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t e e r l i n g  van  klas 26 door een  verkeersongeva1 plotseling 

overleden o p  w e g  naar  school in de Ieeftijd van  t 5 jaar. 

H e t  w a s  24 September i948. 

op het laatste moment dat hij die naam niet 
meer. kan afrorpen zonder een pijnlijke situatie 
te verwekken. 
Ofschoon dus de levensstroom zich noodzakelijk 
moet sluiten boven het gebeurde en het Chris- 
tendom geen verslagenheid gedoogt als bij hen, 
die geen hoop meer hebben, zo moeten wij toch 
niet te licht heenstappen over het feit dat äë 
dood in zo'n korte spanne tijds een eerste en 

Wat lijkt het alweer lang geleden, die Vrijdag- een tweede klas is binnengekomen. 1n het ~ e p -  
morgen toen twee ontstelde jongens het ent- tembernummer herdachten w i ~  Jaap ~eu lemans  
stellende bericht brachten dat Wynand onder en nu schrijven wij over Wynand   la ver: twee 
een vrachtauto lag op )de Heemsteedse Dreef. jongenszielen door God geplaatst in Z l ~ n  eeuwig 
De officiele bevestiging van ziJn overlilden ,joor heerlijke en zichtbare Aanwezigheid. God duldt 
Pater Rector enkele uren later meegedeeld greep ' geen onvolkomenheid in zijn Huis; deze jongeng 
ons diep aan. waren dus klaar. Wat is een jongensziel dan 

toen wij bij d ,  uitvaart allen bewust rond kostbaar als God zich zo voor haar interesseert. 
zijn lijkbaar geschaard waren, zoals wij onbe- WlJ opvoeders ex-professo blijven Ons bewust dat 
wust in en om het schoolgebouw om hem heen er Vanaf den jongen, Tarcisius, er talloze knapen 
hadden geleefd, toen begrepen wij meer dan ooit in de hemel Zijn, die ons volwasserìen een straf- 
dat wij bij elkaar hoorden en dat er iets ge- kaart behoorden uit te delen. Ook in Wynand 
beurd was wat ons allemaal raakte. was zoveel goeds, afstralingen en flonkeringen 
Die uitvaart werd een zegetocht, een geloofs- Van de Goede 
belijdenis in het eeuwige leven, een Credo van Deze Wynand, 15 jaar, met hartstochtelijke ijver 
700 jonge mensen, waarbij de tranen van ouders brekend en bouwend aan zijn patrouillehoek, 
en familie geen dissonant vormden als het L~~~~ met zijn stoere fierheid om een knots van een 
Zelf geschreid heeft bij de dood van Zijn vriend nieuwe fietslamp, deze Wynand met z i ~ n  gouden 
Lazarus. Maar wie heeft niet gedacht: +waarom hart en zijn fouten ook, met zijn studiemoeilijk- 
hij, niet ik en zou mijn moeder het  overleefd heden en zijn huiselijke hartelijkheid voor vader 
hebben? zo stonden wij allen voor het gesloten en moeder, heeft het doel van ieder Godskind 
boek van Gods geheimenissen verzegeld met de bereikt OP een leeftijd waarop wij allen denken 

dat dit nog heel ver in de toekomst ligt. 
zijn er weer vele weken verstreken en nieuwe Hij leeft, hij is niet dood. Zijn leven is veranderd, 

indrukken gestempeld over de oude: de Nijmegen, niet weggenomen. Moge leraar ~ o o d ,  die onge- 
het vliegende graf, een auto in de Maas, twee vraagd onze school bezocht allen goed bijgebracht 
hopeloze proefwerken, een beste film en Wynand, hebben dat bij God onze bestemming ligt, vroeger 
die de meesten van ons niet opgemerkt hebben later* maar eens en altijd. 
in de levende stroom van kwart voor negen, En vergeten wij ook niet dat naast de krans Van 
wordt vanzelfsprekend ook niet gemist. levende, nu verwelkte bloemen, nog voortdurend 
Zijn klas, zijn buurman en vriend is wellicht ook een krans Van frisse en verlassende gebeden 
over de eerste bevreemding heen dat één plaats moet worden gelegd door ons allen, als wlj echt 
nog steeds onbezet is en een of andere leraar bij 
die zo weinig cijfers achter een bepaalde naam 
ziet staan in zijn cijferboekje, bedenkt zich Allerzielen 1948. p. V. Hutjens OESA. 



