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staan w e voor
Pasen. F+ W e aanvaarden
het zoals w e iedere dag
aanvaarden. F+ Het begin
van deze dag verschilt voor
ons bijna alleen van d e andere dagen door het ei. 8
D a t pakken we' op, tikken
het met een resolute klap
stuk en peIIen het zonder
een ogenbIik te aarzeTen. i
W i j hebben in d e Vasten
weer eens d e gelegenheid
gehad onszelf te peIIen. onbarmhartig onszelf bToot t e
leggenvoor iedereen: ,,Kijk
zó hen ik; hoe je me ook
bekijkt, meer zuI niet vinden. D i t is aI1es": R W i j
haddende gelegenheidonszelfteontdoenvan deschaal
gevormd door een heel jaar,
een bijna Iuclitdicht pantser; niaar eipenIijk zijn w e
niet veel verder gekomen,
d a n het aantikken en d e
enkele barstjes in d e schaal
dreigen nu alweer dicht te
groeien. F+ Toch leeft in
ieder van ons het kuiken,
het hogere Ik, dat leeft en
worstelt om. eruit te komen. %' W e merken het
meesta1 niet op, of houden
het met opzet bedwonnen:
het ZOU ons kunnen hinde(cliché: uitgeverij De Toorts, Heemstede)
ren in onze practijken! #
Christus. verlos ons van d e dodeschaal; e n zoals Gijzelf verrezen zijt, zo doe het levende wezen in ons,
R.S.(V)
onze ziel herrijzen. 71 Maak het sterk. zodat het ons kan leiden in het voor ons liggende leven.

reeds voldoende om diezelfde
kudde in de aula een hele avond
aan het deinen te houden ..........l
Z o zijn wij.

*
W i e de moed zou hebben om
's ochtends een uurtje eerder op
school te komen, zou kunnen zien
dat er van de 482 jongens toch
nog tien à twintig de blauwe deurtjes binnen gaan, om er een half
uur later weer uit te komen. Die
462 anderen.. ....? Dat zijn wij.

met de beste advertenties van al
de kruideniers uit de omtrek. Diegroep heeft de grootste
moeite om in een maand tijd de
omslag van een schoolblaadje er
mee te versieren.. .... Z o zijn wij!

*

Het komt tenslotte voor, dat een
,,herkouwende kudde" 25 maal
langs een aantal volgeschreven
borden schuift, zonder dat er beweging in komt' Een grammophOonnaaldje met een aanrakingsvlak van misschien één micro is

Het gebeurt, dat aan een ,,toplaag" van honderd jongens een
uitnodiging voor een collecte
wordt gezonden, waarvan er tenslotte nog een vijfde deel daadwerkelijk met de bus loopt. Ga
onder diezelfde toplaag een aantal toegangskaarten .na loting verkopen, dan beginnen ze reeds een
week van te voren de rectorskamer te belegeren, om op een
nota bene
vleesloze dag ,,The
fiound of flesh plot'' te gaan zien..,
Z o zijn wij.
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Leraar tot Leerling: ,,Vertaal eens
mij het woord Windelkind."
Leerling (zeer schuchter) : ,,Coupeusekindje, mijnheer."

en zilveren kranten!

22 klassen vol ,,toekomst" trekken
elke middag om half drie hun fiets
uit het rek, zonder zich-te bekommeren om het feit dat er een
schoolvereniging als Cassiciacum
dreigt te overlijden aan bloedarmoede. Datzelfde aantal klassen
krijgt plotseling sociale stuipjes,
als het op de laatste dag in Januari met hoogoranje wangen, z'n
laatste beetje vaderlandsliefde
staat te verzingen, om twee maal
vijftig minuten vrij.. ....! Wij?

middag omstreeks half een,
een groep ,,lunchende hedie kans ziet, in een half uur
een hele cour vol te krijgen

I/e~iehbikkeheh

ATa de fantastische speech van Mr. Jan Derks, is een nieuw apostobatsjaar begonnen.
Met grote vreugde zien wij terug op sommige A.G.-uitingen va%
het afgelopen jaar, b.v. de resultatep wan de papieractie, ruim
f 100.- in 3 á 4 maanden.-En toch a h we nu allemaal eens meededen. ... .! Een woord van dank is hier op zijn plaats aan Ze vrijwillige sorteringsploeg uit klas I b (Zijlweg): die dagelijks present.
is. Evenzeer gaat onze dank uit heel in het bijzonder naar de con2actpersonen waarop wij steunen, maar die vaak zelf zo weinig steun
in hun klas ondervinden. Verkochten zij maar sigaretten a raison
van f 0.01 per stuk, maar zij hebben slechts te bieden het ideaal van
een priesterstudent ergens in India.
Intussen is het bestuur, wat de Zijlweg betreft, herkozen, terwijl op
de Schoterstraat voor het afgetreden bestuurslid Kees de Groote
nog geen remplacant is kunnen gevonden worden. Het is jammer
dat Kees, die zoveel gedaan heeft voor de A.G., in deze laatste opdracht niet geslaagd is. Maar hij is niet de enige pech-formateur.
AZle zaken op deze afdeling blijven dus voorlopig alleen bermten
bij de vice-voorzitter Hans Wessel. Zijp de kranten dus voor ons van zilver, de donateurs blijven voor
sen groot deel papier. Onder- degenen die meededen, willen wij toch
zeker iets goeds verloten, maar voor hen, en voor jullie die nog xulZen meedoen, geven wij nog altijd de voorkeur aan de trip naar
Parijs.
Daarom verlengen wij de donateurs-actie onder de gewone voortoaarden tot 1 Mei a.s. Nieuwe formulieren zijn steeds t e verkrijgen bij:
HET BESTUUR.

*

Elke
is er
ren"
, tijds,

Toch zal er over enkele jaren een
generatie mensen zijn die zich aán
deze dingen stierlijk zal ergeren.
En zij zal moeten toegeven.. .......
Ach ja, dat waren wij!
Covado.

