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Het liet hng OP zich wachten ...

Hier volgen de portefeuilles:

Tradities zijn er nu eenmaal om aangehouden te worden, daarom
aan.onze gewezen (onafscheidelijke) redactie op deze plaats een
afscheidswoord in de vorm 'van een woord van dank voor de bewezen diensten. (Tolle Lege is dood, leve Tolle Lege!)
W a t men van het afgelopen schooljaar en het eerste trimester van
dit schooljaar ook moge denken of zeggen, in Tolle Lege was de
edige resterende levenskiem aanwezig. 'Hopenlijk zal van Tolle
Lege uit de vernieuwing beginnen in ons op apen-gapen-liggende
schoolleven, waarnaar allen, in wier boezem het rechtgeaarde Trinitariërs-hart klopt, de pezige, fraai gevormde halzen tot scheuren5
toe uitrekken.
Hoe het ook zij, het streven alleen is al loffelijk, en daarom dan
hartelijk dank áan jullie, Wim Kortekaas, Herman van Leuven,
Gerard Michon; Puck Spee en André Spierings, voor jullie werk.
Van het ene uiterste vallen we ic het andere, zoals het meer gebeurt tegenwoordig; nu blijkt dat bij ons het kabinet in gewijzigde
vorm terugkeert. Opmerkelijk is het feit,-dat beide redacties, wat
lichaamslengte der leden betreft, aanmerkelijk met elkaar verschillen.
Of dit wat met de prestaties te maken heeft? Wij, nieuwe redactie,
zullen moeten bewijzen dat de lichaamslengte recht evenredig is met
de arbeidsprestatie.
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REGGY N A U M A N N
Nu rest ons nog de hoop uit te
, spreken dat het nieuwe kabinet

en geen zakenc
een
kabinet zal
Weest er
overtuigd dat wij
alles zullen doen wat in ons vermogen ligt om ons U w vertrouwen
waardig te tonen.
Reggy Naumann (4A.)
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PIET V E R 2 1JLBERGEN

de berg Smolika in Griekenland leefde de god van
het goede werk, Agathergon. Vroeger woonde hij bij alle andere goden op de berg Olympus, ver in het Oosten
van Griekenland. Maar hij, toonbeeld van goedheid en
werklust, wilde niet meer wonen bij zo'n dronkaard als
Dionysios, zo'n ijdeltuit als Aphrodite en zo'n diefachtige
smeerlap als Hermes. Hij ergerde zich aan hun gedrag
en klaagde hierover bij Zeus.
En Zeus zeide: ,,Ga naar de berg Smolika en voltooi Uw
taak, waar gij nooit klaar mee zult komen. Het g a U
goed." E n Agathergon ging heen.
Na 3000 jaren woonde hij er nog. Hij was gehuwd met
de dochter van een herderin, die woonde aan de voet
van de berg. Zij schonk het leven aan twee dochters,
de halfgodinnen van het begin en het einde, Arche en
Teleute. Deze dochters assisteerden hun vader bij zijn
werk. De ene bij het begin, de andere bij het einde.
Tot op zekere dag Agathergon werd weggeroepen. Hij
rnoest gaan, heel ver naar het Noorden. Hij legde zijn

.

twee dochters de taak op, om zijn werk te doen gedurende z'n afwezigheid. ,,Gij Arche", zeide hij ,,zorg voor
het begin van het werk en gij Teleute, voor het einde.
Verder doet gij Arche de eerste helft van het overige
deel en gij Teleute de laatste helft." De halfgodinnen
beloofden hun vader de taak goed te volbrengen. E n
Agathergon ging hene.
Vele dagen later kwam er onenigheid. ,,Weet gij niet, o
Teleute," sprak Arche, ,,dat ik het meest zorg voor het
qoede w e r k Ik immers zorg voor ,,Een goed begin is
ket halve werk," terwijl gij slechts voor het werk alleen
zorgt." ,,Maar zuster Arche, gij vergist U," sprak dan
Teleute, ,,ik zorg voor het einde en ,,eind goed is al
goed.'' I k ben dus degene die voor het goede werk zorgt!''
,,Neen," krijste Arche, ,,ik neem dit niet als een axioma aan, gij zult dit moeten bewijzen!" ,,Maar Arche,"
zeide Teleute schuchter, ,,mijn kennis strekt niet zover."
,,Toch wil ik het weten," schreeuwde Arche, ,,ik g a
' morgen naar de oppergod Zeus en leg hem het probleem
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voor." ,,Maar zuster Arche, wat moet er dan komen
van de taak, die de goede vader Agathergon ons heeft.
opgedragen." ,,Zanik niet," zei Arche ,,dan ga ik alleen,
gij kunt het zelve wel af zeidet gij toch immers?" ,,Oh,
ja zeker, lieve zuster Arche, maar (gij mocht eens het
kaas van mijn brood snoepen bij Zeus en mij voor schandaal zetten. Ik ga mede!" En de volgende dag vertrokken zij naar de Olympus.

,,Treedt nader gij,'' sprak Zeus met luide stem tot Arche en Teleute, die voor hem geknield waren. ,,Wat wilt
gij weten?" ,,Oh, doorluchtige oppergod," zo verhieven
zij hunne stemmen in koor, ,,wij wilden weten, wie van
ons beiden het meest voor het goede werk zorgt, nu
onze goede vader Agathergon naar heinde en verre is
vertrokken." Zeus krabde achter zijn oor en zeide: ,,Ik
kan bewijzen, dat Teleute er het meest voor zorgt, maar
'dit is een bewijs uit het ongerijmde." ,,Neem ik, krachtens een nieuwe modewet niet meer aan," bracht Arche
in het midden ,,Dan zullen we een Salomonsoordeel
moeten vellen," zeide Zeus. ,,Waar zit die Salomon op
het ogenblik?" vroeg hij aan zijne gade Hera. ,,Hij is
in het rijk van Hades, de'onderwereld, kinderen aan het
doorhakken met het zwaard van Damocles." Zeus lachte
gramstorig. ,,Zijn hoofd is op hol geslagen nu hij zo beroemd is geworden door dat oordeel. Maar.. .," zo sprak
.hij tot de beide halfgodinnen ,,ga het hemzelf maar
vragen. Hier heb je een landkaart." ,,Gegroet zijt gij,
o, Zeus," zeide Teleute. En Arche voegde er aan toe:
,,Wij wisten wel dat U ons kon helpen. Uw berg is immers 350 m. hoger dan de onze. Wij danken U uit het
diepste van ons hart."

