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Voor U zich misschien de moeite zult
getroosten, om dit artikel te lezen, w i l
ik U op één ding wijzen: I k w i l niet
pessimistisch zijn, want wij zijn Kathoziek en Katholicismeen pessimisme kunnen.nooit samengaan. w i weten immers
dat de Koning,die de
de Goedheid en de Liefde zelf is.
echter proberen de dingen t e zien
Ik
zoals ze zijn.
.

*

In Mei 1945 rolden de Amerikaanse
tanks onze steden binnen. Voor 't eerst
zagen wij de goelachse Yankee's, die
kwistig met cigaretten en chocolade
strooiden,-en we juichten hen toe met
een, voor ons ,,Noorderlingenv, ongekende spontaniteit. Zij waren immers
onze bevrijders.
Ook in Polen, in de Balkan en in de
overige, door de Nazi's bezette gebieden. in 't Oosten, rolden de Amerikaanse tanks binnen, maar daar waren ze
bemand met Russen. Ook deze werden
toegejuicht. Zij waren immers de bevrijders.
' In 't Westen werden de onderdrukkers
en de landverraders gevangen geno- '
men, de ex-ondérgrondse strijders stonden,
in 't begin tenminste
in hoog
aanzien en dank zij de vermaarde pork
en worstjes-van-een-vinger-dik, herkregen wij spoedig ons normale gewicht.
Maar in 't Oosten aina 't anders. Wii
hoorden van ongekenbe wreedheden;
bedreven door de ,,bevrijdersw en door
de vroegere S.S.'ers, welke laatste aan
't hoofd zouden staan van strafgevangenissen en zelfs belangrijke posten bij
de regering zouden bekleden. Zij die
ondergronds tegen de Duitsers gestreden hadden zouden gevangen genomen
d
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.,Voor 'f eerst zagen wij
de goedlachse Yankee's"

zijn als gevaarlijke personen! Dat was toch al te belachelijk!
Wij geloofden 't dan ook niet, evenmin als men hier voor de
oorlog geloof hechtte aan de verhalen die de ronde deden! over
de systematische uitmoording ván de Joden in Duitsland.
Wij geloofden 't niet en wij leefden gewoon verder.
Maar de tallozen, die illegaal de zonegrenzen overvluchtten,
vertelden allemaal hetzelfde. En wij begonnen te twijfelen,
maar toch, we vroegen ons af, 06 er dan geen verzet bestond.
Inderdaald heeft dat in 't begin bestaan en waarschijnlijk bestaat 't nog wel. Maar de Russen hebben geraffineerde methoden waardoor ze iemand niet zozeer lichamelijk, zoals de
Duitsers dat deden, maar geestelijk totaal kapot maken. En
zoals zij kans zagen om één enkele persoon, als Kardinaal
Mindszenty, die geen blad voor zijn mond nam, in enige weken tot een zielige verschijning te maken, die alle hem ten
laste gelegde beschuldigingen bekende, zo wisten zij ook binnen enkele jaren de geest van hele volken te doden.
In Hongarije b.v. maakten de communisten zich met de dag
meer gehaat, maar bij de verkiezingen in Nov. '45 werden
17% van de stemmen op hun partij uitgebracht, in '47 22%
en in Mei '49 maar liefst 95y0+
De Pausen en de Bisschoppen spoorden aan tot gebed'en tot
naastenliefde. Maar wij waren daarmee niet tevreden. Wij
strekten pathetisch de armen ten hemel en riepen handenwringend uit: ,,Wij willen iets doen, maar wat?", als was 't
uitoefenen van naastenliefde niet ,,iets doen". En toen vonden wij het: Protestvergaderingen werden belegd en handtekeningen bij duizenden ingezameld!
Waren wij werkelijk zo naief te denken dat Stalin zich daar
iets van aan zou trekken of wilden wij hem in een zo'n hevige
lachbui doen uitbarsten, dat zijn, naar men althans zegt, zwakke hart het zou begeven?
En met de duimen tussen de eventuele bretels, staken wij de
borst vooruit. Wij waren tevreden over onszelf en we hobbelden rustig verder.
En via de weinigen, die uit Siberië hebben weten te ont-
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snappen, horen wij van 't onnoemelijke leed dat
gedragen moet worden.
Maar er dringen vandaar ook betere berichten tot
ons door: I n die kampen in Siberië, die voornamelGk opgericht zGn, o m God uit de wereld t e bannen,
maakt juist 't Katholieke Geloof een reuze opgang,
e n onder de gevangenen z i n talloze priesters e n
Bisschoppen werkzaam, welke laatste steeds weer
nieuwe priesters w i d e n 111
Dit is prachig en geeft moed, maar we moeten'oppassen dat we ons niet zozeer vastklampen aan
deze verheugende feiten, dat we 't lijden van deze
medemensen vergeten. En in de vrouwen- en
jeugdkampen zijn géén priesters! De Jeugdkampen,
waar de kinderen een staatsopvoeding ,,genieten" ... De staat spant zich daar dus m.a.w. in om
een van Lenlin's idealen te verwezenlijken, n.l.:
,,Het scheppen van een nieuw type mensen". Dit
geeft'te denken. En wij? Wij zitten hier maar en
leven gewoon .verder.
Ik weet niet, hoe 't U vergaan is, Lezer, maar toen
ik hier voor 't eerst over liadacht. deed het me
verbaasd staan. Terwijl millioenen van, onze medemensen, in de ware zin van 't woord, ondraaglijke
lasten torsen, leven wij gewoon verder en we
lachen ...... gewoon.
Zou ik dan zo dwaas zijn te willen-dat we geen
lol meer maakten en niet meer lachten? Neen, natuurliik niet. maar we moeten ons er van bewust
wordén hoezeer onze naasten lijden, want dan pas
zullen wii voor hen kunnen bidden. en als we dan
toch n o i kunnen lachen heeft dat misschien wel
iets heldhaftigs. Maar gebed alleen is niet voldoende. Ons consigne luidt immers: ,,Bidt en werkt",
en laten we nu in 's hemelsnaam niet gaan denken
dat dit laatste bestaat uit 't brallen van holle phrasen en protestvergaderingen. Daar bereiken we
heus niets mee, evenmin als met 't boycotten van
onze communistische landgenoten. Maar wij hebben een wapen waartegen geen vijand bestand is:
De naastenliefde.
W i j moeten trachten a m e medemensen te begrijpen, ook al zijn ze communist en die communisten
die goed willen, (en dar zijn er misschien meer dan
U denkt) zullen dan ook proberen onze opvattingen te begrijpen,
En dan komen wij er. Dan zijn wij het misschien
die een derde wereldoorlos kunnen voorkomen.
E n als wij dat bereiken hoeven wij heus
geen wanhoopskreten
te slaken van: ,,,wij
willen iets doen, maar
wij weten niet wat".
W a n t wij verrichten
dan iets reusachtigs,
Ton Bogaard (V).