Je bent op een *Augustijnen- 
college, dus-. . . . 
Wanneer men een insider de vraag zou stellen: 
,,Wat voor doel heeft de klassiekenstudie op onze 
avmnasia?" dan zal hii in het algemeen wiizen 
Öb de * geestelijke ontwikkeling, 'die -bereikt wordt 
door een naarstige bestudering er van. En het valt 
ook niet te  ontkënnen, da t  deze studie, gezien het 
feit, dat  schrijvers als bijvoorbeeld Homerus of 
Plato, met stromen van welsprekendheid en der- 
gelijke, iemand zeker kunnen beïnvloeden en ook 
wel ten goede, daarbij vele sluimerende zedelijke 
en andere deugden kunnen doen onhwaken, en 
misschien zelfs tot een zekere wasdom brengen. 
Ook is het wel vaststaand, dat men zijn verstand 
terdege kan scherpen op ,de dikwijls lastige stukken 
proza of dichtwerk. Er is dus veel goeds in de stu- 
die der klassieken. Zij, die menen, dat ook ver- 
talingen ervan een zelfde effect zouden hebben, zijn 
in de laatste tijd reeds genoeg van repliek gediend 
door autoriteiten op dit gebied. 
Eenvoudigweg komt dus de zaak hierop neer, dat 
iedér toekomstig intellectueel wel een beetje hei- 
dense wijsheid kan gebruiken. 
Wanneer 'men zich echter verdiept in de vraag, 
waarom de Grieks-Romeins klassieke schrijvers ook 
de hoofdschotel vormen op de katholieke gymnasia, 
dan komt men toch met hetzelfde antwoord niet 
klaar. Wanneer wij vooropstellen (en dat met vele 
autoriteiten op het gebied van het onderwijs), dat  
hetgeen men op school leert, noodzakelijk is, om 
later goed de kost te kunnen verdienen, dan is 
het leren op zichzelf reeds voldoende. Evenwel 
stelt men op alle katholieke scholen voorop, dat 
het gehele onderwijs er op gebaseerd moet zijn, dat 
de leerling, resp. de student, later de eeuwige 
zaligheid zal hebben. Dit tracht men te bereiken, 
door hen in te prenten het bovennatuurlijke plan, 
dat de Schepper met hen beeft, t e  helpen voltooien, 
door ernstig te studeren, en bijgevolg te trachten, 
de moeilijkheden der studie om bovennatuurlijke 
redenen te overwinnen. De leerboeken voor 
Katholieke scholen moeten dan ook in  't algemeen 
een Roomse aeest ademen. 
Alleen de ~ r G k s - ~ o m e i n s e  klassieken schijnen wat 
dit betreft eiaenliik een noodzakeliike uitzondering 
te moeten make:. Waar de wiskünde b.v. alleen 
de gelegenheid biedt, om bovengenoemde moeilijk- 
heden te  overwinnen, en op zichzelf uiteraard 
geenszins een katholieke geest kan ademen, is bij 
de studie der Griekse en Romeinse talen het  tegen- 
'deel het geval. Waarom toch is het dienstig voor 
het  geestelijk leven, zich alléén op de specifiek 
heidense, polytheïstische schrijvers toe te  leggen? 
Is er niet voldoende kennis van de beide klassieke 
talen te verkrijgen door het bestuderen van de ge- 

, bruikelijke schrijvers, gecombineerd met  de op 
godsdienstig gebied méér klassieke schrijvers uit de 
oudheid als bijvoorbeeld St. Augustinus? Is  er méér 
levenswijsheid te  putten uit Homerus dan uit een 
Oud-Testament in de Griekse taal? En dan zijn 
er in de werken van Plautus of Herodotos verder 
genoeg ,,levenswijsheden9', die de studerenden in 
deze talen maar liever om morele redenen bespaard 
moesten blijven. Het zal slechts voor toekolmstige 
generaals en andere hoge officieren wellicht nog 
van nut  kunnen zijn, de door Titus Livius beschre- 
ven militaire manoeuvres te  bestuderen, doch der- 
gelijke lieden vindt men gewoonlijk n i e t  op het 
gymnasium, maar op de H.B.S. Vooral als =lel1 op 
een Augustijnen-gymnasium zit, bevredigt een 
dergelijke studiewijze op de duur zeker niet. 
Mocht men aanvoeren, dat in dezelfde klassieken 
eveneens onderwezen wordt op b.v. dn seminaria, 
dan zou kunnen worden geantwoord, &at de pries- 
terstudenten in ieder geval méér geestelijke com- 

pensatie hier tegenover kunnen stellen, dan zij, @ie 
slechts één enkel uur godsdienstles in de week 
hebben tegen 18 uur klassieke, heidense -wijshei*J. 
Is  het niet mogelijk een reden voor het trage kapel- 
bezoek van het gymnasium? Wie immers in heidense 
geest wordt opgevoed, zal de gevolgen daarvan 
spoedig vertonen. 
Mogen zij, die een katholieke, Augustijnse, klassieke 
school bezocht hebben, deze verlaten, niet slechts 
met een einddiploma in de zak en een twijfelachtige 
geestelijke ontwikkeling, maar als klassieke katho- 
lieken, die weten, wat ,,Tolle Lege" betekent, en het 
niet alleen in practijk brachten door het grijpen 
en lezen van ,,de" klassieken! 

Jos. Gigengack 
VId. 

RAMP door H. Schepers, 5 A2 
Toen gebeurde het. Wij liepen op een gure November- 
middag op de cour, met een collega van ons te praten. 
Het was onder het vrije half uurtje, en we zouden nog 
twee uur les van mijnheer X krijgen; onder wiens lessen 
wij altijd plachten te slapen. Wij slapen dan meestal 
niet alleen, mijnheer X is wél wakker, maar hij is dan 
ook de enige. 
Maar goed, wij liepen daar zo te praten, toen ons oog op 
een blaadje papier viel, dat vrolijk met de door de wind 
rondtollende bladeren mee zwierde. Het was geen ge- 
woon blaadje, dat zagen wij op 't eerste gezicht. Niet 
een in machteloze woede weggesmeten proefwerkblaadje 
met een rode drie of ,,zie je buurman" erop; geen vet 
boterhammenvelletje, waarin brood van Franken (met 
kaas of gestampte muisjes) gezeten had. Wij raapten 
het op, en wierpen ons op de inhoud. 
Met welk een ontzetting namen wij het geschrevene in 
ons op, hoe diep bedroefd, en tegelijk toornig waren wij. 
In één dag  waren wij al onze toekomstdromen, onze 
verlangens naar wat had kunnen zijn, kwijt. Wij dui- 
zelden, en wankelden naar de kranen. 
Dit briefje had de rector verloren. En wij voelen het als 
een zware plicht, om de inhoud van dit schrijven, aan de 
gehele Triniteits-wereld bekend te maken. 
De geachte lezer oordele zelf. 

