, 
waarvoor in ruil de employé's gebruik kunnen maken 
van een door (p. V. te stichten tennispark. 
Persoonlijk vinden we dit schromelijk overdreven, doch 
het zeep kruipt waar het niet gaan kan. Afwachten, dus. 
Een zekere knaap hield de 20e een collecte. Nadat we 
hem een pasmunt gegeven hadden en toen naar 'het 
doel informeerden, antwoordde hij blozend: ,,Voor de 
misdeelde Augustijnen". 
Maar er is nog nooit een Augustijn gestorven door 
hongersnood of overweiik. Neen, die opbrengst heeft een 
ander doel. De Hemel beware de collectant. We bidden 
voor het beste! 
175 ,,Bolletjesn werden twee dagen getrokken in het 
Krelagehuis. 100 Bollen werden gekeurd voor de export. 
Zie noteringen in het a.s. Jaarboek. 
En dit is het dan. We gaan weer Zwoegen, tot diep in 
de nacht. Wellicht gaan we een eigen partij oprichten. 
We zullen een wet opstellen, die waakt tegen over- 
treding van de ,,twee-urige huiswerkdag". Een brede 
kring, waaronder onze ouders en verloofden, zal achter 
ons staan. 
Daarna gaan we vacantie vieren. De een gaat naar een 
alcoholfabriek, de ander houdt de zonzijde. 

Perspectief terwijl wfj dit sckrijuen 

29 Juni: Byzantijnse Liturgie bij gelegenheid van het 
Titelfeest van de A. G. 
Reeds nu zijn bijna alle plaatsen besproken: 
laat ons lang in de kerk zitten, vraagt de 
moderne jeugd! 

2 Juli: De ,,ibe1ijdersw worden ,,martelaren" (Proef- 
werkweek). > 

3 Juli: Alle eindexamens zijn afgenomen - wie voelt 
zich genomen ? 

Hier en daar enkele verspreide klasse-excursies. 
10 Juli: Doctor's Promotie van onze leraar: Joannes 

Franciscus Maria Kat. 
12 Juli: Proclamatie - Vacantie! Einde 30e Schooljaar. 



Tenslotte zullen velen de kroniekschrijver wiilen wtíli- 
gen, vanwege zijn hatelijke en ongepaste opmerkingen. 
Wij 'blijven lachen en houden goede moed. Wij vrezen 
niet en wensen onze beminde lezers tenslotte een recht 
prettige vacantietijd toe. 
Tot ziens in September. 

andere 
R. SCHLATMANN (4A). * ,  

Schoterstraat 
Dit wordt dan het laatste kroniekje van het schooljaar. 
,,Klein maar fijn", want denkt U zich eens in: Een zekere 
Keus uit klas 3A moest op een ochtend het brevier van 
p. Retera halen, dat op Sancta Maria lag. Velen stelden 
zich de vraag: ,,Hoe is dat brevier van p. Retera op 
Sancta Maria gekomen?" Tijdens de lessen werden hier- 
over heftige discussies gehouden, zo erg, dat meneer 
Hokkeling er 'hoofdpijn van kreeg. Een uitstekend 
excuus van meneer Hokkeling om te zeggen, dat hij 
van ons hoofdpijn kreeg, om te verbergen, dat hij die 
hoofdpijn gekregen had van het gezeur om een ijsje van 
zijn zoontje Pietje. Enfin, volgende keer weer iets 
anders, meneer Hokkeling.' 
De l lde  Juni verraste de Heer Verberne ons met de 
mededeling, dat hij grootvader was geworden. 
,,..... . en een groot gedruis ontstond." 
Het volgende vraag- en antwoordspelletje was er toen 
te horen. 
,,Lijkt het veel op U?" 
,,Dat weet ik niet, want het is in Djakarta gdboren." 
,,Is het een jongen of 'n meisje?" 
,,Jongen." 
Toen vond men het de moeite niet meer waard om 
verder te vragen. 
Toch, vanaf deze plaats, hartelijk gefeliciteerd, opa 
VePberne. 
Dit zijn dan de sensationele feiten van de Schoterstraat. 
Nog één raadgeving voor de proefwerkweek. Spiek met 
mate. Te veel spieken is niet goed voor de zenuwen. 
In ieder geval, als de proefwerkweek voorbij is, moeten 
we kunnen zeggen: ,,Daar werd iets groots gewrocht!" 
Een prettige vacantie en in September kunt U hopenlijk 
weer ons gezwam lezen. 

JAN HEEMSKERK (4A Scth.). 

f ( \ 

Bestelt tijdig Uw Jaarboek (f 2.50) of 
continueert Uw abonnement op T .  L. 

I (f 3.75 + Jaarboek). Redactie. I 

Het nieuwe contact met ,,De Gowg" van het St. Joris 
College en St. Catharina Lyceum te  Eindhoven is ons 
goed bevallen. We kregen een prachtig nummer toege- 
stuurd hetgeen tegenwoordig bijna een uitzondering is. 
Van de inhoud noemen we op de eerste plaats een foto- 
wedstrijd die op deze school gehouden is. Dit lijkt ons 
wel iets ter navolging voor onze school. 
Verder staat er natuurlijk ook een artikeltje over jazz 
in. Tegenwoordig is een schoolblad geen schoolblad 
meer wanneer er niet over jazz gesclireven wordt. 
(Overigens is Tolle Lege toch werkelijk een sohoolblad, 
geachte lezers!) 