Na enige dagen kwamen zij aan de rivier de Styx.
,,Ziet gij de veerman, o Arche," vroeg Teleute. ,,Neen
zuster, maar trek eens aan die bel bij het bordje ,,overzet". Na de bel te hebben geluid zeide Teleute: ,,Zou
onze vader Agathergon boos zijn, nu we zijn weggegaan?" ,,Welnee, die mmpen die er nu zijn, maakt de
,,ouwe heer" wel weer goed." Toen klonk er geklots van
water en daar verscheen het bootje van Charon uit de
duisternis. Charon meerde de boot en sprong aan de
kant. Terwijl hij met zijn lantaarn zwaaide zeide hij:
,,Stapt U in dames, doorlopen naar voren." Toen ze
midden op de Styx voeren zeide Charon tot Teleute:
,,Zo, doet gij Uw mond maar open." ,,M'n mond open,
waarom?" stotterde Teleute. ,,Nu, hebt gij geen gepast
geld bij U ? Ik roei hier niet om vliegen te vangen. Geld!"
Teleute haalde twee mna's voor de dag en gaf ze aan
Charon. ,,Als 't U blieft," zeide zij. ,,Waarom stoptet gij
ze niet in Uw mond?" riep Charon woest uit, ,,zo hoort
het toch!" Teleute verschoot van kleur. ,,Dat vieze geldstukje, neen hoor!" ,,Niet," riep Charon, ,,dan d'r uit."
En hij stiet Teleute over de rand en zij verdronk jammerlijk. ,,Doet gij het soms ook niet?" riep Charon naar
Arche. ,,Ja, ja zeker," en zij stak de mna in haar mond.
Maar van schrik slikte zij het door. Charon was nu door
het dolle heen. Hij smeet ook Arche uit de boot. Doch
deze kon zwemmen en bereikte de oever. Huilend legde
zij vele, vele stadiën af. Treurend om het lot van haar
zuster kwam zij bij haar vader aan en smeekte om vergiffenis. En haar vader, de goede Agathergon, ,vergaf
haar. Arche hielp haar vader met het begin van alle
goede werken.
Zo komt het dat er nog heden ten dage wel eens met
een werk wordt begonnen, dat nooit wordt afgemaakt.

HET LEVEN.. . . . een

'

,,Het komt allemaal door mijn eigen stommigheid" mompelde hij bitter, nijdig doorfietsend. Met een stuurs gezicht reed hij over de straat en was voor de rest van de
dag ongenietbaar. Een andere dag:
,,Powder your face with sunshine", zong hij vrolijk.
Vriendelijk keek hij naar een stel spelende kinderen, een
oud heertje dat op een bank zat; kortom, hij was de
minzaamheid zelve.
Eén en dezelfde persoon, twee verschillende dagen, eh
zo zijn er meerdere dagen, maanden, jaren. Zo ziet de
buitenwereld hem. Sommigen zeggen: ,,Die vent? Een
klier!'' Anderen: ,,Aardige kerel wel!" De meesten: ,,Rare knaap". Ach ja, zo worden er vele oordelen gevormd
en geuit, zonder dat men dieper op de zaak ingaat; zonder dat men daartoe de moeite neemt; waarom zou je?
Je kunt toch niet verwachten dat men het doet, je zou
dagwerk hebben als je op alles en iedereen diep in moest
gaan. En per slot van rekening, zo'n vent interesseert
je niet, je hebt je eigen dingen die je wel interesseren
en dat is genoeg.
Maar je zou wel meer begrip kunnen tonen, en 't scherpt
je eigen geest en verstand, zo je die bezit, wanneei je
anderen tracht te begrijpen. Neem dit geval nou 'ns ...
maar laten wij hem zelf eens aan het woord, dan zien
we dat er toch nog wel mensen rondlopen die geen
kuddedier zijn, zoals men van de mens van tegenwoordig verwacht. Welaan dan, hier is hij:
Laat ik maar met de deur in huis vallen en beginnen
met me zelf voor t e stellen. Mijn naam is ... maar wat
doet dat er ,toe? U zult hem wel leren kennen. Mijn
naam, zo stel ik mij voor, zal eens bekend worden, bemin& en gevreesd. Ik ben geboren op 28 Nov. 1932, en,
al moet ik het zelf zeggen, ondanks mijn achttien jaren
bezit ,ik meer dan men op die leeftijd pleegt t e bezitten.
Het klinkt verwaand, althans, 't klinkt.. . ... maar dat
is niet zo. Ogenschijnlijk zo in het dagelijks leven ben
ik niet anders dan alle anderen, maar in werkelijkheid
ben ik anders. In mij brandt een vuur, dat een zonderlinge vermenging is van eerzucht, trots, achterdocht tegen iedereen, en fantasie. Ik ben er zelf van overtuigd

dat ik hiertegen moet vechten, maar ik doe het ondanks
dit beter weten niet. Waarom niet?. ..... Ja, ,waarom?
De fantasie vooral is m'n sterkste zijde. Loopt me 't een
of ander tegen, ik troost me door me te verbeelden dat
het goed ging, en zin dan op het een of ander middel
om de kansen te doen keren. Ik benut iedere kans om
maar even op te vallen, hoe dan ook. E r moet over me
gesproken worden, gevierdheid, populariteit. Ik moet
gevat zijn, geestig, vriendelijk, behulpzaam, eerlijk. Ha,
eerlijk .... .. staat dit hier wel op z'n plaats? 't Doet er
niet toe. Ik zie slechts één doel, en dat is, ja, dat is,
ik weet het eigenlijk niet. Voor mij is alles middel. Mensen? Vrienden? Middel! Iedere dag is met haar feiten,
gebeurtenissen een middel, een steentje dat past in het
bouwwerk van mijn denken, een bouwwerk waar de
fundamenten al van staan. Het werk moet mooi worden,
groots, imposant. Maar niet ieder steentje is gevormd
zoals ik het wil. E r zitten soms elementen in die het
niet doen passen. Gooi weg! Vergeet! Er zijn er genoeg.
Dit geeft voedsel aan mijn haat en afgunst. Alles wat
me in de weg staat haat ik. Zo leef ik, zo werk ik. Zo
ziet de wereld mij...... Ik, ik leef mijn eigen leven. Ik
heb mijn eigen wereld gebouwd, een fantasie-wereld,
maar voor mij echt! Een wereld waar je je in kunt terugtrekken. Al het voorgaande was alleen de muur, de
gracht, de toneelkant die deze wereld moet beschermen.
Het leven, de mensen, men, eisen je op. Ze willen je
persoon, je liefde, je haat, ze willen jou. En als ze 't
hebben maken ze zoveel kapot.
Welnu, u hebt gezien hoe ik ben. Ik leef gelukkig in
mijn wereld, met mijn vrienden, met mijn figuren, personen die allen goed zijn. Ik ben een dromer? Een
dwaas? I s nu misschien de tijd gekomen om de auto en
de mannen in witte pakken gewapend met dwangbuis
voor te laten komen?
Nee, gek ben ik niet.
Zoals ik reeds zei: ik ben gelukkig in mijn wereld en
ik moet dit iedere dag wel honderd keer tegen mezelf
zeggen, want ik geloof het zelf niet, want het beroerde
is, dat ik het niet ben.
Reggy Naumann (4 A)

W i j kunnen ons best voorstellen, welke moeilijkheden er rijzen, bij de keuze van 'n toneelstuk voor
'n middelbare. E r moet rekening gehouden worden
niet het feit, dat de acteurs geen beroepsspelers
zijn doch leerlingen, die een toneelstuk gaan opvoeren.
Het gevaar bestaat* dat er gauw te hoog gegrepen
wordt, maar het spel van degenen,- die ,,Herberg
de vier winden" ten tonele brachten, was een beter stuk waardig.
,,Au cabaret des quatre Gents" van Pierre Dumaine
en Alexandre Dubois, is niet een gewone verzetsstory, zoals wij die kennen uit de na-oorlogse verzets-literatuur kn -film. De nationale vrijheidsgedachte moet hier plaats maken voor twee andere
motieven: de inkeer van een herbergierszoon en de
innerlijke strijd van de dorpspastoor, die persoonlijke en nationale vrijheid opoffert voor de vrijheid
van 'n ziel.
Vooropgesteld dat het opvoeren van dit stuk een
geweldige prestatie mag heten, wanneer wij bedenken, met welke moeilijkheden de regisseur en
de spelers te kampen hebbkn gehad, is de opmerking, dat de twee zojuist genoemde motieven onuitgebuit bleven, misschien wel op zijn plaats.
Moeilijkheden van technische aard, maar vooral
de voor zichzelf sprekende omstandigheid, dat de
spelers niet voldoende routine hebben>zou ons te
gauw het gedeeltelijk verborgen blijven van de
twee motieven aan de spelers wijten.
Doch wij geloven, dat het stuk zelf niet voldoende
mogelijkheden biedt vrij te komen yan de afgesleten verzetsgedachte.