Haarlem, 28 November 1948 
Vroom en Dreesmann, Lunchroom. 

Zeer Eerwaarde Pater Rector, 
Met diepe droefheid heb ik, toen ik in Holland kwam 
dit jaar, de agenda van het Triniteits-lyceum gelezen. 
Ik doe dit elk jaar. En telkens opnieuw bracht ik er een 
heerlijke avond mee door. De photo's, tekeningen en 
de spreuken niet. te vergeten waren altijd een lust voor 
het oog. Ik heb dan ook altijd Uw smaak wat agenda's 
betreft gewaardeerd. Maar wat nu achter 4 December 
staat in deze agenda, gaat te ver, veel te ver. 
Ik neem elk jaar de moeite om een bezoek aan Uw Ly- 
ceum te brengen, en nu dit. Zo behandelt men geen Hei- 
lige. Trouwens Uw tekening lijkt helemaal niet. Piet 
kijkt alleen maar zo, als er schoensmeer in zijn mond 
komt. En dan die rare ijzeren kleren. 
Niet alleen bij U op school, maar in heel Nederland 
neemt de eerbied voor mijn persoon af. Woorden van 
volwassen mensen als: ,,Hij bestaat toch niet" en ,,Ik 
geloof het lekker niet", worden de laatste jaren dikwijls 
gehoord. (nu komt het!--) 
U begrijpt dan toch ook wel, dat ik van mijn jaarlijks 
bezoek aan Uw school, de eerste dertig jaar af zie. O zo. 

Sint. 

Ontzettend lezer, bemjpt U de omvang van die laatste 
regels? Dit betekent het begin van de ondergang dezer 
school! Gaat U zelf maar na. Zoudt U later als U een 
school voor Uw nageslacht zoekt, een college nemen, 
waar de Sint niet komt? Wij vast niet. Na 5 jaar zal 
deze school wel een kazerne zijn of een tehuis voor 
ouden van dagen. Arme ouden van dagen. 



WAT WIL DE SOVIET- 
In deze spannende dagen, in verband met de Rus- 
sische houding t.o.v. Berlijn, en in verband met de 
communistische actie's in het Verre Oosten, komt 
de vraag bij ons op: Wil Rusland oorlog of niet? 
Om deze vraag te beantwoorden, moeten w.e ons 
allereerst afvragen, wat of het doel van de buiten- 
landse politiek der Sovjet-Unie is. Dit doel is twee- 
ledig: le. het communistische doel, d.i. de wereld- 
revolutie en 2e. het oude imperialistische doei van 
Rusland, nl.: het pan-Slavisme en een volkomen 
autarkie: ~ovendieñ  moeten- wij nagaan, wat of de 
middelen ziin, waarmee de SoviebUnie dit doel 
kan bereiken. 
Uit de communistische propaganda blijkt zonne- 
klaar, dat het doel van het communisme de we- 
reldrevolutie is. Dit wil zeggen, dat, als reactie tegen 
het kapitalisme, de communisten de ,.volksdemo- 
cratie" of de dictatuur van het proletariaat willen 
vestigen. Dat de Sovjet-Unie hiernaar streeft, blijkt 
duidelijk uit het feit, dat Rusland door een almach- 
tige communistische partij geregeerd wordt, en uit 
de gebeurtenissen, die zich in de landen, welke 
onder de Russische invloedssfeer staan, hebben af-  
ges'peebd. Uit de gebeurtenissen te Berlijn, en op 
andere plaatsen, waar wrijving tussen West en Oost 
bestaat, zou men op het eerste gezicht concluderen, 
dat dit door een oorlog gebeuren moet. Daar het 
Westen echter oorlog wil vermijden, moet hij wel 
van Rusland komen. Men begint in zulk ee?ì geval 
echter aan een aanvalsoorlog, als men zeker is die 
te winnen. Het is echter volkomen duidelijk, dat 
als Rusland de oorlog begint, hij de V.S., West- 
Europa en  de Britse overzese Dominions ,,en bloc" 
tegen zich zal hebben. Deze landen beschikken 
over meer delfstoffen, betere industrieën en meer 
en beter voor hun taak berekende mensen, dan de 
Sovjet-Unie met z'n satalieten. Rusland is wel een 
onmetelijk rijk, maar van de bodem bestaat 
uit wouden en l/5 uit woeste steppen, dus is meer 
dan de helft van de bodem voor oorlogsdoeleinden 
onproductief. Bovendien is het Westelijk deel van 
Rusland in de oorlog grondig door de Nazi's en 
hun consorten vernield. Ook het vervoersprobleem 
in Rusland is niet in staat om voor de oorlogs- 
voering gebruikt te worden.* Ofschoon er in Rus- 
land belangrijke spoorweglijnen zijn, zijn deze 
niet talrijk. Hetzelflde geval is hqt ook met de 
wegen. Ook moeten er auto's en vliegtuigen uit de 
V.S. worden ingevoerd, omdat de productie er op 
laag peil staat en ontoereikend is. Bovendien heeft 
Rusland alle oorlogen, #die het gevoerd heeft prac- 
tisch verloren. Het zou de afgelopen oorlog met de 
Duitsers zzker verloren hebben, indien de V.S. het 
niet uit hoofde van de leen- en pachtwet van oor- 
logsmateriaal had voorzien. In de oorlog van 1876- 
1878 tegen Turkije heeft Rusland [inderdaad de 
overwinning behaald. Maar Rusland capituleerde 
toen de grote mogendheden met oorlog dreigden, 
indien hun eisen niet aanvaard werden. Dit zou het 
niet gedaan hebben, als Frankrijk en Duitsland 
destijds geen sterke militaire macht hadden. Om- 
dat het Westen ook nu over een sterke militaire 
en martieme macht beschikt, zal Rusland voor hun 
eisen mouten zwichten. Omdat Rusland dit doel 
dus niet door middel van oorlog kan bereiken, zal 
het dit trachten te doen door middel van de com- 
munisten in de andere landen zelf. De gebeurtenis- 
sen in Tsjecho-Slowakije zijn hier een sprekend 
voorbeeld van. 
Voortdurend heeft Rusland er naar gestreefd om 
alle Slavische volkeren onder Russische leidina te 
verenigen en zodoende het Oost-Romeinse   ijk te 
herstellen. Ziin herhaaldeliike poainaen .om de - 
Balkan, ~sjecho-slowakije, "polen en de Baltische 
Staten in zijn bedt te krijgen, wijzen hierop. Nu is 
,het hem Volkomen gelukt om dit bijna gedaan te 