\

I
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SCHOTERSTRAATKRONIEK
Het onvermijdelijke is weer gebeurd: de redactie van
Tolle Lege is weer veranderd. De nodige critiek zal wel
weer op ons, nieuwbakken krantenmensen, neerkomen.
Meen echter niet, dat dat ons deert, want dat wisten
we, voordat we eraan begonnen.
Ik zal nu meteen maar beginnen met het vermelden
van de schokkende gebeurtenissen, die er op ons lyceum
plaatsgrepen, want daar is tenslotte toch de kroniek
voor bedoeld.
Op S Februari kregen wij door de mond van mijn voorganger Herman van Leuven te horen, dat we maar eens
een kroniek moesten schrijven t e beginnen met 27 Januari. Nu dit moment was aangebroken, voelden wij ons
toch wat bleek om de neus worden, maar we aanvaarden
het met een air, alsof we niets anders verwacht hadden.
Thuis doken we snel in onze agenda, om nog enig vermeldenswaardig nieuws op te sporen, want wat er een
week geleden gebeurd was, ja, dat zouden we zonder
agenda niet volledig meer weten. Zie hier echter het
resultaat van ons speuren.
27 Januari: Toen konden we ons opgeven voor het Paastournooi.
Op 31 Januari vierde kroonprinses Beatrix haar dertiende verjaardag. Ze kreeg vele mooie cadeautjes en wij
kregen ook een presentje, in de vorm van twee vrije
uren. Lang zal ze leven!
Z Februari Maria Lichtmis. In plaats van de eerste twee
kwartiertjes kregen we een heel lesuur vrij. We gaan
vooruit !
Dezelfde dag gingen de vijfde-klassers naar de schouwburg, waar ,,The Merchant of Venice" werd gespeeld
door de toneelvereiliging: ,,The Young Vic Company".
Volgens ooggetuigen was het schitterend.
Op 3 Februari kregen we gelegenheid de Blasiuszegen
te ontvangen. Pater Reykers deed het in de klassen,
waar hij doceert voor de les, om opstoppingen tijdens
het vrije kwartier in 5 A te voorkomen.
De vgfde Februari kwam de heer Babeliowsky wee;
geheel hersteld op school. Wij danken dq heer Nieuwenhuys, die hem op zo'n voortreffelijke manier heeft vervangen. Tevens memoreer ik hier de komst van de heer
W. de Rijk, die de laagste klassen wegwijs tracht te
maken in het labyrinth van de Duitse taal.
6 Februari vierden we Vastenavond. We gingen niet
naar Carnaval, maar we werden getroost door de twee
vrije uren.
7 Februari: ,,Bedenk, o, mens, dat gij stof zijt, en tot
stof zult wederkeren.''
De heer J. Derks, hoofdredacteur van ,,De Tijd", sprak
voor de A.G.-leden en hun ouders over , , ~ Ó m ehart
,
van
het Apostolaat". Met-veel genoegen hebben wij naar
zijn ,,praatjew, zoals hij het zelf noemde, geluisterd.
Op I S Februari waren wij in een Vastenavondstemming
vanwege onze agenda. Op die dag n.l. zagen wij drie
drinkebroers in de agenda, die heel 13 Febr. besloegen.
E r was geen plaats om huiswerk op te schrijven en
daarom gingen de meesten van ons maar meedrinken

en lieten het huiswerk ......... nou ja, U voelt het wel?
Ig Februari. Onze agenda zei, dat het Aswoensdag was.
We gingen naar de kerk om een askruisje te halen,
maar daar vertelde men ons, dat we een week t e laat
waren. Toen hebben we ons hoofd maar in de asbak
thuis gestopt .........
Op 15 Februari kregen we eindelijk een gloednieuw beschreven bord in de gang, waarop we werden uitgenodigd de Stille Omgang mee te maken. Dus gingen we
van 24 op 25 Februari naar Amsterdam. Sommigen
maakten de tocht per tram, anderen met de fiets en
weer anderen te voet. Op de terugweg heb ik nog een
held gezien, die ook weer te voet huiswaarts keerde.
Bravo !
De 22ste Februari weigerde de deur van de cour na het
vrije half uur ons naar binnen te laten en verhinderde
aldus dat wij onze, naar wetenschap dorstende geesten
konden laven aan de bron van alle wijsheid, met name,
de leraar. Tenslotte verkregen wij toegang door de voordeur, nadat eerst Irene een goede nacht was toegezongen. Theo van Vilsteren speelde uitstekend de rol van
fietsenbewaarder, maar kon even later de klas weer ingaan, doordat onze geachte concierge het slot van de
deur toen op vakkundige wijze had geramd met het
gevolg, dat de fietsen weer hun plaats in de stalling
konden bezetten.
En dat is dan weer alle kroniek. Mij dunkt, lezers, dat
U tevreden kunt zijn. I k heb als een jager achter het
nieuws aangezeten en U ziet het: een keurcollectie,
nietwaar ?
Beste Lezer, ik wens U veel succes toe in de proefwerkweek. U zult weer door de gebruikelijke appel die, ook
even gebruikelijk, erg zuur is, moeten bijten. Verder een
Zalig Pasen en een zoete rust in de vacantie!
P. J. Stammeijer (4 A).

,,Achu zei hij ,,het doet er niet toe." En deze gedachtengang kunnen wij volgen. Want het geeft niet of wij deze
kroniek schrijven of ongeschreven laten; in deze bloedeloze gemeenschap zijn zo weinig dingen de moeite waard;
het interscholair tournooi bewees dit; wij spraken enkele
deelnemers, die verontrust informeerden, of het Triniteitslyceum plat was gegaan, opgeheven wegens gebrek
aan b,elangstelling, of dat men er tegen gegooid had of
zoiets. Alles was toch wel in orde? ,,Welzeker!" spraken wij in majeur. ,,Waar of dan de deelneming aan het
H.I.C. breef ?" Wij zeiden toen maar, dat ons symphonieorkest juist op tournee was, dat de progressieve schildersgroep ,,Lak" van ons lyceum exposeerde in Bolbgna,
en dat slechts G. Janse was achtergebleven, wegens de
ontoereikende expositie-ruimte. Maar, dit mogen we U
wel zeggen: dit was niet helemaal waar, slechts voor
hallucinerenden is het aanschouwen weggelegd van
het Trinitaal Symphonisch orkest, en ,,The Trinity
Swingers". Sinds bepaalde lieden der beeldende klasse
uit onze gelederen hebben opgehouden met hun produc-