,.Hij,die geen blad
zijn mond nam..

voor

.."

(Cliché's N.H. Ct.)

LA PAZ, BOLIVIA.

Beste Lyce?sten
Doch niet de tranen van kleintjes zitten erg los, ook
het gemoed van ouderen, vooral v m de dames, is
zeer tot tranen beweegbaar. In 't vuur van h&. gebed, dat ook gewoon hardop gebeden wordt, komen
de waterlanders en de snikken spoedig boven, en
binnen de kortst mogelijke tijd is het een gejammer
van geweld, dat door de kerk galmt, en net als bij
de kinderen, heel vaak weerklank vindt bij andere
roerbare zielen, zodat een klaagzang van twee of
drie geen zeldzaamheid is. Gelukkig zijn zulke tranen heel gauw weer gedroogd en na enige minuten
verlaten ze opgelucht ae kerk. De verering van heilige beelden grenst hier aan de protestantse verwijten. Met Kerstmis bijvoorbeeld, kon je een pracht
collectie "Jezus kindjes'' zien, in allerlei kleding en
versiering. 't Kindje in bed, 't Kindje op een troon,
't Kindje met Jozef en Maria, en dat werd allemaal
mee naar de kerk gebracht. 't Was een heel arsenaal van zacht rose tot knal blauw, en nog mooier.
We hebben ook enige kerststallen in andere kerken
bezocht. Sommigen waren een complete bazar: hele
straten van gipse huizen, liefst wolkenkrabbers, en
daar omheen een complete dierentuin, waar Noë jaloers op geweest zou zijn: 't geheel versierd met veel
stenen en papieren bloemen. Zoiets vindt een echte
Boliviaan prachtig. *Hunhele godsdienstig leven is
volkomen individualistisch: hij doet wat hij nodig
vindt, en waar hij behoefte aan heeft, en dan nog op
de tijd die hij zelf 't beste vindt. 't Is daarom zo'n
reuze steun die jullie ons gegeven hebben door voor
de volledige inridhting van de kapel in Cocliabmba
te zorgen, zodat we over enige tijd de liturgische
plechtigheden kunnen vieren zoals het behoort;
daardoor leren we de Bolivianen langzamerhand hun
eigenaardige foute gebruiken vaarwel t e zeggen en
te leven zoals de Kerk het voorschrijft. Daarmee
hebben jullie een echt stuk missiewerk verricht, en

-

-

we hopen dat we in de' toekomst op jullie steun,
d.w.z. op de eerste plaats op jullie gebed mogen rekenen. Jullie hebben nu een kleine indruk hoe het hier
is, en misschien mag ik in de toekomst jullie via Tolle
Lege nog iets meer vertellen. Denk er eens een keer
over na, hoe gelukkig jullie zijn die in een beschaafd
land leven en een goede Katholieke opvoeding krijgen,
en bidt uit dankbaarheid eens een extra weesgegroetje
voor onze Bolivianen die nog zo onwetend zijn. Mogen
we er op rekenen?
Heel veel hartelijke groeten aan alle Paters en Leraren
en aan jullie allemaal. Tot een volgende keer.
Fr. VITALIS VAN MAANEN O.E.S.A.
(oud-leerling)
N.B. Frater van Maanen heeft intussen La Paz verlaten en woont nu in Cochabamba, waar het allernoodzakelijkste voor het nieuwe klooster is gebouwd. Uit
een persoonlijk schrijven citeren wij o.a. ,,Vandaag Is
het feest van Moeder Monica en zojuist hebben we de
Vespers gezongen, begeleid door het Triniteitsharmonium.
Het einde van de bouw nadert: waarschijnlijk nag 14
dagen dan is alles bewoonbaar en 't geld finaal op.
Eigenlijk moeten er nu direct vijf kamers bijgebouwd
worden, want ailes is nu bezet en we hopen toch dat
er nog nieuwe confraters hier komen, maar ja ,pos
falta dinero" of m.a.w. de schatkist is leeg.
Water is hier een groot probleem, maar we zijn in 't
gelukkige bezit van een twintig meter diepe put, die
ons tot nu toe elke dag 2000 liter water heeft verschaft;
een me in benzinemotortje - aan onze dagelijkse zorgen toevertrouwd - put het water vanuit de diepte in
tien grote tonnen die hoger op een soort toren staan,
en zodoende hebben we onze eigen watertoren. Sinds
Palmzondag hebben we de kapel in gebruik, d.w.z. niet
de kerk die geprojecteerd is in het grote plan, w a r in
een gedeelte van het hziis.
De inrichting van de kapel is, dank zij de Duw-actie,
af. Het Harmonium doet het uitstekend en als we de
ciborie en de mooie kelk niet gehad hadden, was het
werkelqk een handicap geweest. Alles is zonder beschadiging overgekomen e n dat bq een reis van November
tot eind Februari. Het hout van de kist waarin het harmonium was- verpakt bewest ons reuze diensten, want
daar hebben we twee tafels van gemaakt voor de leszaal.
Ik wilde ook nog vragen in hoeverre men het mogelqk
en wenselvk ach.t dat de A.G. de zorg voor onze kapel
voortzet en zq dus helemaal in Triniteitshanden
blqft, b.v. wat betreft
kaarsen, Wierook, misschien wel linnengoed
etc. kortom zo de kleine
dingen die iedere keer
weer nodig zqn. 't I s
misschien niet onaardig
als het een enigszim
b l v e n d e zorg kan zijn ...
Ik sluit hierbij in een
kort artikeltje over de
revolutie in Bolivia voor
Tol3e Lege. . ....''

W e e t u dat de Nederlandse Jeugdgemeenschzip een
opstelwedstrijd organiseert?
Het onderwerp is: ,,Een verenigd Europa".
Er zijn mooie prijzen.
Nadere inlichtingen over deze wedstrijd kuht u
krijgen bij N. J. G., Henri Polaklaan 14, Amsterdam.
G. Hirs (4 B. Sch.)