..Op

Frankrijk" -

Ernde Ile

Ledriff.

(Foto W. v. Baarle.

Gerard Michon vertolkt; op voor 'n leerling van
het lyceum waarschijnlijk onnavolgbare wijze de
rol van Jasseron.
Hetgeen in hem het meest te loven is, was de ongedwongen manier waarop hij zich over het toneel
bewoog. De andere spelers waren, behoudens Gestapo-officier van Bemmel en Gimbrère als dwaas,
wat te stroef. De zwaarste taak hadden ongetwijfeld Gimbrère (pastoor) en Joop Viehoff (herbergierszoon), die beide meer de psychologische
kant van het geheel moesten verzorgen. Dat zij
hiermee op het eind van het stuk gedeeltelijk in gebreke bleven, zal iedereen hen kunnen vergeven,
want wij zijn vol bewondering voor de manier,
waarop zij beiden de zwakke plekken in het stuk
(en dat waren er nog al wat) wisten op te vangen.
Het pleit voor Joop Viehoff, dat de grimeur niet in
-staat is gebleken zijn ,,sympathiekev trekken wat
te verstoppen. (Maar het pleit niet voor de grimeur).
Morane (Jan Pulles) 'en John art in (Meulenbroek) deden het verdienstelijk, evenals de beide
Gedtapo-officieren.
A. Knötschke, oud-leerling.

SCHOOLFEEST VAN SANCTA MARIA
Opvoering van ,,AGNES"
Op Woensdag 10 Januari vierden kennissen en leerlingen van ,,Sancta Maria" in de Haarlemse Stadsschouwburk het jaarlijkse schoolfeest van genoemd lyceum.
Nadat de rectrix, Zuster Christiana, met medewerking
van de zaal, het schoollied gezongen had, heette een
ietwat verlegen juffrouw het volk welkom met enige
welgekozen schuchtere woorden en zegde tevens twee
scheidende godsdienstdocenten vaarwel.
Voor een gesloten doek declameerde May van Nispen
tot Pannerden hierna ,,Pour la féte de Saine Agnès" van
P. Claudel. Eenieder, ook ondergetekende, liet zijn buurman (vrouw) goed merken dat hij er best af en toe een
woord van kon volgen, hetgeen niet direct aan de dichter viel toe te schrijven.
Het hoogtepunt van de avond was de opvoering van
,,AgnesU.Toneelspel in vier bedrijven door Pater Sixtus
de Bruyn O.F.M.
Hoe moeilijk het is het leven van een heilige te dramatiseren, werd hier wel zeer duidelijk bewezen.
In trage dialogen trachtte de schrijver dit, overigens
niet slechte, gegeven uit te werken tot een speelbaar
toneelstuk. Jammer genoeg wist hij het niet geheel vrij
van sentimentaliteit te houden, waardoor het af en toe
zelfs iets drakerig aandeed.

Dat het desondanks toch nog een vrij behoorlijke opvoering werd, is dientengevolge te danken aan df:speelsters.
De titelrol werd vertolkt door Marjan Brans. Het kan
aan ons liggen, maar wij hebben de H. Agnes altijd heel
anders voorgesteld, wat minder zoet en zo......
Haar tegenspeelster Domitilla (Ida Rooyers) had buitengewoon goede momenten, vooral in 't laatste bedrijf.
Jeanne de Vries speelde de rol van Nar op werkelijk
kostelijke wijze. Haar mimiek was meesterlijk. Ze deed
evenwel wat aan de prestatie af, doordat ze zelfs onder
de speech van de rectrix, na de opvoering, nog in haar
rol meende te zijn.
Riet Schnabel gaf goed spel weg als de slavin Lucia.
Het zij opgemerkt dat zij deze lang niet onbeduidende
rol in één dag had gepraepareerd, omdat zij moest invallen voor een zieke.
Behalve Joke Roozen als ,,de krankzinnige vrouw", waren de bijrollen te weinig overtuigend.
Aan het eind van de avond dankte Zuster Christiana
speelsters en regisseur (Jan Kraakman) en gaf haar
blijdschap te kennen dat de meisjes eindelijk een ,,ernstig stuk" hadden aangedurfd.
Gerard Michon (5 A).
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JAPANSE
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Deze vond zijn oorsprong ook voornamelijk in
China.1) Het is toch een sterke Japanse eigenschap
om gewoonten en uitvindingen van anderen over
te nemen of te absorberen. Oorspronkelijk bestond /
er op de eilandengroep wel een .muziekbeoefening,
maar deze stond niet op bizonder hoge trap. De tegenwoordige muziek is echter geheel verwant aan
die van China. Via Korea zijn in ongeveer de derde
eeuw de eerste vormen van Chineese muziek overgebracht. En omstreeks de tijd der hervormingen
van de muzieknotatie dopr Guido van Arezzo in
Europa, had men in Japan dat wat men toegepast
wilde zien uit China overgenomen. Dus een muziekgeschiedenis van ongeveer veertig eeuwen.
Natuurlijk kwam ook het Chinese stelsel van twaalf
lus in gebruik. Ook vele instrumenten kregen een
plaats tussen de Japanse instrumentatie.
Z o werd de Chinese ,,shêngH de Japanse ,,show,
en de ,,ch'int' werd de ,,kotoV. Het penthatonisch
stelsel vindt ook in Japan zijn toepassing, doch
daarnaast staat nog een toonschaal van zeven tonen. De mineur toonsoort heet ,,ritneur", terwijl
een soortgelijke opvolging als c-d-es-f-g-a-bes-c
,,risuw wordt genoemd. Dit laatste schema komt
dus overeen met de middeleeuwse Dorische toonladder: d-e-f-g-a-b-c-d. De grote-terts toonsoort,
,,rio", heeft de volgende notatie: c-d-e-fis-g-a-b-c,
en gelijkt dus op de middeleeuwse Lydische toonladder: f-g-a-b-c-d-e-f.
Volgens Moor vinden. we de beste vorm van de
oude Japanse muziek nog terug in de uitvoering
van de ,,KanguraH, een rituqel, bestaande uit een
danspantomine met begeleidende muziek, in de
Shinto-tempels. Het was niet voor de achtste eeuw
dat de Japanse muziek meer aan regels gebonden werd. Hierdoor werd het oorspronkelijk
sterk improviserende karakter grotendeels opzij
geschoven. Een typisch verschijnsel is het schommelen van de stem in gezangen. De vergelijking
met een Westerse triller gaat niet geheel en al op,
daar de beweging trager is en de overgang in een
naslag ontbreekt in het geheel. Eigenaardig bij het
zingen en het bespelen van de ,,koto" is het ge-. bruik van een korte voorslag omlaag over een afstand van een halve toontrap of minder. Z o is de
kwarttoon, zeer dikwijls op de ,,koto" gebruikt,
een eigen bezit van de O sterse muziek. De accentuatie kan van de eigen$ke melodietoon worden
afgewend, door nu de melodietoon meteen te laten opvolgen door de naaste toon; bij wijze van
voorslag dus. Ook kan herhaling van de melodietoon voorkomen, waarbij de laatste ,,versierdv
wordt door zo'n toon op zeer korte afstand. Dan
bestaat de mogelijkheid nog om de melodietoon, alvorens op een volgende over te gaan, nog kort
(als voorslag) te herhalen. Hier zijn de voorbeel,
den van zulke versieringen:

a als korte voorslag naar ais en deze vasthoudep
tot de volgende melodietoon volgt.
a gevolgd door a met een korte voorslag ais.
a als korte voorslag naar ais; maar voor de volgende melodietoon wordt uitgebracht, eerst nog de a
weer laten klinken.
Deze versieringen kenmerken vooral de Japanse
muziek, maar andere Oosterse muziekvormen zijn
er ook niet geheel vrij van.
De zang neemt in het Japanse drama (,,noW)éen
belangrijke plaats in naast de recitatieven. Hier
vindt de penthatonische toonladder vooral zijn
toepassing. In de Japanse taal ligt echter niet de
melodieuse lijn die we bij het Chinees vinden. Hierdoor is het plaatsen van de teksten in een melodie
zodanig, dat de klank van de woorden overeen
komt met de melodie, het versmelten van melodie
en woord is dus bij de Japanse tekst niet geheel mogelijk. Hierdoor vervallen ook de aanwijzingen als
vrouwelijke- en mannelijke tonen, zoals in China.
Van de instrumenten is vooral de ,,kotoH wel hèt
ati ion ale instrument sinds de zevende eeuw. De
oorsprong van dit dertien-snarige psalterium ligt
in China, maar het heeft in Japan een eigen ontwikkeling ondergaan. Het instrument is overal te
vinden: het hoort bij een betamelijke opvoedingl
Alle snaren zijn van gelijke dikte en de stemming,
-d'-g-a-bes-d'-es'-g'-bes'-d"-es"-g"-h-a",
geschiedt
door evenzoveel bruggetjes. De bespeling, oorspronkelijk met een plectrum, waarbij de linkerhand de toonhoogte regelde, wordt tegenwoordig
vergemakkelijkt door het aanbrengen'van een toetsenbord (gelijkend op dat van een typmachine),
waarbij de snaren gewijzigd zijn gestemd. De ,,samisen", het instrument van de Japanse afbeeldingen van dames, is een soort guitaar met drie snaren. De nagenoeg vierkante romp wordt doorgaans
met perkament, zijde of kattevel bekleed. Het plectrum dat er bij de bespeling aan te pas komt heeft
de formidabele afmeting van ongeveer 20 cm.
De ,,biwaV, een soort luit, vond ook haar oorsprong in China.
Over de herkomst'van de ,,shakukachiVzijn de mu-,
sicologen het niet eens, maar volgens de overlevering werd deze larige fluit met vier tot zeven gaten
door Prins Tsuncyoshi in de veertiende eeuw gei~itroduceerd.Japan kent ook castagnetten, ,,shaku
bioshi" genaamd, die-uit twee langwerpige hard
houten plaatjes bestaan.
De ,,hichirikiWis een instrument bestaande uit twee
pijpen of fluiten, die conisch verlopen, met toename in breedte naar het mondstuk. De binnenzijde is vernist en het instrument heeft een lengte
van bijna 15 cm. Er zijn twee gaten voor de duim
en zeven voor de vingers, .
Puck (5 B)
l)

Zie Jaarboek 1949150 blz. 8.
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Praeludium

Als je naar de hemel kijkt,
Zie je hoe twee witte vlolcken
Samensmelten tot een ster.
Wondere eenheid,
Eenzaam ver.

....

Droomkasteel van blauwe blokken
Dat na jaren speelgoed blijkt.
~ í t ì c e n tKroese ( 5 A J

Augustijnen
~ i i l a t i n gvan Pater
brengt Trinitariër tot
het geval werd weer voor een tijd
in de doofpot gestopt Maar Pater
.Hutjens had de smaak te pakken.
Het liet hem maar niet los en op een
goeie dag zei hij tegen Frans met
(Foto W. v. Baarle. 5A)
s t e o p n a m e van de o p g r a v i n g e n .
een vaag lachje van: ,,Je kunt nooit
weten"
,,Kerel, snuffel eens wat
O N G E V E E R 5 jaar geleden begon
in de kelder". Hij noemde zelfs het grote
woord opgraven. Hij zorgde er wel voor
Pater Val Hutjens, leraar in geschiedenis
- goed de schijn te wekken dat hij het maar
aan ons lyceum, geleid door een wetenvoor de grap zei, want het was toch eigenlijk
schappelijke nieuwsgierigheid, met zijn nawel een beetje al te gek.
sporingen omtrent het Augustijnenklooster,
Of Frans deze quasi-luchthartigheid van
dat aan het eind der 15e eeuw in Haarlem
Pater Hutjens in twijfel trok, weten we niet,
moet zijn gesticht. Weinig zal hij toen vermaar het is een feit dat hij het niet helemoed hebben, dat zijn studie nog eens de oormaal als een grapje opvatte en met een klopzaak zou worden van serieuze opgravingen.
pend hart serieus begon te graven.
Midden in de drukkerij van de heer Damen
aan de Spaarnwouderstraat bevindt zich een
Doordat Pater Hutjens al heel gauw de cenhouten luik dat de toegang geeft tot een
trale figuur {van het schoolleven werd (en
onderaardse kolenbergplaats. Het is een
gij weet zelf, lezer, wat dit ene zinnetje bekleine en mysterieuze ruimte. Het ligt voor
tekent) raakten zijn onderzoekende werkde hand dat Frans dit tot zijn *operatieterrein
zaamheden wat achterop. Zijn belangstelling
maakte.
bleef echter bestaan. Niet zo heel lang geleden kwam hij evenwel met een schok tot
Op Vrijdagmorgen 5 Januari toog hij. gede conclusie, dat een van onze leerlingen
wapend met emmer en schep aan het werk.
vlak naast, of zelfs wellicht gedeeltelijk op
Een enorme hoeveelheid puin moest wegde plaats woont, waar het voormalige
gesleept worden en dat bleek een hels werk
kloosterkerkje moet hebben gestaan.
te zijn Emmertje voor emmertje vorderde
hij. Alles werd naar boven gesjouwd en op
Hij vertelde die leerling, Frans Damen uit
een hoop gestort, die zienderogen groeide.
klas 2B, van de toevallige samenloop van
Reeds gauw werd er een oud versleten
omstandigheden. Er werd een grapje over
trappetje zichtbaar. Ergens in de verbeelgemaakt in de trantvan: ,,Vandaag of morgen
ding van de jonge vorser nam een voorbegint er nog een bed-bed-bed overgroot
historisch kloostertrapje vaste vorm aan.
mede-pater van me bij jullie te spoken" en
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PRIMEUR VOOR TOI,LE LEGE