,,Tjaw, zeiden wij met gefronst
voorhoofd, alsof wij diep
- over deze zaak nadachten.
,,Natuurlijk hebben die mensen
iets," ging hij voort, ,,maar ieder
mens heeft toch wat? Neem die
zes mannen- nou 'ns die daar zitten te staarogen, dat zijn de zes
die Mohammed zijn. Die drie anderen daar zijn Napoleon, en die
daar is Tsjaikowski.
Daar vlak bij U zit Aljechin, let
maar
Op 'm."
Wij zagen een fletse figuur -die
peinzend achter een schaakbord
zat en weifelend met wit zette.
Vervolgens stond hij op en ging
aan de andere kant van het bord
zitten. Listig kneep hij één oog
dicht en met een slim gezicht deed
hij een tegenzet met zwart, en ging
weer aan de andere kant vailhet
bord zitten. Giechelend deed hij
toen weer een zet, met wit.
,,Hm", zei het manne_tje naast ons
met haat in z'n stem, ,,ziet U die
vent daar? Die denkt nou dat hij
Petrus is, maar geloof hem niet
hoor" en hier boog hij zich vertrouwelijk naar ons toe en fluisterde met glimoogjes, ,,die vent liegt,
want ik, ik ben Petrus."
,

OWTBIJTKOEK

a

of kolder?
,,U kwam no. 14 opzoeken?"
vroeg een vriendelijk verpIeegstertje ons. W i j knikten bevestigend. ,,Komt U maar mee." W i j
volgden het zustertje door 'de
groen en witbetegelde gang en
bleven voor een groene deur
staan.
,,Wacht u hier maar even," zei
ze, ,,en let U maar niet op die anderen, het zijn herstellende patiënten." W i j stapten de grote kamer
binnen, die meer op een zaal leek,
en zagen* er een aantal mannen.
Schichtig gingen we in een hoekje zitten, terwijl we angstig rondloerden. In een ander hoekje zaten
een paar mannen stijf en roerloos,
en met gekruisde benen, voor zich
uit te staren. Plotseling werden

wij opgeschrikt door een tikje op
onze schouder, en een manhetje
met een vriendelijk blozend gezicht knikte ons gemoedelijk toe.
,,Kwam U 'ns een kijkje nemen?"
informeerde hij belangstellend.
,,Nee" legden wij uit, ,,een kennis
opzoeken."
,,Oh" zei hij, terwijl hij zich naast
ons nestelde en ons nadenkend
aankeek. ,,Ja" begon hij, ,,U zult
't hier wel vreemd vinden met al
die gekken, maar zijn ze eigenlijk
wel gek?" Wij trachtten een wijs
gezicht te trekken. ,,Kijk 'ns, de
wereld vindt deze mensen abnormaal en zich zelf normaal. Maar
kan 't niet juist andersom wezen?
Misschien zitten de enige normale
mensen in de z.g. gekkenhuizen!"

(vervolg Journael ofle Kronyck)

tie, lezen wij ook daar op pueriele plaatjes, welke waarde hebben voor een puzzle: ,,Zoek zoveel mogelijk tekenfouten op."
I s het culturele leven dus al gekist, het lichte soort is
evenmin te roemen. Degenen die weten wat schoolfuiven
of school-bands zijn, weten dat uit andere schoolbladen
en wij dachten dat het sportieve element nog wat bijvoeding behoeft; alleen Alliance-hockey schittert (voetbal
is nog jong) en omdat het zo afsteekt tegen de rest van
de school zegt men maar, dat het geen schoolvereniging
meer is. ,,Het hoort er niet meer bij." Dit is de hoogste
lof die ihen Alliance kan geven.
Waarom dan nog te schrijven over de kille avondjes, die
er wel geweest zijn? Mensen die het nog weten, hebben
ons niet nodig om eraan herinnerd te worden, en zij die
het niet weten, hebben ook geen enkel nut ervan, om op
de hoogte te zijn van gemiste avondjes. Zij zullen toch
niet zeggen: ,,Daar had ik bij willen zijn." Over die mislukte avondjes: er zijn natuurlijk uitzonderingen. De
avonden die de A.G. organiseert bijvoorbeeld. (Dit omwille van de censuur).
De 30e was er een Jazz-avond. Dixieland en Progressive.
We konden die avond niet, en dat vonden we jammer.
Wat? 0, hemel; een gymnasiast ...... en dan van *J......
houden? Van die Amerikaanse hobbelsprong-muziek?
Neen, neen, dat gaat niet. Wij moeten een stand ophouden en in de handleiding voor die stand staat: Spugen
op J..... . (figuurlijk). Dus dat gaat niet door. Wel schenen junioren aanstootgevend gedeind te hebben, naar
Paters walgend mededeelden. De avond was echter goed
op touw gezet.
7 Februari was het Aswoensdag. In de kapel werd deze
as uitgereikt tijdens de pauzen. 's Avonds sprak mr. Jan
Derks over: ,,Rome, het hart van het Apostolaat." Onze Schoter-collega schrijft hier reeds uitvoerig over.
Hem hiervoor onze dank.

.

.

De 6e Februari achtte de Heer Belle het echter noodzakelijk te huwen en de 8e bracht de heer Jacobs dan ook
een zinvolle wieg mee.
In de Vasten gebeurde niets, waarvoor wil de Kerkelijke
Overheden dank weten. Aan hen lag het niet, dat wij
ons nog steeds ziek vuelen. Aan het eten ook niet. Aan
het weer wel.
De Vastenwet kon echter niet verhinderen dat p. Hutjens de 21e jarig was. Het werd een extra-beproeving
voor hem, dachten wij, al kreeg hij van insiders wat
handen en blikken.
E r moet nog iets met de A.G. gebeurd zijn in deze periode; in ons onderbewustzijn woelde dit idee, maar het
bestuur veinsde niets te weten en dus zullen we het erbij
laten. Raadt U maar es. Dat 's nog leuker.
De Stille Omgang voltrok zich op. 24 Februari, des
nachts,.dat spreekt, anders ziet men het. Stel je voor
dat men bij daglicht Pater Hutjens had zien exerceren
met een tas vol brood! J a , hij zei dat het zangboekjes
waren, en dat is ook héél aardig gevonden, maar ......
Ach, neen, men mag het niet kwalijk nemen, en er niet
dadelijk het ergste van denken, het valt niet mee zonder eten, maar had hij dan dadelijk met een ronde borst
toegegeven dat hij er wat korstjes bij had.
Velerí staken de 22e kennis op van de vrouwelijke
psyche. Sommigen probeerden dit practisch te verwerken. Zij zijn nu op weg naar Heiloo. Een tweede groep
vertrekt morgen naar Oudewater.
De 27e en 28e Februari en de 7 e Maart stonden in het
teken van de perverse verkiezingen der A.G. Vele terroristen vielen ons aan, in de ene hand een brengun, in
de andere een toffee, en wQ ontkwamen slechts door de
verzekering dat wij geen Iid waren, zelfs geen donateur.
Leo van Maris is goddank, bewaard gebleven.
Thans rest ons slechts de proefwerkweek. Wij hebben
al een kamer besproken, zerk inbegrepen.
R. Stuyt (V).