Op 1 Mei $1. was het feest.
immers Dr J. Hoek en
Broeder Pius herdachten
hun jubilea. Het was ,,hun1'
feest van de Arbeid!
Het was een schone lentedag, de vogels kwinkeleer, , ~ zo
~ ~
zeker
t van zijn
den reeds in alle vroegte,
het beloofde een prachtige
zekerheid".
dag te worden.
Begonnen werd met een Plechtige Hoogmis. Het
schoolkoor zong onder de bekwame leiding van pater
Duvergé de vierstemmige Mis van Refice. Daarna was
er wellicht een feestelijk ontbijt, we hadden geen uitnodiging ontvangen en zodoende zijn we er ook niet bij
geweest en vertellen er ook niets over.
Doch bij de huldiging in het Sint Bavogebouw waren we
wel. De opkomst was anders wel bedroevend, hetgeen
niet ,,gentleman-like" was. Verschillende sprekers verschenen op het podium, allen spraken louter goeds over
de jubilarissen. Zo bleek Dhr. Hoek onder meer een
uitermate ijverige, zorgzame, nauwgezet plichtsbetrachtende, gestaag rustige, wetenschappelijk, ernstig en joviaal leraar geweest te zijn. Verschillende geschenken
o.a. het gedenkbordi werden hem aangeboden. Ook Broeder Pius heeft als koster, amanuensis en verzorger van
het planetarium veeg voor ons gedaan. Dhr. Gieling
bleek over (hem te spreken t e zijn. Na een ,,scherts"amanuensis, had hij over Br. Pius nooit te klagen gehad. Vele en goede sigaren ontving de Broeder.
Toen volgde het pianorecital van Willem Andriessen,
die achtereenvolgens ,,Prelude choral et fuge" van Cesar Franck en de ,,Polonaise" van Chopin verklankte.
Het was een verrukking voor de kenner. Nadat beide
jubilarissen een passend dankwoord hadden gesproken
sloot de Rector de bijeenkomst.
R. Schlatmann ( 4 6 ) .
(voar het muzikaal verslag zie pag. 9 )
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lemse Carnaval bezocht en ook het vogelschieten wist
van wanten.
's Avonds waren alle echte scholieren verenigd op de
,,Bal Champêtres", zowel te Aerdenhout als in Overveen.
Donderdag 1 Mei was het een jubeldag. Nogmaals feliciteren we de beide jubilarissen nu vanaf deze plaats!
De 2e nam klas V1 afscheid, vermomd als dienstkloppers. Het alomstreden ,,Deutschland uber alles" weerklonk en deed ons weer met weemoed aan die prachttijd
terugdenken! Thanks for the memory, boys!
De 7e etaleerde p. Albers enkele boeken met de bedoeling ons te .laten denken: ,,Hemel, wat heeft p. Albers
toch een fijne Mbliotheek." Doch hij is er nog steeds
niet in geslaagd ons te vermurwen. Wij slaan de Schoterstraatbibliotheek nog net iets hoger a a k Zo, daar
kan p. Albars het even mee stellen, dat komt ervan als
men Tolle Lege lbezoedelt!

Zijlweg
Veel is e r gebeurd de laatste maanden, wanhopig veel
en alles wen opzienbarend.
Lag er Maandag 31 Maart immeks geen sneeuw? De
Rector bepaalde, dat het verboden was sneeuwballen
als aanvals- of verdedigingswapen te gebmiken. Hij
vergat echter ,,ijsballen smijten" te verbieden. We zijn
er de dupe van geworden.

Al is het Missiefeest
Zaterdag 5 April vertrok het door ons zo gewaardeerde
trio van Pia Beck naar Amerika. Een klassieke stemming begon ons t e kwellen.
Ondertussen zwoegden we ons door de Proefwerkweek
heen. Dhr. Julianus zagen we op Germaanse wijze door
de gangen dribbelen, terwijl we hem aldoor hoorden
mompelen: ,,De helft van tien is vier." De dienstdoende
broeder controleerde nauwgezet elk uur de presentielijst. Voor mannen als Rob geen kans dus!
De 9e was het dan vacantie. Die luttele snipperdagen,
die vooral de docenten zo zeer verdienden!
Onze eigen vacantie was ook heel prettitg. Het dampende kopje koffie, terwijl we genoten van een Vondel
of Bordewijk. En 's avonds de sherry, en als maar stil
voor ons uitstarende volstrekt nergens aan denkend.
Doch, we laten ons meeslepen door onze gevoelens. Dat
moeten we niet doen.
Donderdag 17 April trok het hockeyelftal naar Den
Haag om aldaar het V.C.L.-tournooi te spelen. Een zestal reisde per gekraakte Taunus, zonder voet- of handrem, zonder licht en met een vibrerend stuur. We leven
nog en we zijn er Jan Neelissen dankbaar voor.
Enkele leraren beleefden op eigen wijze vacantie. Zo
was p. H. de gehele dag niet bhuis (behalve om te eten,
hoorden we achteraf), maakte dhr. Andriessen fietstripjes door het ganse Kennemerland en zagen we dhr.
Alders doodleuk in de binnenstad kuieren, van tijd tot
tijd halt houdend om de affiches van de ,,H.F.C. Haarlem" te bestuderen. Die weddenschap, winnen we toch!
Maandag 28 April werden de poorten weer geopend.
Dhr. Paulides was zo gebruind, dat we menen dat hij
even in de vacantie naar de Sahara is overgewipt. Zeker weten we het niet, doch het is vrij aannemelijk.
Onder voorbehoud, zullen we maar zeggen.
De 30e was het Koninginnedag. We hebben de Haar-

ook *vande A.G.
,

Gerrit Jan Floris heeft paardgereden op een edel, hoogbenig ros: Laat Gerrit nu meteen èn de zware en de
lichte cross winnen, alsof het niet op kan. En dat is nu
een A.G.-man!
Doch wat geschiedde er met 5A en 5B op de 8e? Ze
laten toch geen leraren wachten. Waarachtig, dat doen
ze. toch. Ze leggen een scholenbezoek af en brengen
hulde aan een 25-jarig bruidspaar. De straffen zijn'bekend gemaakt.
De 10e en I l e gingen we naar Venlo. Verslag elders.
Met weemoed denken we terug aan het Zuiden, met
haar intensieve tuinbouw en dochters!
De 14e demonstreert dhr. Delfgauw de nieuwe mode.
IJverig hebben we naar een bijpassende symphonische
jazz-pantalon gezocht. Gelukkig zijn zij, die met hun
tijd meegaan (dit schreef Bertus Aafjes ons, toen w t ~
nog kind waren).
Dhr. Verbenne is buiten zijn boekje .gegaan. Hij vertelde: ,,Er zijn zusters die knap zijn en zusters die knap
zijn." Dit is volstrekt geen kost voor de litterair-economische afdeling. Deze lieden behoren dit nog niet te
begrijpen. Allo we gaan eens verder!
Zaterdag 17 Mei werd het reisbureau p. H. geopend.
Alle weekdagen tussen 3 en 4 uur worden inlichtingen
verstrekt, terwijl folders gratis verkrijgbaar zijn!
De 19e verschenen enkele inspecteurs! Na de rondiei-

ding wexd alles in orde bevonden. Verbaast U niet, het
is een wonder(1ijke) school.
De 22e was het Hemelvaart. Tevens de feestdag van
Sint Rita. Toch bleken we maar een dag vrij te hebben.
We keken eerst nog in de agenda op de 23e. Maar nee
hoor, we werden verwacht!
Woensdag 28 Maart werden verkiezingsredenen gehouden. Wij zelf hielden een vlammend pleidooi voor de
C.P.N. Ons gehoor was zeer enthousiast, zodat p. Distel
ons vermaande. We hebben het kalmer aan gedaan,
doch altijd nog geestdriftig. Vele stemmen hemen we
verzameld. Dit is niet tegen te houden. Voor wie?
C.P.N.? Dat dacht U!
En dat was het dan weer. Lekker veel, hè? Behoorlijke
kluif niet? Sappige kost, wat! Tot ziens.
R. Schlatmann (46).