Oude gebogen monniken liepen er af en aan.
Iets, dat men ,,zenuwachtigheido pleegt te
noemen, maakte zich van hem meester.
Koortsachtig werkte de schep, nog koortsachtiger groeide de puinhoop. E r kwam een
zware muur te voorschijn een muur van
een meterdikte. Is het wonder dat Pater
Hutjens een ogenblik later de telefoon dreigde in te slikken? ,,Ga voort" sprak hij uiterlijk
kalm? *,en houd me steeds OP de hoogte".
Tienminuten later kwam een tweede bericht: ,,Rode en witte tegeltjes, Pater". En
later op de avond : ,,Beenderen, echte beenderen, Pater".
Die nacht sliepen noch Pater Hutjens noch
Frans Damen. Skeletten in Augustijnenpij
draafden met veel lawaai o p de cour en langs
het S ~ a a r n eover rode en witte tegeltjes.
Enige, wat jongere
met bijna
nieuwe pijen* renden elkaar achterna OP
een oud versleten trapje en speelden verstoppertje achter een zware dikke muur.
D e volgende morgen, Zaterdag, ging Frans
verder met graven. Enthousiast baalde hij
een complete wervelkolom uit de aarde+Om
1 I uur liep hij dansend rond met een doodskop en l0 minuten later had hij er twee*
Weer belde hij verhit naar de Zijlweg.
Pater Hutjens stelde hem echter een beetje.
teleur met de woorden: ,,Ja Frans. nu moet
je maar stoppen. W e moeten er nu een bed
voegde instantie bijhalen, want het geval
neemt ernstige vormen aan". Er werd een
grote brief gestuurd naar ,,de Rijksdienst
voor Oudheidkundig bodernonderzoek" in
Amersfoort, om advies in t e winnen. Bij
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FRANS DAMEN, leerling
2B* beg0n op
Januari j.l., zonder veel
hoop op succes, in de kelder
van zijn woning te graven.
Met enorme inspanningen
legde hij binnen vrij korte
tijd een zeer oude stenen
trap en een gedeelte van
een zware muur bloot.
Reeds de volgende dag
stootte hij op doodskoppen.
Deze vondsten zijn naar
alle waarschijnlijkheid, overblijfselen van een Augustijnenkapel, die op 20 Ocfober 1491 in Haarlem gesticht werd.

I&
L

schrijven van 27 Januari j 1. bereikte ons
het bericht, datdedirecteur, deheerGla,
binnenkort zelf naar ~~~~l~~ zal
komen, Enige dagen geleden brachten wij
Frans een bezoek Hij voerde ons naar de
onderwereld en toonde ons met een geweldige lamp zijn schatten. T~~~~
wees hij
ons de emmer, die tot aan de rand was gevuid met beenderen Wij ;oerden tussen
deze koude overblijfselen en betastten de
schedels van een voormalige monnik. Het
was griezelig en toch betoverend aantrekkelijk
die zwi<re muur, die
tegels.
o o k wij
een visioen.
betegelde
kerkvloer, waaronder de doden begraven

wij

werden.
keken rond in,de kleine ruimte
en in de aangrenzende kolenbergplaats. Iets
in ons zei dat er hier nog meer te vinden
ZOU Zijn.
weerstonden de
om te gaan scheppen met moeite. Frans
ook. Hij wacht op een bericht dat hij "erder
mag gaan. . .
, Gerard Michon (5A)

wij

N.B. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het
bericht, dat Frans inmiddels toestemming heeft gekregen. Er is
al W W een geheel skelet blootgelegd en hij gaat ijverig verder.

d

ZiJLWEGKRONIEK.
Wij zijn er weer. Rot voor U. Voor ons trouwens ook.
Dat wordt al weer volontairen. Enfin, laten we niet bitter zijn. Dat afscheidsdineetje bij Dikker Tijs zette er
wel wat zilver tegen aan. We mogen niet mopperen.
U wel. We kunnen U slechts troosten met de verzekering dat wij zullen doen wat in ons vermogen ligt om
het blad op hetzelfde peil te houden als het in de afgelopen maanden had. Willen anderen de zaak saboteren
en kankeren, laten zij hun gang gaan. Wij hebben al
voorgesteld om het woord critiek te schrappen uit ons
redactioneel vocabulaire; dan behoeven we geen critische
schotschriften meer te incasseren en dan behoeft er in
T. L. ook geen compromitterend (in de zin van compromiszoekend) artikeltje te staan om de gemoederen
te verzoenen. Want ons blad is goed. Voor wie er aan
twijfelen - niet voor niets drukten we in het vorig
nummer Bonaventura's mening af. Zo suggereren we
het tenminste nog.
Traditiegetrouw wordt deze kroniek weer een zwetsfles, omdat er natuurlijk niets te beleven valt. Maar mijn
hemel, maak dan zelf eens iets opzienbarends. Leer je
huiswerk eens, of rand de tuinman aan, als hij op de
sintelbaan aan het'wieden is geslagen. Of speel eens
met een man of tien het gezelschapsspelletje ,,Broodjezoeken", waarbij de groep door loting er een uitzoekt
die geblinddoekt moet zoeken naar een boterham met
Gruyère-kaas, in de W.C. verborgen. Hij moet dat op
de reuk af doen. Het zal hem zwaar vallen. Het spel
wordt door jeugdleiders aanbevolen, vanwege de speurzin.
Wat moeten we nu vertellen van de maand December?
Niets. De 8e vierden wij Onbevlekte Ontvangenis. Wij
vermoedden dat het eerste uur uitviel, zeker weten wij
het niet, maar het zal wel. Wij krijgen veel uren vrij.
Wij herinneren ons plotseling weer het optreden van het
duo Hesmerg-Bouter. Wij vermeldden dat al in een
vorige oplage, maar er was geen plaats, U de orgie te
beschrijven, die ontstond bij het opruimen der stoelen.
Allemachtig, wat was dat goed. Het hele gore gebouw
trilde op zijn laffe grondvesten.
Het was zonder twijfel onze beste schooldag van al die
jaren. Het verkapte dier in ons kreeg die avond eindelijk eens een kans. Het vond het alleen jammer dat het
de gewonde stoelen niet op kon eten. Sommigen zeiden
dat ze het trimester nog nooit zo hard gewerkt hadden.
Dit gold natuurlijk niet voor Ons.25 October j.1. hebben
we nog een kippenhok omgespit, dat aanzienlijk meer
moeite vergde. Maar goed - 1 6 December begon de
proefwerkweek. Toen werd het allemaal zwart.
In de Kerstvacantie voltrok zich allereerst een Nachtmis in de kapel in de geijkte Kerstnacht, waarbij het
koor uitstekend zong.
21 December werd voorts een Kerstspel van de hand
van de gebr. v. d. Eerenbeemt en Busé opgevoerd, alweer met zang van het onvolprezen koor. Een goed
stuk, naar wij vernamen. Helaas konden wij het niet