Wij kregen plotseling een hartstochtelijk verlangen naar de verpleegster, die ons zo gemeen in de
steek had gelaten. Maar gelukkig,
daar verscheen ze met- Pim. W a t
was hij veranderd! Een vreemde
gloed smeulde in z'n ogen, en onze welgemeende: ,,Ha Pim, hoe
gaat ie?" beantwoordde hij met
een flauwe grijnslach. ,,Gaat U
maar een beetie met I hem in de
tuin lopen," zei de zuster. Daarbuiten. in de tuin met een arote
vijver'in het midden, konden wij
weer rustia" ademhalen. ..Zullen
wij een eindje lopen?" stelden we
voor. Hii knikte mat. Terwiil we
langs de keurig onderhiuden
perkjes en onder de kastanjebomen liepen, zei hij plotseling: ,,Ik
begrijp 't niet, ik begrijp 't niet."
,,Wat niet," vroegen wij.
,,Het mes was toch zo bot en ik
heb de luchtpijp toch niet geraakt.
Ik wou alleen maar proberen om 't
boordje los te steken." ,,Nou ja,"
susten wij, ,,het is toch al lang vergeten, en 't was een ongelukje."
,,Neen," zei hij, ,,ze geloven me
niet. Toe, laat 't me nog een keer
doen; dan zie je zelf d a t ik 't goed
kan, toe, laat 't me nog één keertje doen." Tegelijkertijd haalde hij
een dolkachtig voorwerp uit z'n
kous.
Het hek was dicht!
Reggy Naumann (4-4).

Zoals jullie misschien allemaal weten was er dit iaar weer een Interscholair tournooi. Dit was ook
bedoeld voor de beide Triniteits,lycea. Er waren in het geheel 3
van de 700(?) leerlingen die zich
voor de afdeling muziek opgaven.
Hiervan werd er één uitgekozen.
Voor Declamatie bestond helemaal geen animo! Is het nu nodig
dat een jongen uit de eerste klas
de eer van het lyceum hoog moet
houden? E r ziin heus wel meer
jongens- die muziek beoefenen
Waarom aeen koor van onze
school, om nog maar niet te praten over een orkest! Ook wat het
bezoek betreft was de uitslag nihil;
12 leerlingen op de twee muziekavonden en bij de declamatie 5!
Eiselin ( I V a ) . -' Buwalda (3b).
3'

Interscholair Jeugdtournooi
( HAARLEM

1951

DECLAMATIE EN TONEELSPEL,
Op Dinsdag 30 Januari gaven leerlingen van de Haarlemse Middelbare
Scholen demonstraties van hun kunnen op het gebied van declamatie en
toneelspel. Het is t e betreuren dat er van onze school geen enkele vertegenwoordiger optrad. Wel is waar geldt als excuus dat onze tonelisten
juist in de voorbereidings- en schiftingstijd voor de Interscholaire, hard
moesten werken voor de opvoering van ,,Herberg de vier winden", doch
dit is slechts van toepassing op een zeer klein aantal, op onze school van
700 leerlingen.
Hoe het ook zij, de andere scholen hebben zich flink geroerd, hoewel wij
niet kunnen zeggen, dat ieder optreden een volledig succes was.

DECLA MATIE
Het zou dwaasheid zijn om de prestaties van ieder der deelnemers weer t e
geven. Beperken wij ons tot degenen, die boven de middelmaat uitstaken.
Clasientje Rienstra, van het Coornhertlyceum, declameerde ,,Kindersprokefl
van Marie Boddaert. Zij deed dit vriendelijk en met een buitengewone kinderlijke voordracht. Toch werd zij verre overtroffen door Eefje de Vries
(Sancta Maria), die het volledige publiek werkelijk wist t e ontroeren met
,,Aan de Hemelpoort" van Hélène Swarth. Haar oudere zus, Jeanne de
Vries, eveneens van Sancta Maria, gaf met een buitengewoon goede dictie
en op een vlotte manier ,,JaromirWvan A. C. W. Staring. De keuze konden
wij niet zo waarderen, maar de weergave was subliem.
Het fragment uit Boutens' ,,Beatrijs" door Nel Lauting ( l s t e Christelijk
Lyceum) werd misschien ZYat t e zangerig gedeclameerd, maar het was
goed ingeleefd. Het best vonden wij Conny van Bellen (Rijkskweekschool)
met Jeanne van Sessac van Hella Haasse. Jammer dat de zaal nog een
aantal ,,onrijpe mensen" bevatte!

,

TONEEL
De eerste der 3 éénacters was ,,Een Idylle" van M . Nijhoff, die de leerlingen van 't 2de Christelijk Lyceum ten tonele voerden. De spelers gaven
echter blijk weinig klassieke geest t e bezitten, waardoor dit spel sterk
belachelijk werd en het publiek een moeilijk onderdrukte zucht ontlokte,
toen het doek viel.
Het humoristische ,,De appel van Eris" van Charivarius lag de spelers,
samengesteld uit leerlingen der scholen ,,'t Kopje" en Kennemer Lyceum,
wel beter. Vooral de dames gaven hier en daar werkelijk iets goeds t e zien,
waarbij Venus, vlijend en charmerend, zelfs een groot deel van de zaal
onder haar onverbiddelijke invloed wist t e brengen. De Heren speelden
misschien t e ,,jongensachtigH.
De middag werd besloten met 't derde bedrijf van ,,Op Hoop van Zegen''
van Herman Heyermans, opgevoerd door leerlingen van de Rijkskweekschool. Afgezien van "t feit dat dit stuk, zeer zeker de jeugd, nog maar
weinig boeit, was de keuze erg ongelukkig, doordat het ver boven de krachten ligt van onontwikkelde acteurs en actrices. Het leek ons meer een
reclame voor een bijzonder goed soort-elastiek, omdat men een tikkeltje
rekte. .
Gerard Michon (5 A ) .

.