Schoterstraat
We )beginnen deze keer met de proefwerkweek, dan
zijn we daar tenminste van af. Och, we weten het, er
is al veel over de proefwerkweek geschreven, maar
toch, het is een te belangrijke gebeurtenis om over het
hoofd te zien. We moeten er dus deze keer ook wat
van maken,
Op Vrijdag 4 April begon deze beruchte week. Met
holle wangen en diep in de kassen liggende ogen gingen
we gauw in 2 uurtjes opschrijven, wat we in een dag
en een nacht geleerd hadden. En de leraren maar klagen. Ze mompelden iets over hele nachten proefwerken
nakijken, nieuwe opgaven maken voor de volgende dag,
maar toch zagen we in hun ogen een Mij licht flikkeren, omdat ze maar tot elf uur ,,lesu hoefden te geven
in een klas met rustige, zo niet uitgeputte jongelingen.
Ten overvloede zagen we de Heer Huysmans rustig
met zijn kinderen wandelen. Denkt u dat zich eens in,
dat yvij in de proefwerk week met onze kind. .. eh, ik
bedael met iemand gingen wandelen. Men zou ons met
de vinger mwijzen en lispelen: ,,In de proefwerkweek
en dan wandelen, ha, ha, die stommeling.''
Dinsdag 22 April zouden de Schokrktraters o.l.v. de
altijd a d w e p. Reykers het Rijksmuseum gaan bezichtigen. In de Kerstvacantie was er ook al zo'n afspraak
geweest, maar toen verscheen p. Reykers niet. Nu was
onze expeditieleider er wel, maar waren de jongens er
niet. Er valt dus niets over te vertellen. Volgende keer
beter, dan komt er gewoon niemand, géén pater en géén
jongens. Afgesproken dus!
Maandag, 28 April, begonnen we weer met goede moed.
De leerlingen met een frisse blos op hun wangen, de
leraren in het begin ook, maar bq dezen was het na
een paar lessen ia1 weer verdwenen.
Tot onze grote verbazing zagen we, dat het schoolbe-

Morgenavond neem ik
stuur was overgegaan tot de aanschaffing vain een mat
in de gang. Natuurlijk namen we de mat onmiddellijk
een intexview af, maar het enigste, wat hij ons op Magende toon zei, was het volgende 2-regelige gedichtje:
,,Betreurenswaardig zijn de (zweet)voeten,
die 5 jaar, maar meestal meer, over mij heen moeten."
Op 1 Mei deden we deze keer eens niet mee met de
1 Mei-viering, maar gingen we kijken, hoe Sancta Ma-

ria kon toneelspelen. De opkomst van ons lyceum was
bevredigend, maar kon beter. Het verslag laten we
over aan onze geachte collega Rudi Schlatrnann, die
trouwens oolk Be rest van het blad wel zal volschrijven.
Eigenlijk moet dit blad ,,het Schlatmannblad" heten,
maar de naam Tolle Lege bestaat al 21 jaar lang en
om nu plotsklaps over t e gaan tot een andere naa'm,
nee, dat maar niet.

Op Vrijdag 9 Mei was het de laatste dag, dat klas 5a
les had. Alle feestelijkheden op school werden in de
kiem gesmoord en de feestafikden in beslag genomen
door p. Retera en de zijnen. Ter voorkoming van wat
,,die van de Zijlweg" gedaan hadden. De dolste geruchten deden daarover de ronde, iedereen vertelde 't verhaal
op zijn eigen manier, op het laatst kreeg men de indruk, dat men de zusters van Sancta Maria met traangasbommen overvallen had, de school had laten ontruimen, en terwijl één groep de politie, die intussen
met tank- en overvalwagens was komen aanstormen,
bezighield, de andere groep het gebouw in de lucht had
laten vliegen. Tja, dan valt het te begrijpen, dat p. Retera bij ons de autopedjes, guitaars, strohoeden en toeters van papier in beslag nam. Maar na school werden
deze artikelen door het centrale comité weer vrij gegeven en ging men op de ,,couru eerst een serenade geven
aan de kinderen van de kleuterschool, die daar rondzwierven. Toon Taverne had de grootste moeite om die
kleuters van zijn autoped weg te houden en men trok
daarom de Cronjéstraat in, na eerst nog in de Schoterstraat enige heldenstukjes t e hebben vertoond met
bommetjes, waarvan de lont al opgebrand was. I n de
Cronjéstraat veroorzaakte 5a met hun meeslepend en
opwindend guitaarspel een verkeersopstopping, waarbij
Piet Goossens bewees een zakenman te zijn door de
toeschouwers toe te roepen: ,,Koopt Goossens' vleeswaren!", waarna veel mensen weggingen. Tenslotte
bracht 5a een bezoek aan Ben Tempelman.
Op de lûde en l l d e Mei gingen we naar Venlo, voor
verslag zie elders in dit nummer. Een ding heeft ons
bijzonder getroffen, toen bij de terugkomst op de Zijlweg op de wijs van: ,,Er is nog nooit een vrijgezel gestorven van verdriet of chagrijn", het prachtige lied
gezongen weiid: ,,Er is nog nooit een Augustijn gestorven van overwerk of hongersnood." Stilletjes pinkten
we een traan weg.
Op Donderdag de 29ste zagen we tot onze blijde verrassing dat meneer Jansen nu maar eens een pakje
goede cigaretten gekocht had, wat de lucht in het scheikundelokaal zeer opfrist. Vroeger stelde men voor, a h
Dhr. Jansen een cigaret opstak, om een fles zoutzuur
open t e zetten om de reuk te verdrijven. Gelukkig is dit
nu niet meer noaig en we hopen, dat het altijd zo mag
blijven.
Ook p. Albers is dit trimester zeer actief geweest. Zo
kreeg een jongen in onze klas een proefwerk terug van
p. Albers, waarop het volgende fraais was geschilderd:
,,Lui, zeer lui, ontzettend lui, verschrikkelijk lui." (Opklimmend in een rekenkundige reeks).
Nu we dit geschreven hebben, weten we, dat we 'n onvoldoende op ons rapport krijgen, want p. Albers heeft
ons al verschillende malen gedreigd: ,,Wie het waagt
over mij te schrijven, krijgt een onvoldoende op z'n
rapport," m.a.w. p. Albers zal ons hangen. Maar, p. AZbers, wat U in de staatsinrichtingles met veel moeite in
onze ,,botte koppen hamert" n.l. dat wij in een democratische staat leven, brengen wij hier in toepassing,
want zo'n staat heeft o.a. vrije pers en vrije meningsuiting. U beweerde zelf een tijdje geleden: ,,Ik ben een
genie!" (getuigen t e spreken na half 3 in klas 4A). Dit
is toch ook een vrije meningsuiting, al ging het dan
over U zelf! Maar troost U, nog één ding willen we

mijn hele familie meel
van U vermelden, dan laten we U minstens 3 maanden
met rust. p. Albew stelde n.l. aan de klas de volgende
vraag: ,,Wat kan men wisselen?"
,,Geld, sederen, em." Tenslotte kwam het hoge woord
eruit: kussen! En raadt U eens, wat p. Atlbers antwoondde ?
,,Heel goed, Joop Paagman!" We laten U aan Uw gedachten over.
Jan Heemskerk ( 4 8 Sch.)