gaan zien, omdat we de datum van opvoering niet
kenden.
Pater Duvergé is thans van zins een soort cursus voor
jonge kelen te gaan openen, in de hoop dat de kwaliteit
van het koor bewaard blijft, ook in de toekomst.
Wat nog te verhalen over de vacantie? Wij konden ons
principe van ,,tien uur slaap is geen slaap" meestal
niet doorvoeren. Wij hebben ook geschaatst. Het verband mag er nu af. Intiem bezien, was de vacantie toch
wel beter dan de tijd daarna. Nieuwjaar wensend traden wij reeds de achtste aan, met een kater op elke
- spierbundel. Het regende troostend tegen de ruitjes. De
opstelling in de klassen was enigszins gewijzigd.
Enige lieden waren plotseling op een lager niveau gaan
stromen, .terwijl anderen op grond van hun prestaties
zichzelf terugvonden in ambachtscholen, gestichten.. ....
We begonnen weer met ons huiswerk en we slikten onze
dagelijkse zes uur. Er gebeurde niets, omdat niemand
petroleum meebracht. Daarom werden we de 13e ziek.
39,2". Rest ons nog slechts die laatste week van de
twintigste tot de zeven en twintigste.
Op het bericht dat wij weer beter waren, werd Leo van
Maris haastig ziek. Om administratieve redenen zeker.
Zo'n secretariaat heeft heel wat voeten in de aarde.
De leraren daarentegen waren wat stroef ten opzichte
van de griep. Een geheim middel?
Onwillekeurig verwisselden Piet Verzijlbergen en wij
van shawl. Dat kwam door de coca-cola der redactievergadering. Die van hem was wel een beetje vuil, achteraf beschouwd. We hebben hem teruggegeven.
Wij hopen niet dat er tijdens onze afwezigheid een ongemotiveerde opbloei van het schoolleven plaats vond,
want dan hebben we dat gemist, en dan zouden alleen
wij dys nog steeds niet weten wat schoolleven is.
Het enige wat ons echt speet, was dat we niet aanwezig
konden zijn bij het jaarlijkse Triniteitstoneel. Begrijp
ons goed, we hadden Vestdijk, Rachmaninow, Doris Day
en limonade bij onze sponde, maar dat stuk hadden we
graag gezien.
Over stuk gesproken, wij geloven, dat Pater Sixtus de
Bruyn O.F.M. die zich onsterfelijke verdiensten verwierf
door ,,AgnesWop zich te nemen, alvorens het vierde bedrijf te schrijven ,,MacbethWnauwkeurig doorgelezen
heeft. Met succes. Ook Lady Macbeth probeert zich, geflankeerd door een lijfarts en een bediende, in de slaap
het bloed van de handen te schrobben, wat zonder Ata
wel moet mislukken. Maar ach, wij allen plagiëren
graag, want het is gemakkelijk en goedkoop. Wij zouden een lijst kunnen aanleggen met verwijzing naar de
bronnen, waaruit wij onze artikelen putten. Maar het
zou wat saai worden misschien.
De bidweek veegde de cour leeg. Die dagen heerste er
tevens retraite, zowel ,,voor alle leeftijden", alsook ,,voor
de rijperen".
Ons werd een s0ort kaartsysteem aanbevolen, waarmee
spreker naar zijn zeggen, verrassende resultaten heeft
geboekt.
In de K.R.0.-gids lazen wij dat de 23e des avonds over

Sottens werd uitgevoerd ,,het Concert in G. grote terts
voor twee handen van M. Ravel". Het was wel mooi. De
linkerhand was soms wat vals in de pink, vonden wij.
Daar p. Vandalon de openbaarheid van Cassiciacum op
dispuut-grondslag aangekondigd heeft, behoeven wij dit
niet meer te doen.
Good night to you all, wij laten U achter in de mist, en
verlangen (ondanks de retraite) naar Nice of Palm
Beach, met de zoete genoegens van palmen, mimosa's
R. Stugt (V).
en ander schoon.

5CHOTERSTRAATl<RONIEK
Het is moeilijk een kroniek te schrijven over twintig
dagen, vooral als er in die tijd bijna niets is gebeurd,
maar ja, Tolle Lege zonder kroniek is geen Tolle Lege,
dus zullen we proberen of we uit onze troebele geest nog
wat ikunnen opvissen...
Ha! hiw komt Al iets: de Heer Nieuwenhuis, een franse
leraar, die inviel voor de Heer Babeliowsky.
De Heer Belle, die wij 'n tijdje uit het oog verloren hadden, vonden wij op de Zijlweg terug, nu als doctorandus.
In de ,,Herberg de vier winden" was op de planken de
Schoterstraat in de meerderheid waarop wij als goede
Schoterstraters natuurlijk erg trots waren.
De A.G. had minder reden om trots te zijn op deze afdeling; de gehele Parijs-actie bracht precies vier donateurs op, ondanks het schilderij van Kees ... Als 't zo
doorgaat zal het wel een uitstapje naar Zandvoort wor-

den inplaats van naar Parijs.
Over Cassiciacum mogen wij niets slechts vertellen,
want wij zijn zelf ass sic ia cum. Anderen mogen het natuurlijk wel en ze maken daar dan ook druk gebruik van; er lopen zelf geruchten over een naderende revylutie.. .... Nu ja, dan heeft de volgende kroniekschrijver
weer eens iets bijzonders te melden.
De rest van het bloeiend schoolleven komt op rekening
van de sportverenigingen. Er is eens iets te doen geweest om een andere naam voor Cassiciacum: ,Hersengymnastiek Alliance" bijvoorbeeld zou een groot succes worden.
Wij herinneren ons ook nog de vele uren dat wij de
straat op gestuurd werden en in een stromende regen
door Haarlem mochten wandelen, tot Vroom en Dreesman en weer terug, omdat er een leraar griep gekregen
had. De volgende dag hadden wij dan griep.. .
In de bidweek bad pater Reykers in 't begin iedere dag
na de lessen een kort gebed voor, er bad echter niemand
na om de eenvoudige reden dat er niemand was. Toen
bad (ook) pater Reykers maar thuis.
Dit was dan de laatste kroniek (van mijn kant natuurlijk) als het tenminste nog kroniek mag heten. De volgorde is niet erg chronologisch, maar dat moet U mij
niet kwalijk nemen: de Tijdgod Chronos heeft mij verlaten omdat ik al geen kroniker meer ben.
Ik hoop dat mijn opvolger het er beter af zal brengen.
H. C. E. van Leuven (5 B Sch.).