* *
a(

De tentoonstelling
De tentoonstelling van het Interscholair Jeugdtournooi in het Frans Halsmuseum was over het algemeen teleurstellend en deed de bezoeker vermoeden, dat het animo voor dit tournooi achteruitgaat.
Niet alleen in quantiteit, maar ook in qualiteit was deze tentoonstelling
aanzienlijk minder dan de vorige.
Vooral de producten van handenarbeid, waarbij de schelp graag gekozen
materiaal scheen t e zijn, maakten een bedroevende indruk.
Bij de foto's echter ware2 enige zeer goede opnamen t e bewonderen, di6
van smaak en beheersing van techniek getuigden.
Onder de verzameling tekeningen, die minder gelukkig stond opgesteld,
was weinig goeds t e zien. Godfried Janse, de enige deelnemer van onze
school, sloeg echter, met zijn ietwat bizarre uitbeelding van een draaiorgel,
een goed figudr. Ook de affiche's stonden op een hoger niveau dan de rest
var, de inzendingen. De tentoonstelling maakte niet de indruk, dat men
hier met de topprestaties van de middelbare schooljeugd t e doen had.
't Kon veel beter.
Joop Jansen (5 B).

De volgende keer nog een uitvoerige recensie van Hans Gimbrère over
de Mt~zzekdenzonslraties.
Red.

e

W

moesten,

in deze maanden
na ruim
tien jaar -. onze oude schoolvoetbalclub weer werd opge-,
richt, leek het mij een gunstig
ogenblik, om een oud-speler hierover aan het woord te laten.
Hoewel zijn loopbaan in Alliance
niet zo lang geweest is, was de
Ex-Internationaal. Wim Roozen
direct bereid, het een en ander
ovw die drie jaar te vertellen,

plechtig, dat we ze een flinke nederlaag zouden toebrengen. Het
werd ook 3-0, maar in ons nadeel! Ik zie nog hoe Ferry Gustenhoven in z'n bemodderde keeperstrui het veld ging nameten, om te,
kijken of we de wedstrijd niet op
een of andere manier kmden
overspelen. Het slot van het liedje
was, dat we zó de bus inkropen,
omdat we het veiliger vonden, om
ons in het lyceum om te kleden.
En dan die wedstrijd tegen St.

En zo kwam het dan, dat ik op
een zowaar-droge Februaridavond
op de
spreekwoordelijke
stoute schaenen de Molenaar(cliché: N.H.CJ
straat binnenwandelde, om op no.
31 aan te bellen.
Even later bood
( I N T E R v I n i MET ouD a L L I a N c E - s P E L E R
de heer Roozen
me met 'n vrienheer Kroese (ook geen onbekendelijk gebaar een stoel aan.
de voor de oudere jongens van
Daar Wim Roozen nooit op ons
ons!), de beide Bosmans' en m'n
Lyceum gezeten heeft, vroeg ik
broer een gezellig ploegje?
hoe hij &Jenlijk in A b n c e ,,En moest het erna1 degraderen?'
gekomen was.
,,Nee, we speelden die laatde
',Ja, dat komt eigenlijk zo, ik voet- wedsmden, alsof ons leven er van
balde nogal veel met m'n vrienden af hing, en we handhaafden ons
Jan en Tonny Bosman (de= laat- in de tweede klasse van de toenste thans de heer Bosman, onze malige R.K. Haarlemse VoetbalGym- leraar) op de veldjes, die bond, Het daarop volgende jaár
toen in Haarlem legio te vinden werden we kampioen, en promowaren.. Daar Tonny en Jan in Al- ,den
rraar de eerste klasse''
liance zaten, ging ik 's middags Als ik vraag, of er nog leuke anecwel eens mee kijken, en de rest dotes over Rlliiance te vertelle-:
kun je wel raden."
zijn, is hret leuk om te zien hoe
,,Hoe oud was U toen?"
mevrouw en meneer Roozen el,,Het was in 36, ik was dus, laar kaar telkens in de rede vallen.
eens kijken, 17 jaar. Met nog drie ,,Ja, daar was bijvoorbeeld die
wedstrijden te spelen stond Alli- wedstrijd tegen Vogelenzang. Wc"
ance op de laatstte plaats. Ik werd hadden toen thuis nogal ruw ge,
op de rechtsbuitenplaats gezet. speeld, ,en knepen 'm eigenlijk

\

J

W e hadden toen met Gustenhoven (de huidige voorzitter), de

beloofden we elkaar

een beetje voor de uitwedstrijd.
Klaar: toen we er dan naar toe

VAN DE GR0EN.I
Pancras, waar 'n twintig meter
voor .de goal, een dichtgemaakte
greppel dwars over het veld liep.
W e hadden het gauw genoeg in
de gaten, en plaatsten de bal telkens van achter met een boogje
in de modder, waar hij als dood
bleef liggen. En m'n broer, die een
dodelijk schot had, stond van
twintig meter maar op doel te
kanjeren: Ach ja, dat waren altijd
leuke Zondagen; die verwarmde
paardenstal in Hillegom, de plaatselijke veldslagen tegen D.E.K. uit
Bloemendaal, vaders, moeders,
vrienden en ,,zusjes", alles stond
langs de lijn.''
,,Hoe kwam het eigenlijk, dat U
in 1939 uit Allance ging?"

. .'. .

I
1

l

1

1

,,
+ + + b eea gezellig ploegje" met witte boek:I
links van hem ie de knel: W. Roozen. (cliché-archief

I

,,Dat kwam allereerst omdat ik vrouw vindt het ook erg saai om
opgeroepen werd voor de dienst, er naar te kijken,"
e n , toen Alliance door terreinmoeilijkheden
helemaal naar
Heemstade verhuisde, werd het
voor'velen van ons wel wat te
ver."
,,Ik heb ook eens gehoord, dat U
graag cricket speelt?" Hier heb ik
blijkbaar een teer punt aangeraakt, want terwijl mevrouw Woozen vraagt of ik melk en suiker
gebruik, geeft ze haar man een
knipoogje.

?,U voetbahie helemaal niet meer
in de eerste drie oorlogsjaren?"
*,Nee?totdat ik op een goede dag
tegen m'n vrouw zei: ik zal eens
kijken of ik niet in het Nederlands Elftal kan komen! Dat tlinkt
nogal stoer, maar ieder die, zoals
ik toen, om zo te zeggen, met een
sport begon, zal dat wel eens in
een ogenblik van overmoed gezegd hebben, zonder er de minste

waarde aan te hechten."
En zo hoor ik dan, hoe Wim
Roozen in 1943 van Haarlem 5,
naar Haarlem 2 klauterde, en vervolgens via het eerste in 1945 z'n

IARTE STREPEB
I

tot het Oranje-s-kirt
l

l
1

I

1
I

I

,,Ik deed vroeger erg veel aan
cricket, maar daar het me nu te
veel tijd zou kosten, ben'ik er mee
opgehouden,
Trouwens
m'n

eerste Interlandwedstrijd zag,
maar dam als middenvoor van onze Nationale ploeg! Langzamerhand is er van een interview