'

Zaterdag 10 Mei -

werd hij in Venlo gesignaleerd. Doch we gingen
voort. Gliidend en stotend snorden we lanqs dorp
en stad, om tenslotte gaar tot in de botten O&streeks 1 uur in Venlo te arriveren.

ViNLO-

UUR STARTTEN D E
M
gangers per Bak's touringcar. Het weer
was genoeglijk fijn en de zon zou zich verder het geheel weekend aangenaam gedragen.
'Voorts bevonden zich twee leraren en een viertal
Augustijnen in ons midden, zodat de stemming
licht valt te vatten.
De joviale chauffeur draaide de radioslinger op de
begeerde golflengte, maar deze charmante heer
deed nog nleer. Per' microfoon vertelde hij iets over
enkelé bezienswaardigheden en vond zelfs de mocd
ze aan te wijzen. Vooral de AVRO-studio no. 2, .
vanwege z'n architectonische waarde, en de Hilversumse kei beroerden ons allen.
Rij de Klomp werd getankt. Vele dranken streelden onze kelen en slokten er welgemoed door. Rob
Stuyt's cocktail 1952 viel hierbij op door smakeloosheid.
Reeds wilden enkele lieden, gewapend met hun
gebloemd botaniseerkruikje, er op los trekken, of
pater Vandalon gaf het vertreksein. N a de dienstdoende kellner hartelijk bedankt te hebben voor

*
De ontvangst was uitbundig, het eten jofel! Toen
de zure andijvie (specialité de la maison) binnen
gebracht werd, monterde onze vitamineliefhebber
Ad van M o ~ t f o o r tkrachtig, doch beheerst op.
Jopie Rosenhart beweerde daarna al smakkend en
toch in volle ernst, dat het lekkere rabarber was!
Doch gelooft dit niet, de bron is bekend.
Na het magistraal gemeenschappelijke dankgebed,
vingen de sportevenementen aan,

Sportverslagen Zaterdag
Terwijl we uitrustten van de vermoeienissen van de
busreis, hebben we naar de wedstrijd Venlo-Eindhoven
gekeken. Beide partijen lieten zeer enthousiast spel
zien, met goed plaatsen en mooi samenspel. Het spel
ging gelijk op -en ze speelden allebei verwoed om de
overwinning, maar zover wisten ze het niet te brengen.
Broederlijk deelden ze dan ook de punten (2-2).
Met vrees in het hart en lood in de schoenen zijn we
daarna naar de kleedkamers gegaan, waar we ons verkleedden met de gedachte: ..Het wordt weer pet." En
dat werd het ook.-

Hockey: Venlo+Haarlem 5--0,

vele dranken streelden onze kelen

. .. .

zijn bewezen diensten, vervolgden we pijlsnel onze
weg. De ongelukkige telde argwanend z'n1 ,,inchsiefjes" na.
Rik Everard werd plotseling graaf en vervolgens
een schurk. Dikwerf dook hij onder, als er een
veldwachter zichtbaar werd. Wederom viel p.
Vandalon bij dit spel op.
In Nijmegen werd gestopt. De sigarettenbron alias
dhr. Bisschop stapte uit. Door velen beweend,
lachtte hij ons daarna bemoedigend toe. Zondag

In de eerste helft heeft Venlo weinig blijk kunnen geven van zijn overwicht. Want, ondanks het woedende
geschreeuw en gezang langs de kant, was het niet mogelijk onze backs te passeren.
Maar dat het toch wel verliezen zou worden, bleek al
gauw uit de prestaties van onze voorhoede, die erg
slecht op elkaar ingespeeld was. Maar de hele eerste
helft heeft onze achterhoede het tegen de overmacht uitgehouden. Het enige goal ontstond door een goed aangegeven sitrafcorner die hard en laag werd ingeschoten (1-0).
Na de rust echter deed het nadeel van de invallers en
de losheid waarmee het elftal aan elkaar hing, zich ook
in de achterhoede gevoelen. Bij een van de vele Venlose aanvallen kwam er een hard schot van de rand
van de cirkel, dat de keeper volkomen verraste (2-0).
Als klein intermezzo kreeg toen een van de tegenstanders kramp en werd het veld uitgesleept. Maar ook dit
verhielp niets aan de nederlaag. Een klein missertje van
Addie bracht de stand op 3-0. Maar dat de keeper
toch ook nog zijn goede momenten had, liet hij daarna
zien, toen hij de vele aanvallen afsloeg. Maar, zoals
altijd, was er ook deze keer een goed schot bij (4-0).
Nog steeds was de dorst naar goals niet bevredigd. En
na een mooie aanval werd er 5-0 van gemaakt. M&
welke stand de wedstrijd ook eindigde.

i
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Voetbal: eind hoven^ Haarlem 1-O.
Bij de ingezonden prozastukken was de volgorde:
Ons voetbalelftal, sterk verzwakt en met veel invalEindhoven, Venlo en buiten mededinging HaarIers, betrad het veld, om toch een zo goed mogelijk
lem, aangezien ons shik te lang en bovendien niet
resultaat te behalen. En dat we deze wedstrijd verloren,
wast aldus het Reglement waar wij nooit
B ~ ~ getypt
~ kwam door een ongelukkig handsgeval van
eerder van hoorden. E n dan is een voorbereidingshaar 0~ de rand van het
Om onbeg-rijpelGke redenen gaf de scheidsr6chter een penalty,
die onhoudbaar werd inzeschoten.
Onze voorhoede deed w$ zij kon om de achterstand in
te lopen, maar de verdediging van Eindhoven hield
het hoofd koel en vooral de keeper blonk uit. Toen
tegen het einde ook Ad Bieshaar naar voren ging,
kwam het Eindhovense doel onder zware druk te staan;
Pim van Liemt loste een gevaarlijke, harde s~chuiver
die schitterend gehouden werd. Daarna volgden nog
een paar schoten, die rakelings over de lat gingen en
toen floot de scheidsrechter het einde.

Vanaf 't bordes werden we aan onze gastheren
voorgesteld. W e kwamen in aardige, doch niettemin degelijke gezinnen terecht.
De feestvreugde werd aanzienlijk verhoogd door
de aanwezigheid van talloze charmante dochters.