UNIE? 
krijzen, zij het dan, dat Griekenland hieraan ont- 
breekt en Yoegoslavië onwillig wordt om zich naar 
Rusland te schikken. Hetzij dat dit onwil van het 
Yoegoslavische volk is ,- wat ni,t voor de hand 
ligt, daar het Pan-Slavisme op de Balkan altijd 
populair geweest is - het zij dit een kwestie van 
persoonlijke eerzucht van Tito is, wij weten het 
niet. Dat om Griekenland en Yoegoslavië in z'n 
bezit te krijgen, Rusland tot oorlog moet overgaan, 
is, zoals reeds eerder betoogd is, onmogelijk. Om 
met een vijfde colonne t e  werken, zoals het in 
Tsjecho-Slowakije het geval yas, zou in Yoegoslavië 
waarschijnliijk lukken, maar is in Griekenland uit- 
gesloten. 
Een ander Russisch streven is de autarkie. Rusland 
heeft er altijd naar gestreefd om volkomen van 
het buitenland onafhankelijk te zijn. Daartoe zijn 
allereerst ijsvrije havens nodig. Rusland's herhaal- 
delijke pogingen om de Dardenellen in z'n bezit te 
krijgen wijzen hierop. De enige mogelijkheid, name- 
lijk om deze gewapenderhand te krijgen, is uit- 
gesloten. Gedeeltelijk is Rusland echter, om in het 
bezit van ijsvrije havens t r  komen geslaagd. Rus- 
land heeft namelijk een paar ijsvrije havens aan 
de Pacific en verscheidene belangrijke aan de Oost- 
zee. Bovendien zou de Sovjet-Unie pas op eigen 
benen kunnen staan, als het nog de beschikking 
had over rubber en tin. Dit tracht Rusland te be- 
reiken, door in Z.O. Azië van de anti-koloniale ge- 
voelens der bevolking misbruik te maken. Als de 
communisten er aan de macht zijn, is het voor 
Rusland heel gemakkelijk om er rubber en tin van-, 
daan te halen. Maar ook hier stuit Rusland op 
tegenstand van het Westen en,, mislukken z'n ' 

pogingen om via China Z. O. &ie in z'n bezit te 
krijgen. Om toch rubber en tin te krijgen 
zou misschien lukken, als het met toestem- 
ming van de betreffende bevolking en met 
goedvinden van het Westen ,,concessies" in die ge- 
bieden weet te  krijgen. 
Wat zal de Sovjet-Unie nu doen? Omdat het overal 
het Westen tegenover zich heeft, zal het op een 
andere manier tot een schikking moeten komen: 
Daar het z'n prestige hoog moet houden, zal dit 
eerst langzamerhand geschieden. Dan zal het zich, 
zoals het de gehele geschiedenis voorgedaan heeft, 
in een ,,Splendid isolation" terugtrekken, om zodra, 
als het de kans .schoon zirt, weer toe te slaan. 0, 
Waereld, let dus op Uw saeck! Han Kuijpers 5Al. 

S T A L I N  
. . . Sfinx van 

het Kremlin. . 
* Sic! 



KONINKRIJK UTOPIA 
een SprookjeseiIand in StiIIe Zuidzee 

Onder wuivende leven hier ge'lukkige mensen 
* 
KONING HARRY: Een vader voor zijn onderdanen. 

REBELLEN-GENERAAL BRANDES: Een tyran en een genie. 