I ROOZEN'S
I voetballoopbaan
1

I

1
I
1
1
I

1936: Lid van Alliance
1937: naar lste Klasse
1939: geen lid meer
1939-1943: geen voetbal
1943: Haarlem 5; 4; 2
1945: Haarlem 1;
Nederlands Elftal!

geen sprake meer, en als de heer
Rocvzen me z'n prachtige foto's
toont, laat ik bijna m'n tweede
kopje thee koud worden. Via de
keeperstalenten van Roozen jr+
vinden we ons plotseling terug
bij de slag van Huddersfield, waar
ons Nederlands Elftal zo'n geduchte S c 2 nederlaag kreeg te
slikken.
Het is dan ook aardig laat geworden, als meneer Roozen m'n handschoenen aangeeft en lachend be.
looft, om eens op een vrije Zaterdagmiddag de adspirantjes van
z'n oude club te komen aanmoedigen,
En als ik voldaan naar huis wandel moet ik onwillekeurig glimlachen om het feit, dat de jongen,
die ook met z'n groenzwart shirtje de Hillegomsc klei van z'n benen veegde, dezelfde man is die
in Antwerpen met een prachtig
doelpunt een heel stadion overeind deed staan.

.

HOCKEY.

-

Voor het Noordhollands jeugdelftal werd Jan
Blom uit V Gymn. gekozen. Proficiat Jan!

*
TAFELTENNIS. Aan het jaarlijks terugkerende Winfried-tournooi
werd door onze jongens H. Volman en R. Tjia
deelgenomen. Hoewel zij alle twee een nederlaag
te slikken kregen, is het voor hen, alleen al door
het vertoonde spel, een leerzaam tournooi geweest.
Wij hopen, dat het volgend jaar wat meer jongens
hun enthousiasme zullen tonen.

*

SCHAKEN (Leraren~Leerlingen).
Het was op Vrijdag 16 Februari, dat U w verslaggever geruisloos over de dikke traploper naar de
Aula sloop, waar, ondanks.de vasten, een heerlijke
reuk van dure sigaren hing. De stilte werd hier
slechts af en toe onderbroken door de naar boven
gelokte pingpongertjes, waarvan de grootste druktemakers gelukkig om negen uur thuis moesten zijn.
Z o zagen wij dan hoe de heer Verberne aan het
eerste bord met een tempo van tien zetten per uur
z'n web spon, waarin H. Klein later hopeloos verward zou raken. Alleen al de manier waarop de
winnaar na elke zet z'n ronde deed, om z'n ploeggenoten met knipoogjes aan te voeren, verried in
hem een groot schaker. Aan het tweede bord be-e
gon de heer ijkz zeul reeds direct k e t een materiaalverlies, wist keurig gelijk te komen, maar moest
tenslotte met een sportieve glimlach het hoofd buigen voor E. van Beers. De heren Melsen en
W e y e ~ sdaarentegen speelden heel voorzichtig. De
eerste werd tegen W. Vehmeyer remise, terwijl de
partij tegen H. Happel werd afgebroken.
De heer Huisnans kón pas een half uur later beginnen, omdat.. .... z'n tegenstander niet kwam opdagen! Hiervoor viel P. van Warmerdam in, die
de partij na 18 zetten moest opgeven.
O p bord zes werd begonnen met de vrouwenhaters-opening en Dr Hoek en 'C. Lasschuit deelden
het puntje eerlijk. R. Comans moet zich, na zijn
partij'tegen de heer v. d. Sluis, nog eens achter z'n
rode oor gekrabt hebben, want na een wiskundig
berekende doorbraak over rechts geïncasseerd te
hebben, had hij nog maar net tijd om z'n kpning in
horizontale toestand te brengen. De sprekend op
Najdorf gelijkende hr. Babeliowsky zorgde er voor
dat de voorlopige uitslag 5-2 in het voordeel van
de heren werd, doordat P. Kloos opgaf. E r zullen
nog vijf partijen gespeeld worden,
Triniteits-lyceumzchristelijk lyceum 454z554;
Door deze uitslag werd ons lyceum voor een eventueel kampioenschap uitgeschakeld.

VOETBAL (Triniteita-H.B.S.
B 0-5).
O p Woensdag 28 Februari voetbalde onze school
tegen de H.B.S. B. Barend van Alsté '(4 B ) schreef
hierover het volgende:
,,Na enig verkennen op het middenveld trok.onze
ploeg ten aanval, maar zij vonden echter een vastberaden verdediging tegenover zich. Langzaam
maar zeker echter verplaatsten onze gasten het
spel, en keeper van Dam moest al zijn talenten
tonen, door een gevaarlijke bal met behulp van spil
Rijkes te keren. Na enkele gevaarlijke tegenaanvallen werd een fout van Eichhorn ons in de twintigste minuut noodlottig ( 1 -0). Maar bij deze
blunder bleef het niet, d.w.z. ook onze voo~hoede
bleef sukkelen. Middenvoor Groen bijv. verkeerde
zo nu en dan blijkbaar in de veronderstelling dat
hij alleen speelde! De strijd golfde heen en weer,
zonder enig overwicht van een der partijen. Vlak
voor de rust maakte de linksbuiten van H.B.S. B.
zijn tweede doelpunt, door een blunder van Rijkes
af te straffen ( 2 2 0 ) . Na de rust viel H.B.S. B gevearlijk aan, en onze ,,rotsw Bloem werd nu wel
erg gemist. Heuvel toonde zich hier een prima back.
W i j noteerden nag een paar prachtige aanval!er?
van Van Someren-Wooninck, doch evenveel missers van het binnentrio.,Na een mooie kopbal van
middenvoor v. d. Heide (3-0.) werd het spel te
hard en onze achterhoede moest nog twee doelpunten doorlaten (5-.0) ."

*

O p het Paastournooi, dat de 21ste Maart zal beginnen, heeft de K.C. acht elftallen samengesteld,
waarvan de vier voornaamste hier volgen:
D. geb. 1937 of later;
J. de Graaff
B. Brunsman
J. Vissers
P. de Vos L. v:d. Mey A. Tervoort
J. Spee G. Jansen K. Smit J. Junger (aanv.)
L. Braam.