's Avonds luisterden we de litteraire wedkamp op
door onze gewaardeerde belangstelling. Onze
René Kuyten hield een geestdriftige voordracht
over 't ,,Federalismev. Zijn woordkeuze en uitspraak waren zeer verzorgd, doch het was spijtig,
dat hij bij het debat geen al te forse inidruk maakte. Edoch, de 2e prijs verdiende René en die kreeg
hij ook.
Venlo met ,,Gymnasiale opleiding" en Eindhoven
met ,,De tegenstelling tussen rijk en arm te Athene" veroverden respectievelijke de eerste en de
derde plaats.
Toen kwamen de improvisaties. De gehele dag
hadden we onze Rob zowat niet gehoord, doch nu
kwam Rob Stuyt naar voren. Resoluut beende hij
het spreekgestoelte op, opende zijn welgevormde
kaken en sprak weergaloos over ,,Flatbouw".
Dit was hetgene, waarop we gewacht hadden.
Hoe verrukkelijk schertste Rob over behangselpapier en spionnetjes!
Een erbarmelijke uit Venlo kon zich niet met de
spreker verenigen. Hoe dom. Hij haalde de lachlust op zijn gerekte hals, toen Rob hem vernagel-.
de, door toespelingen op het nageslacht en vorige
generaties, resoluut teruggaande tot Adam en Eva,
te maken.
Rob werd winnaar, In de achterhoede streden
Venlo en Eindhoven om! de eervolle tweede plaats.
Eindhoven won deze spurt.

De Rector met ,,de sportdas" die ons werd omgedaan
tijd vam een paar dagen wel erg kort voor een zo
ernstige zaak!
In de pauze grepen velen de gelegenheid aan om
onze oud-Rector p. Vlaar te begroeten. Ondertussen waren ook de heren v. Noort en Tacobs aangekomen, hetgeen ons allen vreugd bezorgde.

Na deze bijeenkomst ging een ieder zijns weegs.
Wonderlijke verhalen doen de ronde. W a t deed
Ad Bieshaar C.S. in de maneschijn? Pepermuntjes
eten! He, gelukkig maar. En wat speelde zich af
in de Citvbar?
Doch allin nestelden zich vroeg of laat (Jan van
Someren moest eerst worst eten) in de lokkende
bedden, alwaar jong en oud tot rust kwam na een
leutige dag.

Zondag,11 Mei:
EN KATER W E K T E O N S DE VOLGENde morgen. W e hadden naar omstandigheden wel geslapen. Een kopje koffie met knappende vlaatjes deed ons het bestaan weer herinneren. W e zijn ook naar de kerk geweest, de noodlijdende parochie is er, dank zij onze royale gave
op de offerschaal, weer boven op gekomen, zo
lazen we in het Noord-Limburg's Dagblad.

~ ~ o r t v e r s l a ~Zondag
en
Hockey: Eindhoven-Haarlem 5 d 0 ,
Ook in deze wedstrijd was het weer mis. Want de
Eindhovenaren begonnen meteen al in een voor ons veel
te hoog tempo, waarin alles werd gepaslseerd, zelfs de
onoverwinnelijke Rudi (1-0). Na dit goal werd het
spel op het harde en stoffige veld er niet tammer op.
En het gevolg was dan ook dat een Eindhovenaar aan
, zijn gezicht geblesseerd werd. Maar ondanks die verwonding en de aanmoedigingen van Venlo zag het er
voor ons niet beter uit. De keeper en de backs weerden zich dan ook dapper, maar een mooie snijer, die
tegen de lat kwam en daarna naar beneden spatte en
daar bleef liggen, kon door hen niet verholpen worden
(2-0). Met deze stand ging de rust in.
Ook na de rust deed Eindhoven alle mogelijke moeite
om de score te verhogen. Bij een van de schaarse voorzetten die onze voorhoede kreeg, probeerde Jan v. d.
Broek naar de bal te happen, maar hij kreeg hem niet
helemaal goed t e pakken. Het gevolg was dan ook een
kapotte lip. Toen deze stuwende kracht uit de voorhoede
was verdwenen, werd de 5e reserve te hulp geroepen.
Maar ook die kon het kwijnende stelletje geen nieuw
vuur inblazen. Eindhoven verhoogde dan ook regelmatig de score. Uit sympathie voor Venlo hielden zij bij
5-0 OP.
Wel typerend voor onze voorhoede is dat in deze laatste helft de goal van de tegenpartij nauwelijks meer bereikt werd. Ook het wegwerken van de achterhoede was
slecht. De meeste ballen bereikten de voorhoede niet
eens. Ook in deze wedstrijd vielen vooral J. Blom en J.
Neelissen op.
Na afloop van de wedstrijd dobbelden Eindhoven en
Venlo om de beker, die door de handiige Venlonaren
werd gewonnen. .
I k meen dat het veel eerlijker zou zijn geweest te beslissen door middel van goalsohieten. Want daarbij
speelt het sportieve element toch een grotere rol, d m
bij loten, waar het alleen maar geluk is.
Voetbal: Venlo- Haarlem 7-. O+
,,Er op of er onder" was de leus van ons elftal. Er
moest gewonnen worden ......... het resultaat was een
7-0
nederlaag. Deze wedstrijd is misschien wel de
slechtste geweest, die ons 'elftal heeft gespeeld.
In het begin ging het nog wel en werden er enige aanvallen ondernomen, maar al gauw bleek, dat onze zeer
zwakke voorhoede geen schijn van kans had tegen d e
zeer sterke Venlo-achterhoede. De svoorho.edevan Venlo ging door onze achterhoede als een mes door de boter
en regelmatig vielen dan ook de goals. Een hoog schot
van dichtbij afgevuurd, een lage schuiver juist tussen
de p a d en Huub van Dam, een kopbal uit een voorzet,
allen waren het goals. Het werd 'n zeer eenzijdige wedstrijd, waarvan bij ons alleen K. van Soest en Henk
Brantjes lieten zien, dat ze nog voetballen konden.

.

Doch hoe bruisend was de terugreis. Hoe kostelijk de variaties omtrent onze ,,rot-Kaas" en wat
vertelde Bies eqn sterke verhalen. Klankvol en
vibrerend was het ,,effe stemmen" van Jan van
Someren en ene Schlatmann. Dhr. Bisschop werd
tot jarige gebombardeerd, w e hebben zelfs voor
zijn welzijn gejubeld. Het gewenste resultaat bleef
echter uit.
Bij de Klomp werd weer gestopt. Enkele regendroppels hinderden niemand en door de ouderen
werd in de bus worst en sherry gebruikt. Jan Blom
zette zorgvuldig zijn lege fles onder zijn zitting om
later in Haarlem met glunderend gezicht het statieg d d te incasseren. E n nog béweert men dat de
moderne jeugd verkwistend is! Onwaar, zie naar
Jan.
Vlot waren de liedjes van Jan Neelissen. Wijsjes,
als Juiia, Constantijn en ,,er is nog nooit 'n Augustijn gestorven.. ...." werden Schlagers. Heden
fluiten de straatjongens het in 't donkere Zuiden,
morgen moeten de beide-Hollanden er aan geloven. Cultuur, of geen cultuur! Jan bereikt het. E n
dan de variaties op: ,,Pie, pie had korte.. sokjes
aan." De auteursrechten zijn voorbehouden.
Dat we weer in Haarlem zouden komen, begrepen
w e wel. Zorgeloze dagen waren weer voorbij, tijd
van zwoegen is weer aangebroken! Venlo, nogmaals bedankt.