Z. H. ExcelIentie Mgr Dr Canisius van
,,Men" zal wel weer zeggen dat het chauvinisme is
als ook ons schoolblad enkele regels wijdt aan de
Nederlandse Augustijnse Bisschop in het Vaticaan.
,,Maar men is nu eenmaal op een Augustijnse
school, dus .... ....." (Rector). Mgr van Lierde is
echter ook nog Nederlander, maar laten we eerlijk
zijn: om beide redenen zijn ook wij, Trinitariërs,
verheugd om deze benoeming door Z.H. de Paus,
en, zeker van jullie instemming, bieden wij vanaf
deze plaats aan deze Prelaat onze oprechte 700voudige gelukwensen aan.
De kranten hebben er reeds veel over geschreven,
een primeur kunnen we dus niet bieden. Of was
Eet intuïtie dat onze vorige schoolagenda een artikeltje wijdde aan ,,De Paus en zijn Koster"?
Een familiestuk is een onvervanabaar iets. welnu
als we het even wat profaan mzgen uitdrukken:
het Sacrista-ambt is een van onze oudste en dus
eerbiedwaardigste familiestukken.
Reeds van plus minus het jaar 1350 is een Augustijn de drager van dit ambt, waaraan weldra de
bisschoppelijke waardigheid werd verbonden. Hij
is de bewaker en hoeder van de Pauselijke Sacristieën en al wat daar bewaard wordt, zowel in het
Vaticaan als op Castel Gandolfo, bij elke grote
plechtigheid is zijn plaats in de onmiddellijke omgevirig van de Paus, het is zijn taak Hem de laatste
H. Sacramenten toe te dienen en iedere morgen
van het Conclaaf voor de verzamelde Kardinalen
het H. Misoffer op te dragen. Geen enkele relikwie
verlaat- het Vaticaan zonder zijn
goedkeurins.
,
.,
Sinds het Verdrag van ,Lateranen in 1929 is Gj
tevens Vicaris Generaal van de Paus als Bisschop
van de Vaticaan-stad, zodat onder zijn iurisdictie
- ook valt de parochiekerk van St. Anna, eveneens
bediend door de Augustijnen en de enigste parochiekerk van deze stadstaat.;
Al is Mgr van Lierde in België geboren, (fijn klas-

Lierde

O.E.S.A.

genoot pater Retera trouwens ook), zijn Ouders
zijn Nederlanders, zijn middelbare studiën maakte
hij op ons Gymnasium te Eindhoven en hij trad
daarna in de Nederlandse Augustijnen Provincie.
De Voorzienigheid deed hem na zijn priesterwijding het meest in Rome verblijven in het hoofdklooster der Orde achter de linkercolonade-arm,
als Professor, als Prior, als predikant en als leider van de wereldlijke 3e Orde van St. Augustinus in de Stad. Z o was hij lange jaren de overbuur
van Hem, waarvan hij thans de huisgenoot is.
In de lange rij van Pauselijke Sacrista's is hij de
eerste Noord-Nederlander en bij mijn weten de
derde Noord-Nederlandse Augustijn met de bisschoppelijke waardigheid.
Als bisschop zouden dan zijn onmiddellijke voorgangers zijn Jacob van Lisse, prior van het Augustijnenklooster te Dordrecht, die in 1441 wijbisschop (coadjutor) van het Utrechtse bisdom werd
en Adriaan van de Apeltern uit dezelfde stad, die ,
ixi 1502 een gelijke waardigheid ontving. Zoals
bekend waren de eerste Augustijnen die in 1.491
het nieuwe Haarlemse klooster bevolkten, ook afkomstig uit het convent van Dordrecht.
O p Zondag 24 Februari a.s. zal dan ook pater van
Lierde, die, toen hij nog in Nederland ons de H.
Schrift doceerde en ons leidde in de Liturgie en
Koorzang geplaatst was in het klooster te Nijmegen, uit de handen van Kardinaal Pizardo, de bisschopswijding ontvangen in de aloude kloosterkerk
van St. Augustinus te Rome.
Rmo P. Fr. Canisio van Lierde,
Episcopo Titulari Porhyriensi,
Ssmi. D. N, Praelato Domestico et
Pontifici Solio Assistenti,
Civitatis Vaticanae Vicario Generali et
Sacrarii Apostolici Praefecto,
SALUS ET VITA,
p. H.
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Op 24 Januari speelde ons Lyceum thuis tegen de Raaks.
Hoewel de wedstrijd niet op hoog peil stond, is het toch
een volledige revanche geworden op onze vorig jaar
geleden nederlaag. (3-4) Direct re%dsna het begin bleek
de zware Raaks-achterhoede de grootste moeite te hebben met onze snelle, lichte voorhoede. Vooral de technisch uitstekende linkervleugel Wooninck-Soelaart brak
enkele malen gevaarlijk door. Na tien minuten namen
wij door een prachtig doelpunt van Wooninck de leiding.
Door een fout van de overigens uitstekend spelende
Bloem, kon de Raaks echter gelijkmaken. Hierna volgde
een spannende strijd om de leiding, waarin Eichhorn tol
tweemaal toe op de doellijn moest redden. Maar geleidelijk aan kwamen we in de meerderheid en door snel
handelen wist Soelaart twee fouten af te straffen
(3-1). Na de rust maakte de Raaks een grote fout door
Boterbloem - hun grote kracht in de achterhoede middenvoor te zetten, waardoor de weg naar hun doel
nog gemakkelijker te vinden was. Voor het uitvallen
+an van Someren, kwam Wooninck rechtsbuiten te staan
en de invaller Goossens werd linksbuiten gezet. Hoe
ver ons elftal opdrong, blijkt wel uit het doelpunt van
de halfspelende Bol. Wel moest van Dam nog enkele
schoten stoppen, maar met nqg twee doelpunten werden
onze teleurstellende gasten volkomen geslagen.
Tot mijn spijt - beste sportvrienden - zal ik reeds de
eerste keer moeten beginnen met een minder prettige
mededeling. Onder de scheidende redactieleden kwam
ook de naam van Puck Spee voor. Zij, die dit jaar de
moed gehad hebben, om ons blad tot de laatste bladzijde toe t e lezen, weten, wat ze aan Puck missen. Hij
heeft dit afgelopen jaar getracht de sportpagina zo
aantrekkelijk mogelijk te maken en ik spreek hier zeker namens onze gehele schoolgemeenschap, als ik zeg
dat hij daar volkomen in geslaagd is. Puck, wij wensen
jou en je studiegenoten van deze plaats veel succes, en
we hopen je hier volgend jaar niet meer te zien! Nu
zal het mijn beurt zijn om m'n potje inkt in doelpunten
en strafbullies om te zetten en de beste weg daartoe
lijkt mij, om maar meteen te beginnen.
TAFEL-TENNIS

.

Op 28 December werden de schoolkampioenschappen .
gehouden. De belangstelling zowel bij de deelnemers als
bij de toeschouwers was zeer gering. In de groep van de
onderbouw (Iste en 2de klassen) werd gespeeld in vier
poules van vier. Als winnaars kwamen te voorschijn:
Pierre de Vos, Guus Niehe, Jos Junger en Louk Beijnes.
Na een zeer spannende finale kwam Guus als winnaar
uit de strijd, gevolgd door Jos en Pierre. Keurig werk
jongens! Bij de hogere klassen werd Jan Smit onbedreigd winnaar van de vijftien deelnemers. Met veel
meer spanning werd door ons de strijd om de tweede en
derde plaats gevolgd, waarin Jan Beijk tenslotte zegevierde over Ronny Tjia. R. Schlatmann was de vierde
finalist.
SCHAKEN
Tijdens de Kerstvacanti6 werden in Brinkmann de voorronden voor 't jeugdkampioenschap van Noord-Holland
gehouden. Onder de twaalf Haarlemse deelnemers bevonden zich de twee Trinitariërs W. Happel en R. Faase.
In dit sterke gezelschap moest W. Happel in Groep A
de vierde en vijfde plaats delen met 2 uit 5. In groep B
zag R. Faase kans de derde plaats t e bemachtigen met
3 uit. 5. Doordat het schoolschaaktournooi tegelijkertijd
werd gehouden, zagen wij in de gezellige zaal nog meer
bekende gezichten. H. Klein en R. Versnel verrichtten
hier goede prestaties door resp. de derde en de eerste
verliezersronde te winnen. H. Klein kwam hierdoor op
de vijfde plaats. H. Happel bezette de tweede plaats in
de tweede verliezersronde A. De spelers R. Comans en
V. Pollé stelden iets teleur. Een woord van lof aan de
R.S.S.B. voor de uitstekende organisatie is hier zeker op
zijn plaats.