Dramatisch interview in Zuid-Oost Passaat 

Spe6iaIe ~ T o l l e  Lege> reportage L J 
LOS VOGELOS, November. - Door het geopende 
venster van onze kamer in het Rainbowhotel komt 
soms een vleugje zeewinfd wat verfrissing brengen; 
het is warm in Los Vogelos, de hoofdstad van het 
koninkrijk Utopia. Een staalblauwe hemel koepelt 
over het groene eiland en de witte gebouwen weer- 
kaatsen het verblindende licht van de zon, die hier 
twaalf maanden van het jaar onafgebroken schijnt. 
,,Utbpia for more sunlight7>, zegt de slagzin die jaar- 
lijks duizenden vreemdelingen naar dit eiland van 
'schoonheid lok6, en het Rainbowhotel adverteert 
dat men voor iedere dag dat de zon niet schijnt 
geen kamerhuur behoeft te betalen. Door het ge- 
opende vensfher horen wij het ruisen van de zee, 
die dit eiland van tien vierkante kilometer om- 
spoelt. Wij zijn nu ongeveer een week hier en heb- 
ben al heel wat indrukken opgedaan. Op de eerste 
dag van ons verblijf brachten wij een bezoek aan 
de heerser van het eiland: Koning Harry. Koning 
Harry woont in een reusachtig wit paleis en voedt 
zich uitsluitend met lunchpaketten. De vorst ont- 
ving ons in zijn marmeren ontbijtzaal; aan het uit- 
einde van de zaal was een soort podium waarop 
de hofkapel onder leiding van Max Cornelissen de 
,,Rhapsodie in Blue" van Gershwin speelde. ,,Gersh- 
win heeft geen goedkoop jazz-luchtje!", riep Max 
plotseling kwaad, ,,Jan Mul moge dit bedenken!" 

DE GEWELDIGE. 
,,Dat roept hij nu iedere dag om deze tijd", zei 
de koning klagend. ,,Ik geloof, dat hij te veel in 
hanraking komt met De Geweldige." 

Kontng Hamy in Staatsiebed . . . O o k  Koningen slapen soms . 

,,Wie is de Geweldige?" vroegen wij ademloos; reeds 
in Haarlem hadden wij veel over deze raadsel- 
achtige figuur horen spreken. Koning Harry zweeg 
en belde. ,,Haar de Hofnar", beval hij de slavin, die 
verscheen. Even later kwam Pieter Bos binnen. 
,,Een eerste klas humorist", zei de koning, ,,Als hij 
over ,,Humor in de Nederlandse schilderkunst" be- 
gint, *lach je je 'n scheur. ,,Pieter Bos glimlachte 
gevleid en begon hof te narren. 
Wat het leven aan het hof betreft, dit is zeer een- 
voudig, koning Harry eet van zilveren schalen, 

Dit verhaal is gebaseerd op  een gezegde van Harry 
van Beek 5A1, die,onlangs onder het vrij kwarfier zijn 
verbaasde klasgenoten mededeelde dat hij na het ver3 
laten der school ergens de positie van koning zou frqch- 
fen te verkrijSen. 
De schever vraagt verder degenen die de in dif ver- 
haal voorkomende, tamelijk goed op school bekende 
personen, niet mochten kennen, hem niet kwalijk te 
nemen dat hef dan zo  walgelijk flauw is. Hij hoopt dat 
insiders het soms wel leuk zullen vinden; en biedt zijn 
verontschuldigen aan diegenen aan wier naam hij 
in dit verhaal zo ijdelijk gebruikte. Willen zij het 
voor deze maal nog door de vingers zien? De illusfrafies 

\ 
zijn van Harry v. d. Eerenbeemf 4A1. 

hoewel hij zich gemakkelijk gouden kan permit- 
teren. ,,Tenslotte zijn er grenzen", zei hij, ,,Ik wilde 
dat De Geweldige dat ook inzag. . . .". 
,,Wh0 the hel1 IS De Geweldige?", informeerde wij 
weer. De koning zuchtte. 
,,Het i s . .  . .", begon hij, ,,Het is. .  . . A. P. Brandes". 
De hofkapel hield midden in de kadettenmars op 
en verviel in een drukkend zwijgen. Pieter Bos 
sloop heen, hij kende het onberekenbare humeur 
van zijn meester, bovendien vreesde hij koning 
Harry, daar deze hem, zoals Pieter in een vertrou- 
welijke bui eens meedeelde, altijd daags voor een 
door de koning te geven fuif. in de folterkamer 
onderhanden nam om hem zo zijn beste moppen 
af te persen. 
,,Het is A. P. Brandes", herhaalde de koning weer. 
,,Hij was altijd al wat opstandig, maar hij be- 
hoorde toch tot mijn beste generaals. Dat idee van 
hem om Java te omsingelen en plat 'te schieten 
was enorm, het hele rijk sprak er dagenlang over. 
De laatste tijd begon hij echter te veranderen. . . . 
en nu dit. . . . vorige week is hij met de staatskas 
en een stapel geheime documenten de bergen in 



gevlucht.. . . een rebel is hij geworden. Hij,. . . . 
mijn gunsteling.. . . afschuwelijk te moeten beden- 
ken dat ik een adder aan mijn borst gekoesterd 
heb.. . . bah. Maar ik krijg hem wel.. . .", en weer 
belde koning Harry. Een groepje mannen kwam 
binnen. ,,Dit ïs het hoofd van de politiemacht", zei 
de koning, terwijl hij op Ben te Marvelde wees. Ber, 
maakte krakend een buiging en antwoordde op het 
gezegde van de koning, da t  de politie een belangrijke 
rol in het schouwtoneel der geschiedenis speelde: 
,,Ben heeft wel meer op de planken gestaan". 
De volgende morgen reden wij het gebergte in op 
zoek naar de schuilplaats van De Geweldige. Onder- 
weg ontmoetten wij drie bewoners van het gebergte, 
namelijk 'eerst een gems en daarna J. B. Roeland, 
die in een, héél klein huisje woonde en overdag een 
bekend filosoof en wijsgeer was. ,,Ik schrijf de 
kroniek van Utopia", zei J. B. trots, ,,U komt er 
ook in". Toen lachte hij hol en liep haastig weg. 
Een berg of drie verder zagen we Wout de Groot, 
een garnalenvisser, die echter voortdurend over de 
slechte vangst paagde. ,,Het zit vast in de bodem" 
zei hij. ,,Dit is geen goede streek voor garnalen". 
Terwijl hij ons vertelde waar we A. P. Brandes 
ergens konden vinden, flitste er plotseling iets 

GeneraaI Brandes trekt zich terug in zijn privé-gebergte 

A Jaw z'haf has never taken .,no" for an answer . . . 