.

Leraar tegen leerling: ,,U moet goed opletten anders
gaat weer de helft van U w schoolgeld verloren. U moet
meedoen, U moet niet zitten praten."
Leerling: ,,Zegt U maar Frans."

Leraar tot leerling: ,,Wie is je vader?"
Leeirling: ,,De Rector mijnheer!"
Leraar: ,,Wie is je moeder?"
Leerling: ,,Het docentencorps mijnheer!"
Leraar: ,,Wat zou je het liefst willen zijn?''
Leerling: ,,Een wees mijnheer!"

*

St. Jozeftroep(je)
(ongecorrigeerd)

Toen volgde de prijsuitreiking. Enkele sprekers
gaven blijk van de geslaagde Interscholaire. Onze
Rector sprak de wens uit, dat het Triniteitslyceum
volgend jaar op dezelfde prettige wijze als gastheer zou mogen optreden. Komt wel in orde, w e
hebben een goede naam te verliezen!
Het fourageren werd een janboel. Een ieder verzamelde naarstig proviand, consumpties van andere tafels weggraaiend. Het dier-zijn openbaarde
zich duidelijk, doch de vreugd was er niet minder
om. Kostelijk een Tomaat zonder thee t e zien of
een Eindhovenaar zonder kaas. Beteuterd!

*

Naar wij bij het ter perse gaan van ons blad uit zeer
betrouwbare bron vernemen, hebben onze schoolverkenners (wellicht de Meinste troep uit de omgeving) ook
dit jaar wederom de beste prestatie's geleverd op de
Districtswedstrijden. Waarom moet de Rectactie deze en
dergelijke berichten echter a.h.w. p r ongeluk te weten
komen? De wakkere prestaties en geprezen teamgeest
van deze blijkbaar selecte groep, strekken immers ons
Lyceum tot eer.

Nog nooit zoveel klanten gehad,
als door een advertentie in dit

blad!

halve de echte - verwisselden stoere mannentonen met
strelend meisjesgekweel. Wat te zeggen van een potige '
klabak met een schuchte~stemmetje? Dat gaat niet,
wel!
De souffleuse Lieske Hooy moest er meermden aan t e
pas komen, een keer wel zeer nadrukkelijk! De suppoost schrok wakker, rende naar de nooduitgang om
die veiligheidshalve vast te openen.
De regie van Jan Kraakman-was weer van ouds en
en teslotte sprak Zuster. Cherubine nog enige vriendelijke woorden.
Rudi Schlatmann (4A).

Het laatste Trimester is tot nu toe een trimester vol
sportieve elementen geweest. Zoals het OESA-tournooi,
waarin we geen enkele beker wonnen; en het Paastournooi waarin onze voetballers het niet veel verder schopten; en onze volleyers die in het Krelagehuis verloren.
Maar daar tegenover staat de geslaagde sportdag van
Alliance-Voetbal en de A.G.-Sportdag (met touwtrekken tegen de leraren!) die nog in het vooruitzicht ligt.
Verder zijn er ook nog enige opmerkelijke persoonlijke
prestaties, waarbij Henk Bosman, die op de Nederlam%
België Zondag, bij het plegen van dei edele voetbalsport,
zijn been brak, wel de kroon spant. Ook het succes van
Frans Venhagen, die als tweede in de jaarlijksie zeepkisten-race eindigde, mag er zijn. En dan Sjaak van
Leeuwe, die de Ronde van Santpoort won. Ongeveer
30 Km. op een gewone Nederlandse fiets. Hoe krijgt hij
het voor elkaar.
P. C. (IV).
TAFELTENNIS
x
Op de Schoterstraat werd het jaarlijks tournooi om het
kampioenschap van deze afdeling gehouden. Veertien
deelnemers bonden de strijd aan om de fel begeerde
beker. E r werd gespeeld in 4 poules waaruit tenslotte
H. Engelen, K. van Soest, A. van Leuven en P. Heinz
als winnaars te voorschijn kwamen. In de halve finale
wisten K. van Soest en A. van Leuven hun wedstrijden
te winnen, waardoor de eindstrijd tussen deze twee
ging, terwijl P. Heinz en H. Engelen om de derde en
vierde plaats moesten spelen. Na een spannende wedstrijd werd A. van Leuven met 23-21 en 22-20 kampioen van de Schoterstraat, waardoor K. van Soest de
beker, die hij vorig jaar gewonnen had, aan hem moest
afstaan. Derde en vierde werden respectievelijk P.
Heinz en H. Engelen.

Schoolfeest

Santa Maria
Donderdag 1 Mei heeft Sancta Maria in het Sint Bavogebouw ,,the Ghosttrain" van Arnold Ridley opgevoerd.
Beide voorstellingen werden door onafzienbare &ommen drommelse Trinitariërs bijgewoond, waarschijnlijk
omdat deze lieden op gepaste wijze hun ,,Feest van de
Arbeid" wilden vieren.
De stemming was uitstekend, de onderlinge band werd
in alle eer en deugd onderhouden, ja zelfs door sommige
ouderejaars verstevigd!
Ria van der Horst heette ons allen recht hartelijk welkom en zij hoopte vurig, dat het een spannend toneelstuk zou worden. En dtat is het geworden, allemachtig
wat hebiben we van onze meiskes genoten. De inhoud
was nog niet eens zo daverend.
Het eerste bedrijf werd te langdradig; de heren - be-