,,De Sleutelrilzg" van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum 
in Breda schreef in haar nummer van Juni over Tolle 
Lege o.a. het volgende: ,,Uw keurig verzorgd blad wekt 
bij ons sterke vermoedens omtrent uw financiële positie. 
Niet hulpbehoevend, is 't wel?" 
Wij laten ons echter niet uithoren. Subsidies kunnen 
we nog niet geven. Beschouw het maar als een kwestie 
van stand ophouden. 

,,PrimitiaeU van Sancta Maria komt met steeds dikkere 
nummers uit. Dit is gemakkelijk te begrijpen, omdat in 
elk nieuw hummer enige rubrieken worden geopend, 
terwijl geen enkel verdwijnt. Toch blijft Primitiae ons 
maar matig interesseren en slechts enkele dingen zijn 
de moeite waard om ze hier even naar voren te halen. 
Allereerst vinden wij het Ikijzonder aardig dat wij door 
Sancta Maria nagal (hoog worden aangeslagen. Dit lezen 
wij in het verslag over de toneeluitvoering van Sancta 
Maria. Er staat n.1 ....... ,,'s Avonds waren er heel wat 
,,voorname bezoekers en bezoeksters.. . . . ." Hierna volgt 
dan een opsomming, waarbij ook de Trinitariërs worden 
genoemd. Dit vinden wij zeer aardig, omdat we vroeger 
altijd als de ,,noodzakelijke aanhang" werden be- 
schouwd. 
Primitiae geeft ons verder nog de raad niet altijd gees- 
tig te willen zijn; ernstige stukken gaan er bij scha- 
lieren ook heus wel in. Dit lezen wij in een critiek op 
Tolle Lege. Primitiae, voor deze bijzonder waardevolle 
tip: ,,hartelijk, hartelijk bedankt!" Mogen wij de redac- 
tie van Primitiae nog wel even zeggen, dat een geestig 
stukje ook wel gewaardeerd wordt? 

FRANS ROELAND (4A Sch.). 

I W i j  vervaardigen aIIe drukwerken 

FRIS - ORIGINEEL - BILLIJK 

Drukkerij St. Jacobs-Godshuis 
Antoniestraat 7, Klem, Tel. 10740 b.g.g. 12943 

Banketbakkerij HEIDEMAN 
St~~vesantstraat 75 - HaarIem - Telefoon 23721 

Wij bezorgen door de stad.  

BESTEL TIJDIG DE BENODIGDE 

S C H O O L B O E K E N  
BIJ 

BOEKHANDEL H. COEBERGH 

DE BOEKEN ZOWEL VOOR ZIJLWEG ALS 

VOOR SCHOTERSTRAAT ZIJN UIT 

VOORRAAD LEVERBAAR 

1 Firma A. J. van der PIGGE - Chemicaliën - Drogerijen - Specerijco I 



IN DEZE DURE TIJD.. . . 
kunt U 25% 240 010 op Uw boekenrekening besparen door gebruiktè schoolbòeken te bestellen. 
De grootste voorraad schoolboeken van Nederland vindt U in onze pakhuizen opgeslagen. Daar- 
door kunnen wij gewoonlijk het merendeel van de boeken die onze klanten nodig hebben, direct 
uit voorraad leveren, terwijl wij er voor zorg dragen, dat deze boeken er keurig netjes uitzien. 
Bovendien wordt elk door ons afgeleverd boek van een ,,Garantie-etiket" voorzien. 

Stuur ons UIV boekenlijst toe, onze zending zal U zeker tevreden stellen. 

VAN DIJK'S BOEKHUIS Oudestraat 26 - KAMPEN 
INKOOP EN VERKOOP VAN SCHOOLBOEKEN 

I T el. 18659 Gen. Cronjkstraat 71 1 * 

.. 
VOOR BRILLEN Prima anthraciet 

. Voor U w  stmdieboeken, ontspanningsIectuar, 
missaals en kerkboeken is U w  adres: 

BoekliandeI KUYPEKS . 
* 

I 
I Vlotte en accurate bediening is verzekerd 

I Franco levering door geheel Nederland I 
Voor fijne Vis 

BALM Boekhandel "KUYPERS - 

BLOEMENDAAL Min. Cort. v. d: Lindenstraat 4, Halfweg 
(Telefoon K. 2907-382) 

en b ij zond e r e  geIegenheid 

TeIefoon 23280 (3 Iijnen' 

AUTOMATIEK 
* U kijkt 

* U' vergeIijkt 

* U koopt bij S Daivenboden 
Voor f 5.- besteed bg een van deze adverteer- SCHOTERWEG 28 
ders f 1.- retour van T.L. Geldig tot 1 Augustus I '  