VOLLEY-BALL.

*

Op ~ o n d e r d a25~ Januari werd in de gymzaal de wedstrijd Holland-Indië gespeeld. Voor Indië mochten uitkomen: zij die in Indonesië, Suriname of Curacao geboren waren. Na een kleine koempoelan op de cour, werd
het Indische team onder aanvoerderschap van Roy Emanuels uit de volgende jongens samengesteld. J. Smit,
B. Rijkes, J. Weijers, M. Leijfeldt en C. van Doorenmaalen. De ,,gastheren" brachten de volgende opstelling in
het veld. F. Lablans, G. Herberman, W. Heeremans, M.
van Ooyen, W. Harkmans en J. Bloem. De eerste set
(15-10)
en
werd door Holland gewonnen (10-15),
(15-14). Hierna moest Max Leyfeldt verstek laten
gaan, maar toen de Indiërs wat aan het kunstlicht gewend waren, ging het met R. Naumann in hun gele(8-15)
voor
deren heel wat beter. Het werd (7-15),
Indië en ook de beslissende set was voor ,,Ambonu,
(12-15),
(8-15)
zodat ze de wedstrijd met 2-1
wonnen.
HOCKEY.
Evenals de vorige jaren zal de V.C.L. Sportclub ook dit
jaar de traditioneel geworden ,,Internationale Hockeydag" organiseren. Ook onze school heeft weer een uitnodiging gekregen om met een heren-elftal deel te nemen. Deze dag zal op Donderdag 29 Maart in Den
Haag gehouden worden.
Covado.

Vtaoieitpikkeri eri Wespensteken
De een: ,,Waar zijn de leeuwen van de trap gebleven?"
De ander: ,,In de lerarenkamer."

*
*

Dr B. Delfgauw in klas 5 A: ,,Ik wou dat ik behoorlijk
kon praten."
Tijdens de ziekte van Pater Distel was het wat kaal onder de klok; Alleen tijdens zijn ziekte?

*

Ene Herman van Riet werd afgekeurd voor de militaire
dienst wegens: belachelijk uiterlijk, slecht zicht en
slechte reuk.

*

Hans Gimbrère kon een dag niet spreken, doordat de
tandarts hem onder handen had genomen. De volgende
dag vond de geneesheer%eenenveloppe met f 500.- van
een anonyme gever in de brievenbus.

VAN WEGEN WEG
T. L. PECH

r

Ouders.
beseft Uw verant-

Een grote slag voor ons Blad. Van Wegen was de man
die ons orgaan opmaakte, die boos was als de copie te
tam was om er wat van te maken, die voor zijn vrouw
een bouquet bloemen meebracht als hij weer eens uit de
gekrabbelde copie een ouderwets T.L.-nummer had kunnen ontwerpen, die met een lach onze redacteuren en
mij te woord stond, desnoods in het holst van de nacht,
die altijd even tijd had voor T.L.,ook al had hij een opdracht van de Minister onder handen, die bedroefd was
als het met T.L. niet meer zo goed ging als in de dagen
van Noud en Harry en Jopie.
Misschien is dit verval van ons schoolblad wel een van
de redenen dat hij bij de Drukkerij van St. Jacob is weggegaan. Maar in ieder geval zijn we blij om zijn promotie.
Wij danken hem van deze plaats hartelijk voor al zijn
zorg, wensen hem in Amsterdam alle voldoening en hopen dat Directeur en Chef van onze Drukkerij ons dit
verlies zo goed mogelijk vergoeden en een oogje blijven
dichtknijpen als onze Redactie tegen alle geschreven en
ongeschreven wetten in bij tij en ontij de drukfabriek
langs de zijdeur komen binnensluipen om de belangen
van T.L. te behartigen.
p. Hutjens.
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STOOP'S BAD
Wij vervaardigen aHe drukwerken

FRIS

-

ORIGINEEL

-

BILLIJK

Drukkerij

,

St. Jacobs-Godshuis

-

Antoniestraat 7, H'Iem,

H. DE VRIES

l

Laat Uw

Tel. i 0740 b.g.g. 12943

ALGEMENE BOEKHANDEL EN
ANTIQUARIAAT
met gespecialiset.rde

Grote sortering jeugdboeken
romans, algemene werken, missaals en kerkboeken.
U w a d r e s voor schoolboeken

SC110OLEOEIZHANDE1.

*

Jacobijnestraat

3

- Ged. Oude Gracht 27-27a - HaarIem

Boekhandel

KUYPERS

CARL V. D. LINDENSTRAAT 4.
TELEF. K. 2907 - 385 - HALFWEG

J. G. A. VAN DAM

Vlotte bedienrng en franco leverrng door geheel Nederland

AARDAPPELENBEDRIJP
Speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten

.

P. BURGEROBISTRAAT
14, HAARLEM-N.

I

Nassaulaan 20
l

- Haarlem - Telefoon 12249

Lood

en Zinkwerker erkend installateur

ELECTRICITEIT OP ELK GEBIED
Uitgebreide collectie Zondag- en Dagmissaals, uitgave
Spectrum en Gottmer, in alle soorten banden

J+ en A. STAM

,

SANITAIR -'GAS \
WATERLEIDING
TELEFOON 1.4.0.7.6.

PAUL K R U G E ~ T R A A T19, HAARLEM
.

Religieuze Kunst- en Boekhandel

Het SPECTRUM MISSAAL
is uit voorraad verkrqgbaar bij

MET EEN ,,TOLLEfJE9'
wordt het \/erkopen een lolletje! !
,

J+ P*MAAS t3 ZONEN
Verwulft l

- Haarlem - Tel. 14512
Q)

Firma A+ FEDERMANN

-

OPTIEK 100o/o SERVICE

Grote Houtstraat 37, Haarlem, Tel. 11059

I
i

L
Firma

A. J.

v.

I

I

Giebels

IJzerhandeI

Gcd. Oacle Gracht

5 - 7 - Haarlem

BLOEMENDAAL

Chemicaliën en Drogerijen

zeer zeker voor een bij z o n d e re gelegenheid

Voor

I

I1

EIectriciteit

Technisch Bureau

THEO BONARZUS

SoendapIein 34

-

Haarlem Noord

TeIefoon 23280

I

Gas
Water

i

I

d. Pigge

bekende a d r e s voor

Het

I

-

UW kolenhandelaar

~

(3 Iijnen)

FRANS PERQUIN
Groote Houtstraat 162

Prima anthraciet

Telefoon 13783

*
Tabak- en Sigarenmagazijn

B+ BIJNSDORP
- Haarlem - Telefoon 1.3.5.0.7

Tempeliersstraat 46

1