Al heb ik de leeftijd nog lang niet om als de waar- 
dige, oude Mr. Chips (voor inlichtingen wende men 
zich t& de Heer Andriessen) in een stoel aan de 
haard, gezellig op mijn pijp kauwend, een welbe- 
steed leven te overpeinzen, en me te verkneukelen 
bij de gedachte aan die en die knaap, die dat deed 
(of niet), en dit zei (of nGet), foch hebben de wel- 
gemeende woorden in het vorig nummer van ,,ons" 
schoolblad me doen terugdenken aan de prettige 
periode, die thans achter me ligt. 
Als het waar is, dat iets sneller voorbijgaat naar- 
mate het aangenamer is, dan is het inderdaad 
juist, te spreken van één flits, die toch rijk is aan 
onvergetelijke herinneringen. En wie van jullie zou 
het geen evenement vinden - afgezien van de 
,,enkelingen9', \die een leraar blijven beschouwen 
als iets, dat, zoals vele ongemakken van het dage- 
lijks leven met het voortschrijden der techniek ook 
wel zal verdwijnen, om na de harde jaren in de 
banken voor dat bewuste tafeltje vóór diezelfde 
banken áchter dat  tafeltje te zitten en een blik 

voorbij. ,,Dat was Walter van Opzeeland", verklaarde 
Wout de Grobt. ,,Hij onderhoudt een besteldienst 
op het eiland. Niemand laat hem echter ooit iets 
bestellen en daarom rijdt hij zo maar wat rond om 
aan de kost te komen". 
Wij reden w6er verder en bereikten dezelfde avond 
nog het gebied waarover De Gewehdige heerste. 
Het weer was geheel omgeslagen; huilend gierde 
de wind door de bergspleten en donkere wolk- 
flarden joegen langs de grauwe hemel, waaruit een 
grijze regen neerdrensde. Het was hét weer om een 
Historisch Persoon te ontmoeten. Tegen midder- 
nacht bereikten wij het hoofdkwartier van A. P. 
Brandes. Wij werden tot hem toegelaten en nooit 
zullen wij het ogenblik vergeten waarop wij hem 
zagen. Als een rots. in een onzichtbare branding 
stond De Geweldige daar, eenvoudig gekleed in bril. 
overhemd en blauw-grijze rijbroek. Voor ons stond 
de enige man in heel Utopia die koning Harry 
aandurfde. 
Wij spraken over de presidentsverkiezingen en over 
Harry Truman. ,.Harry is een onbeduidend manne- 
tje", zei A. P: Wij spraken over de Indië-politiek 
en de missie van Louis Beel. ,,Louis is een onbe- 
duidend mannetje", zei A. P. Wij vroegen zijn 
mening over koning Harry. ,,Een onbeduidend 
mannetje", zei A. P. En dat alles or, zo'n eenvoudige, , 
overtuigde toon. Niets in hem zei: ,,Pas op. men- 
sen ik ben De Geweldige, ik kan dit en ik kan dat", 
terwiil hiizelf zo goed wist dat hij dit kon en dat 
hij dat kon. 
,,Wat is Uw oordeel over Franco", vroegen wij. ,,Een 
geestelijke dwerg", antwoordde de A. P. prompt. 
.,,Achw zuchtten wij, ,,wat weet U toch een mas- 
sa . .  . . . ." 
..Ik veracht de massa", zei A. P. somber ,,De massa 
is dom, zii.. . .", de rest ging verloren in een don- 
derslag. Toen het weer stil was vertelde A. P. ziin 
levensneschimdenis, het was een ,,zo-is-het-levfcri- 
verhaal", één bonk tragiek, en <buiten donderde het 
maar. Ja, ja. da t  waren uren. wat een uren waren 
dat. Toen het vale mor~enlicht het vertrek bin- 
nendronp; beeindiqde A. P. ziin verhaal. Wii namen 
afscheid en De Geweldige begeleidde ons Dersoon- 
liik tot aan de voordeur. Toen wii onder het weg- 
rijden omkeken zagen wij hoe hii door de pers- 
pectivische verkleining steeds kleiner werd. Met 
een droge snik reden wij een hoek om. 