-

-

-

-

-

-

-

C. geb. 1936 of 1935:
H. ~ e k k e r

-

F. Hummeling N. Kamer
B. Spee P. v. d. Laarschot R. v. d. Peet
K. Junger M. Alles W. v. Liemt (aanv.)
, F, Vorderhake S. Toenbreker

-

l

-

-

-

-

-

De PIechtighedenvan de Goede Week en Pasen
in de SchoolkapeI

Palmzondag:
9 uur: Palmwijding Processie Plechtige H-. Mis met gezongen Passieverhaal.
Woensdag:
19 uur: Donkere Metten.
.
Witte Donderdag:
8 uur: Plechtige H. Mis met Processie.
19 uur: Donkere Metten.
Goede Vrijdag:
8 uur: De liturgische Plechtigheden.
15 uur: Kruisweg.
19 uur: Donkere Metten.
Paaszaterdag:
7 uur: Wijding van de Paaskaars.
8 uur: Plechtige H. Mis.
19 uur: Paasmetten en Lauden.
l
Pasen:
9 uur: Solemnele H. Mis.
19 uur: Vespers.

-

-

B. geb. 1932, '33 of '34:
J. Hendriks
B. v. Tongeren J. v. Leeuwe
J. v. d. Rest J. Beek J. Lasschuit
T. Taverne J. v. d. Kolk G. Verheem
J. Heeremans K. v. Soest (aanv.)

-

-

-

-

A. het eerste elftal:

H. v. Dam

- M. Heuvel
G. Bol - B. Rijkes - P. Brantjes

J. Eichhorn (aanv.)

-

-

-

J. v. Someren J. Groen H. Rombouts
A. Wooninck W. Soellaert.

-

Onze spil Jan Bloem zal jammergenoeg in de Paasvecantie niet van de partij kunnen zijn.
W i j hopen dat onze jongens na de vermoeienissen
van de proefwerkweek en de zenuwslopende dagen
vóór het rapport, de energie kunnen vergaren om
onze elftallen aan te komen moedigen.

Wij lazen voor

U

in:

,,DER RAECKSE TOLK" (H.B.S.-A)
....:.... dat er op deze school een Judo-club is opgericht.
Wij hebben ons afgevraagd of dit ook niet wat voor ons
was. Wij zouden dan bijv.: onder zitvoetbal een paar
fijne truckjes kunnen toepassen; succes, zo stellen wij
ons voor, is dan verzekerd. Of als het boekhouden of zo,
ons verveelt, gewoon een paar eenvoudige handgrepen. .
Lr vat ons ?

ROND DE KOEPEL (Tijdschrift yoor Hageveld),
....:.... dat roken gelijk staat aan zelfmoord! De schrijver schermt met lip-, tong- en keelkanker en lijken om
de vijf minuten.
Daar wij zeer aan het toebac-suygen verslaafd zijn en
er mee ophouden voor ons betekent, het krijgen van
ververende afwijkingen, zoals 't plotseling uitbarsten in
tranen, hebben wij aan een kundig homopaat om tegengiftrecepten in formulevornl verzocht.

*
DE KNOR (M.T.S.).
*
......... een verhandeling over een gelukkig leven, onder
de titel: ,,Hoe wordt jouw huwelijk, makker?. ... ."
Wij hebben, na het lezen ervan, nog geen antwoord
kunnen geven.

*

,,DE LYCEUMKRANT" (Kennemer Lyceum).

,,......... over een onderbouw-fuif, waar de aanwezige
fuifnummertjes nog niet eens wisten dat bop heupwerk
was ! !" Dat weten zelfs wij nog wel!
,,..... ... Op 't ogenblik dat wij dit neer klodderen speelt
de radio een bop. Uitvoering van ,,Sunnyside of the
street" gevolgd door ,,Reflets dans l'an" van Debussy.
Wenend hebben wij de knop omgedraaid."

*
,,PRZMZTZAE" (Sancta Maria).

VOLLEY-BALL (Leraren-. 6 Gymn.),
Deze wedstrijd werd op Dinsdag 30 Januari,in de
zaal gespeeld. Uw verslaggever stond verbaasd
met welk een tempo de heren de bal naar het net
speelden, en vooral de heren Hoek en Fennis veroverden met hun uitstekende smashes heel wat
punten voor de docenten, Het Gymnasium begon
overmoedig, en wist de eerste twee games te winnen. Maar daarna kwamen de docenten met hun
bovenvermeld dodelijk tempo, en onder luide toejuichingen van het publiek wisten zij de drie laatste games te winnen (3-2).
De opstelling van het winnende team was: de.heren Fennis, Hendrichs, Hoek, Jacobs, v. Noort en
Covado.
Dijkzeul.

......... twee recenties over Agnes, en in andere schoolbladen bespeurden wij ook recenties, o.a. in Tolle Lege
...... over Agnes. In de advertentie-rubriek van Primitiae lazen wij de volgende eensgezinde advertentie:
Adverteer in de R.K. Schoolbladen ,,Tolle Lege" en
,.PrimitiaeH.
Proeft U hier ook de eensgezindheid niet uit? Juist,
wij ook. Begrijpelijk dan is onze gekwetste eigenliefde,
ons hartzeer, toen wij in dit Sancta Maria-orgaan geen
recentie lazen over óns toneelstuk. Begrijp ons goed, niet
dat wij er zo op gesteld zijn om door Sancta geprezen
t e worden, nee, dat niet, maar... .. ... tja,. ,.... eh ,... .. .
'toch is het niet leuk, ziet U.
Verder bezit dit schoolblad nog een correspondente in
Z.-Afrika. Tjonge, tjonge, daar zit kapitaal achter! Wij
hebben al gevraagd of Tolle Lege geen correspondent
nodig had in Nice, Hollywood of Copacabana.
Reggy Naumann (4 A ) .

'

*
Leden vau de
YUUNG V16 MI H.\.\KLEM
-

-

Op Vrijdag 2 Februari gaf The

-

,

Young Vic lCompany voor leerlingen van de Middelbare Scholen
in de Haarlemse Stadsschouwbu,rg
een opvoering van Shakespearets
,,,The merchant of Venice".
De meeste Nederlandse dagbladen
hebben een uitvoerig verslag gepubliceerd over het spel van deze
jonge acteurs en actrices, zodat
het ons overbodig voorkomt hier
nog een mening aan toe te voegen.

De tuin geslot en'
Hans en Piet van de
terstraatafdeling in onze Redactie
en Administratie. Met jullie komst
beschouwt de Redactie
weer
volledig, vertegenwoordigend de
gehele Schoolgemeenschap. Het
tuinhek i s nu weer dicht, alleen
om Piet Verzijlbergen door t e la-

ten

het nog

maar wat

Open

betreft
je je niet t e haasten, Piet!

.