In het kader van de feestelijkheden ter gelegenheid
van de jubilea van de Heer Hoek en Broeder Pius, gaf
Willem Andriessen voor een tamelijk onderbezette zaal
een pianorecital.
Het eerste nummer dat het programma vermeldde, was
een werk van Cesar Franck (1822-1890), welk .werk
de componist eerst in 1884, op twee en vijftigjarige
leeftijd schreef, n.l. de ,,Prelude, Choral en Fuge".
Dit werk is op zich niet eenvoudig te spelen; maar
Willem Andriesslen wist er vanzelfsprekend de juiste
sfeer in te leggen. Alvorens het stuk te spelen gaf de
virtuoos een korte inleiding. Hij legde uit dat deze
compositie een triptiekvorm heeft, waarin het middendeel, het Choral, een triptiek op zichzelf is. Dit werk
van Cesar Franck is een geslaagde mixture van Franse
muziek, zoals Debussy en Caplet ze schreven en ze
heeft tegelijkertijd iets van Bach en Chopin.
Om meteen bij Chopin te blijven, nummer 2 van het
programma was van herh.
Inplaats van de oorspronkelijk op het programma
staande Ballade op. 23 no. 1, speelde Willem Andriessen de beroemde Polonaise op. 53 in As-dur, de zgn.
Reiter- of Koffiemolenpolonaise, waarin vooral het middendeel, het hoefgetrappel der paarden, teweeggebracht
door de Jinkerhand, dit stuk aan zijn bijnaam heeft geholpen. Het eerste deel doet sterk denken aan de opmars van het leger (waarin Chopin de gedachte tot
uiting brefigt, dat eens de Polen hun Russische bezetters zullen verjagen), terwijl het slotdeel een overwinningshymne uitbeeldt.
Willem Andriessen vertofkte het geheel op grandiose
wijze. Het applaus dat daarop volgde, was volkomen
op zijn plaats en we denken aan dit concert terug d s
aan een van de beste uren muziek.
Martien Vissers (lb)
Wils van der Voorn (4A).
I

S chotershatrevue
Verschillende onderdelen van deze avond waren heel
goed georganiseerd, de reclame was opvallend, de consumptie was smakelijk, het decor was origineel; één
ding was echter niet in orde, het programma. We geven toe dat we geen concurrenten van Charles Trenet
of Louis Davids verwachten t e zien, maar een ietsje
meer talent, een ietsje meer oefening is toch wel nodig.
Een verontschuldiging voor het min of meer mislukken
is dat een van de hoofdmedewerkers drie dagen voor
de voorstelling saboteerde.
De band speelde, vooral voor de pauze, te zacht. .Een
beetje meer volume heren, nu jullie 12 Juni in de open
lucht moeten spelen is dat absoluut noodzakelijk.
De sterren zijn wel de accordeonisten. We vengeten
haast ons ,,le klas" zaagquintet, ze waren de enigen
die hun tekst niet 'hoefden te spieken.
Tenslotte het gejoel in de zaal. Als iemand op het toneel
een flater slaat, laten wij toch proberen dat niet te
doen. De grootste joelers hebben nog nooit op het toneel gestaan.. ....
G . Hirs (4B Sch.)

Enfin, laten wij niet de eerste de beste keer hatelijk
worden, want het zou jammer zijn als de kennismaking
van korte duur was. Daarom, redactie der Sleutelring,
vergif f enis.

Uit
'

en

andere
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Daar wij, m& verschillende schoolbladen contact hebben
opgenomen, laten wij hier eerst onze nieuwe aanwinsten
volgen:
St

,,BRANDINGJ', v a n het St. Jans-Lyceum i n Den Bosch.
Dat het een lentenummer is wordt ons reeds bij de eerste pagina duidelijk, omdat we er een prachtig gedicht
aantreffen over een roestbruine nachtegaal (oud
roest?) die tot het jonge groen roept enz. (U kent dat
wel). Overigens is het blad wel aardig en is het ook
zeer logisch in elkaar geflanst. Oordeelt U zelf maar:
pag. 12: Een artikeltje over jazz; hierin scheldt de
schrijver de huid vol van de schrijver die in
vorige
nummer een artikeltje over jazz schreef.
pag. 13: Een wederwoord van de eerste schrijver &e
weer temgscheldt.
pag. 14:
redactie vindt *t wijkbaar welletjes en
schrijft dat het debat gesloten is en dat er een grote
PUNT achter gezet moet worden. Let nu op!
pag. 16: De redactie schrijft hier: ,,Naar aanleiding van
't artikeltje in Branding van Maart $1. over ,,Jazz" is
't misschien niet gek eens wat nader op de zaak in te
gaan." Kunt U het volgen, lezers? Wij niet!

*

,,Katholiek Gelders Lyceum", t e Arnhem. Hiervan ontvingen wij het volgende antwoord: ,,Mijnheer, Onze
school heeft geen schoolblad meer. Hoogachtend, P. M.
Maas, rector."
Een ,,warmey' kennismaking, vindt U niet?
Overigens wel triest van dat schoolblad.

*

,,DE SLEUTELRING", O. L. Vrouwe Lyceum, Breda.
Zij stuurden ons ongeveer een halve jaargang die wij
met plezier doorgelezen hebben. Hoewel wij niemand
van de redactie persoonlijk kennen, is er toch één, de
kroniekschrijver, die wij U kunnen beschrijven als ouderwets. Waarom? Wel, in het Decembernummer Iezien wij in de kroniek: ,,Sinterklaas bracht zijn geschenken. Eindbalans: 4 dassen, 92 sigaretten en een paar
bretels.
Die bretels hè, die doen het 'm.wie draagt er nu nog
bretels? Ook vinden wij 92 sigaretten een raar getal.
Verkoopt men daar misschien pakjes van 23?

Dit waren dan de nieuwe aanwinsten. Verder volgen de
ons reeds bekende bladen zoals:

,

,,PRIMZTIAE", van Sancta Maria.
Dit blad biedt ons weer haar zijige en eentonige
typisch
blad is het toch,

we

echter niet willen zeggen dat vrouwen zich kenmerken
door zijigheid (wat een woord) en eentonigheid:
In de rubriek ,,De dakpannen van Sancta Maria fluisteren", lezen we:
.. .. . dat men bij ,,Taille Lege'' veel prijs op onze kritiek
stelt.
...... dat zij Prirnitiae saai vinden, als er niets over
hen instaat.
. .. . dat wij het enkel zonde van ons mooie papier
vinden.
Is dit waar? Neen! Nu staat er wel wat over ons in
en zouden wij Primitiae nu niet saai vinden? ! Toch is
het aardig om te constateren, dat we nog wel enigszins
opgemerkt worden, getuige de oproep van E.S.: ,,Sant. t a Marianen, laat je niet overMANNEN!"
Overigens zijn de Sancta-Marianen zich wel van hun
"acht bewust. Wij lezen n.l.: ,,De overrdingskracht
ener vmuw is niet te weerstaan.'' Hierbij zullen we in
't midden laten, of we deze bakvisjes vrouwen kunnen
noemen.
f

,,COORNHERT COURANT", van 't Coornhert Lyceum.
Hierin Lezen we een stukje van een leraar inhoudende
een antwoord op een klacht van een leerling. Deze
leerling wordt hierin op een fameuze en onbarmhartige
wijze in zijn hemd gezet. Wij zouden graag door een
leraar in ons hemd worden gezet. Wij zweten ons uit
de.. .... om het blad vol t e schrijven en wat zou het dan
niet heerlijk luchtigjes zijn als we in ons hemmetje
'
werden gezet ?
Frans Roeland (4A Sch.).
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