Noud v. d. Eerebeemt 5A1. 

te 'mogen sliaan op die onbevangen, intelligente 
gezichten van degenen, die het ,,ellendige leven" . 
van de met huiswerk overbelaste leerling nog moe- 
ten voortslepen tot de D-day van het eind-examen, 
de landing in - wat men pleegt te noemen - het 
volle leven - om dan te bemerken dat-die school- 
tijd nog zo érg niet was. 
Iedere periode in je leven is immers een voorbe- 
reiding voor de volgende - en vergeef me deze 
s~choo~meedt~erachtige' uitdrukking i- ieder ogen- 
blik kun je in de meest algemene zin leren, totdat 
je stokoud bent; in die zin ook verwissel ik de 
Triniteits-periode met een geheel nieuwe phase, 
waarin ik tot mijn genoegen ook weer de gezichten 
van oud-Trinitariërs terugzag. 
Zo hoop ik jullie allen eens als mannen terug te zien, 
die uit deze halfslachtige na-oorlogs-tijd de vrede 
in en om ons zullen opbouwen, met als hoofdge- 
dachte dat de grootste overwinning, die je in x het 
leven kunt behalen, die op jezelf is! 
Het is jammer, dat ik jullie moet missen! 
Maar tot ziens ergens in Haarlem of Nederland en 
succes in studie en toekomst. 

October 1948. 
- 

J. Michon. - 



Zondag 3 October: 
TENNISTOURNOOI. 
Het eerste sportfestijn van dit schooljaar was het 
tennnistournooi, dat gehouden werd op de banen 
aan 'de Pijlslaan. 
In het strijdperk merkten wij o.a. de heren Hoek, 
Huysmans en Rekveld op, die enkele partijen 
,,double" ten beste gaven. 
Het weer liet helaas geen finale toe van de doubles. 
Hier zijn de uitslagen heren-enkelspel. Winnaars 
der poules werden achtereenvolgens J.  v. Noort, 9 3 .  
Schlatmann, F. Schlatmann en H. Weierman. De 
halve finale werd gewonnen door Th. Schlatmann 
en F. Schlatmann, waarna F. Schlatmann in de 
finale het schoolkampioenschap 1948 met 6-1; 6-1 
op zijn naam bracht. 
Jammer dat er verschillende goede tennissers ver- 
stek moesten laten gaan. 
Donderdag 7 October : 

RECTORSFEEST. 
Onder een stralende hemel verzamelde zich een 
enthousiaste menigte Trinitariërs, te weten Paters, 
Leraren en Leerlingen in het Sportpark te Heem- 
stede. 
De grote wedstrijd was natuurlijk E.B.S.-Gym- 
voetbal, welke zeer zeker geen teleurstelling werd, 
ondanks het feit dat verschillende spelers al een 
wedstrijd achter de rug hadden. De rust ging som- 
ber in voor de H.B.S., die toen met 1-2 achter 
stond. Noch spelers, noch publiek lieten zich echter 
ontmoedigen en na hard zwoegen en juichen begon 
er meer tekening in de zaak te komen. De H.B.S. 
toonde zich van de goede kant en haalde de 
achterstand in. Alle eer aan Van Oploo. die alle 
goals voor de H.B.S. maakte. Eindstand 3-3. 
SchdtersWaaitZijlwaQ 
Naar men al vreesde had de Zijlweg niet al te veel 
in te brengen en moest de vlag strijken voor het 
in alle opzichten beter spelende elftal van de Scho- 
terstraat. Eindstand 310. 
Met veel animo werden de klasse-wedstrijden ge- 
speeld. Wegens gebrek aan plaatsruimte kunnen wii 
slechts de winnaars publiceren: 
Van de eerste klassen werd l e  eerste; IC tweede. 
Tweede klassen: 2c eerste; 2d tweede. 
Derde klassen: 3b eerste: 3d tweede. 
De hockey-wedstrijd H.B.S.-GYM bleek, zoals 
verwacht, een zeer matige affaire. Zonder bijzon- 
dere strubbelingen behaalde de H.B.S. een 4-1 
overwinning. 
OD 6eze ~ l a a t s  willen wii Dater Vogels nogmahls be- 
danken ;oor de uitstekehde organisatie die bijdroeg 
tot het succes van deze dag. 
Maandag 1 November: 

VIC-TOURNOO$ 
Waarom was het op die Maandag zo koud? Omdat 
het koud moest zijn, omdat het op dié Maandag 
altijd koud, vochtig en naar is; getuige pater 
Distel, die dat grapje naar zijn zeggen al jaren 
lang heeft meegemaakt. 
Waarom echter werd het een fiasco? Dit zal wel in 
alle eeuwigheid een raadsel blijven. Jammer wás 
het, want ons dierbaar Lyceum zag een beker in 
rook aopgaan. 
Het eerste voetbalelftal verloor tot ons leedwezen 
haar twee wedstrijden: Tegen V.I.C. met 0-1. (Het 

moet overigens nogal een rare goal geweest zijn, 
die ééne. Ook tegen V.A.C. beet ons elftal in het 
stof. Met 0-4 moest het genoegen nemen. 
Het tweede elftal deed het iets beter. Tegen V.A.C. 
boekte het een machtige 7-1 overwinning; tegeh 
V.I.C. wilde het echter niet lukken. Eindstand 1-2. 
Trin.-Lyc. 3 maakte het er niet bleter op: Tegen 
V.I.C. 3: 1-2 en tegen V.A.C. 3: 1-4. Inderdaad 
povere resultaten. 
Het hockeyen ging, wat het le  elftal betreft al- 
thans, beter. Tegen H.I.C. won het met 5-0 en 
tegen H.A.C. met 4-0. 
Trin. Lyc. 2-H.I.C. 2: Q6 
Trin. Lyc. 2-H.A.C 2: 2-0 
Het Ignatiuscollege werd winnaar met 40 punten, 
daarachter volgde onze school met 22, en dan het 
Aloysiuscollege met 16 punten X 

De Raaks-Trin. Lyceum 1-2. 
Ons voetbalelftal speelde nog een uitstekende wed- 
strijd tegen de Raaks. Goderie dribbelde waar ge- 
dribbeld moest worden, Janus gleed waar gegleden 
moest worden; kortom, het hele elftal speelde zoals 
het behoorde te spelen. 
Resultaat: 2-1 overwinning. 
Vrijdag 5 November. 