Ons

moe-

'Phoef

*

1%het volgende nummer: ,,Zndpukken dit u . 8 . ~ .door D ~ J. . Rekveld. De Redactie is onze lerarenambassadeur in Amerika zeer erkentelijk &t, hij de
en de moeite. heeft willen nemen om reeds
vanuit de verenigde staten dit
interessante artikel speciaal voor
T.L. t e schrijven. Het kwam heZaas even t e laat om reeds in deze
Paaseditie t e kunnen worden afgedrukt.
RED.

@

Het rij voldoende dat Haarlem's
jeugd met volle teugen genoten
heeft en haar dankbaarheid uitte
i" een minutenlang applaus, dat
de wanden vervaarlijk deed tril/
len.
(EXCLOSIEP
In de pauze zijn
wij doorgedrongen tot in de
foyer der artisten, om hen het een
en ander te vragen.
POWYS
Thomas, de 25 jarige vertolker van de beroemde Shylockrol, nam ons wat terzijde om rustiger te kunnen praten. Hij vertelde dat hij de avo-nd tevoren in
Den Haag had gespeeld, waar hij
een levensgroot portret van Louis
~ouwmeesterals S h ~ l o c kgezien
hade Hij was daar nogal vol van.
want hij praatte er wel vijf minuten ac.,terélkaai over.
OP onze vraag of er nog verschil
was tussen het Engelse efi' het
Nederlandse )publiek* begon hij
enthousiast en ronder enige vlijerij te vertellen, dat hij zich al dagen liep te verwonderen over dit
merkwaardige verschijnsel.
,,Jullie publiek is veel verstandiger. Het schijnt dat jullie de fijne
trekjes veel beter aanvoelen dan
de Engelsen. Dat heb ik het vorig
jaar al gemerkt in 't Openluchttheater van Bloemendaal, maar
nU echter nog sterker. Volgens mij
ligt dat aan 't feit dat jullie, als je
zo*" stuk gaat bezoeken, het vooraf best~deerdhebt."
W i j keken hem waarschijnlijk
wat ongelovig aan, want hij ging
er een paar andere acteurs bijhalen, om ons te overtuigen. Het is
%

een feit dat ze allemaal ongevraagd hetzelfde zeiden.
Miss Jill Showell, een allercharmantste schoonheid, die de rol van
Portia speelde, zei ons dat ze het
liefst voor jeugdig publiek speelde
en niet alleen omdat dit enthousiaster is.
,,Jonge mensen geven je vertrouwen. Je krijgt het gevoel dat ze
je niet zo becritiseren,
je
voor gelijken staat. Weet U, ik

ben

nog jong+*'zei ze
een vleugje van
haar stem.

met
in

De geestig verBABBELTJE,
tolkte Launcelot
Gobbo, John Garley, zei: ,,Jullie
hebben een gezellig schouwburgje. Ik zou er best altijd willen spelen. Maar mijn hartewens is toch
nog eens in jullie Openluchttheater te kunnen optreden. Als het
weer maar een beetje beter wordt,
want we hebben er nóu al een
paar; die niet kunnen spelen omdat ze kou gevat hebben."
Hij vertelde dat ze, tegelijk met
een ander stuk, zes weken gere-'
peteerd hadden over ,,The Merchant of Venice".
Mr. Garley interesseerde zich
verder geweldig voor de structuur van onze scholen, waar de
leerlingen drie moderne talen tegelijk leren.

\

Tenslotte babbelden wij nog wat
met een der vele technici van de
young
vit, die meegekomen was
naar ~ ~ l l ~ ~ d .
Hij vroeg ons veel over de belichting bij ons toneel, waar wij jammer genoeg weinig of -geen verstand van hebben.
Trouwens wat wij van techniek
afweten (en dat is weinig) 'Ouden wij toch niet in 't Engels kunnen zeggen.
De bel voor het 4e bedrijf hielp
ons.. .......
Gerard Michon (5 A).

-

r
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H. DE VRIES
ALGEMENE BOEKHANDEI, EN
ANTIQUARIAAT
gespecialiseerde
SCFIOOL ROEIZHANDEI,

i

Groote Houtstraat 162

met

\

.

Y

l

..
Jacobijnestraat

3 -

Prima anthraciet

Ged. Oade Gracht 27-27a - HaarIem

-

,

Firma

A. J.

v.

Voor fijne Vis

d. Pigge

H e t b e k e n d e adres voor

BALM

I

BLOEMENDAAL
zeer zeker voor een

Chemicaliën en Drogerijen

•

FRANS PERQUIN

UW kolenhandelaar

b ij zon d e re

geIegenheid

TeIefoon 25280

(3 Iijnen)

Surinaamse Im- en Exportonderneming
Herengracht 146 A
t

Amsterdam
*

X

J. Verzijlbergen
Binnenweg 1 6 3 - Heemstede

*

T e l e f o o n 4221

SIMPLEX - J'JNCKER

BALENDONG
Leidschevaart 142
Haarlem- Tel, 7611

,

Glas

lood
glas in lood en
gebrandschilderd
in lood

BEAK

in

gewoon

CO.

HUWELIJKS-MAKELAARS

-

HAARLEM

Waarom zult gij meer betalen?
W e r p t uit uw hengel
in

de

Beursbengel

CAFG - RESTAURANT
DAMRAK - AMSTERDAM

J. W. M. Rybroek
ELECTRICITEIT

Haarlem Janstraat 7 l
Telefoon 1 O 9.5.0.
ti-

Gevestigd sederf 1885

SANITAIR

Chrijsler,
Plymouth,

-

Austin
AUTO M O B1ELE.h'

N.V. ED. KIMMAN & Co.
Haarlem :

ZijIweg 35

I

VOOR BRILLEN

1

TeI.

-

11906

Amsterdam:

[

'

Stadhonderskade
TeI. 90975

100-101

Grote sortering jeugdboeken
romans, algemene werken, miss a a l ~en kerkboeken.
Uw a d r e s voor schoolboeken

-

Boekhandel KUYPERS

CORT V . D. L I N D E N S T R . 4.
TELEF. K. 2907 - 382 - HALFWEG

-

GROTE HOUTSTRAAT 37

-

TELEFOON 11059

Vlotte bediening

en franco leverrng door geheel Nederland

Ouders.
beseft Uw verantwoordeI~kheid

Technisch Bureau

TH EO BO NARIUS

Soendaplein 3 4

-

Haarlem Noord

-

Telefoon 13783

I MET EEN ,,TOLLETJEm
I

)

Laat Uw
kinderen
zwemmen Ieren I

STOOP'S BAD

b

wordt het verkopen een lolletje!!

1