SCHAKEN. 9 

Trin. Lyc.-Chr. Lyceum. 
De wedstrijd begon zoals gewoonlijk 20 minuten te 
laat. Van het eerste 10-tal waren er 4 absent en 
daar e r  van de tegenpartij 1 absent was verloor het 
Triniteits met 9-0. 
Het tweede 10-tal won tegen alle verwachting in 
met 6-4. 

WANDELCLUB. 
Geen nieuws.. . . . . 
PING-PONG-CLUB. 
De stukken vliegen er af.  . . . . . 

G. Hooij, 5A. 

UIT HET KRAAIENNEST 
Vier van onze leraren ontvingen een vervroegd 
Sinterklaas-pakket, inhoudende vier kinder- 
tjes. Na onderling overleg kreeg mijnheer 
Verhaak het jongetje, terwijl de drie meisjes 
verdeeld werden over de Herep: Delfgauw, 
Meesters en Terstegen. Wij hopen dat mijn- 
heer Verhaak er geen spijt van krijgt, want 
jongetjes kunnen lastig zijn! 
Onze eerste na-oorlogse Hoofdredacteur Ben 
Brans verloofde zich met een zus van Benny 
Grtindemann: solliciteer dus naar de functie 
van T. L. Redacteur, binnen ,drie jaar ben: U 
verloof d ! 
En verder staken Arnold Bosman met Maud 
Versteeg en Theo Alkemade met Maria Berg- 
man in  de huwelijksboot van wal. 
Jan van Maanen legde zijn tijdelijke geloften 
af in de Orde der Augustijnen. 

Het heeft H.M. Koningin Juliana bekaasd den H o o ~ e e m .  
Pater SEBASTIANUS VAN N U E N E N  
Prior-Provinciaal van de Nederlandse Augustynenprovin- 
cie en voorzitter van het Bestuur v a n  ket Triniteitslyceum- 
te Haarlem, te benoemen tot 

Ofìcier in de Orde van Oranje Nassau. 
Wy bieden den eminenten drager van deze hoge onder- 
scheidin8 onze eerbiedge gelskwensen aan. Redactie. 



Kun je nog tippelen, 

tippel dan mee in 

T.L.'S i 

RONDE VAN 
NEDERLAND 

* 
Motto : 

Leeft gij mee met de nodenvan onze kd 

gL 

WAAROM? 
De financiën van Tolle Lege hebben na  de Je kunt natuurlijk ook met een groepje op stap 
uitgave van het Jaarboek 47/48 een geduchte gaan, dat wil dus zeggen dat je met een paar 
klap gekregen. Evenals het vorig jaar heeft de man alle advertenties en abonnementen die je 
redaetie ook nu besloten, haar onkosten enigs- los krijgt bij elkaar doet en als groep naar de 
zins te dekken. Dit jaar door het organiseren prijs meedingt, die dan onder de groepsleden 
van een Ronde van Nederland. verdeeld of verloot moet worden, zoals men 

dat zelf wil. Deze werkwijze geeft je natuurlijk 
WIE? een voorsprong op de solo-tippelaars, maar hakt 

Iedere Trinitariër doet mee, vooiial wanneer de prijs in mootjes. Er is dus wat voor en er is 
hij ziet hoe eenvoudig het geheel in elkaar zit. wat tegen. Maar niet de prijs is het hoogste 

mikpunt, doch de voldoening meegewerkt te 
' WAT? hebben aan de goede klank van Tolle Lege in 

De opzet is, door het verwerven van adverten- het schoolbladen-carillon van Nederland. 
tie's in of abonnementen op ,,Tolle Lege" de 
1300 km. in de kortst mogelijke tijd af te leggen. HOEVEEL? 
Voor iedere gulden aan advertenties ga je 10 Een advertentie kost per keer f 1.- per centi- 
km. in de goede richting; voor elk abonnement meter over een halve kolom en een jaarabon- 
5 km. nement op T. L. f 3.25. Een firma die b.v. 1 0 x  

HOE? een advertentie à f 5.- wil hebben, levert ons 
' op f 50.- en jou 500 k a .  Dat is een flinke ruk 

Je advertenties en abonnementen geef je aan e door Nederland en naar de prijs! . pt. Hutgens of aan één van de leden der re- 
dactie. De reizigers en de door hen afgelegde Zo staan wij dus op een vlakte van 3 cm. = f 3.- 
afstanden zullen iedere dag op de borden in 
de hal beken'd gemaakt worden. I v I v I 

WANNEER? v 
Onmiddellijk na  het uitkomen van dit nummer 
begint onze Ronde. De sluitingsdatum is vast- 
gesteld op 15 Januari 1949. 
Na de sluitingsdatum zal 'de officiële stand 
worden opgemaakt. Dan zal aan de 5 deelnemers 
die het eerst in Haarlem terug zijn of het 
verst gekomen zijn, 5% worden uitbetaald van 
het ingeleverde bedrag. 

DE REDACTIE 

wenst jullie en zichzelf veel succes 
in deze race. C 

O 



JOURNAEL OFTE KRONYCK 
Lieve Lyceïsten! 

Er valt veel te,  vertellen. En wij zijn niet van plan 
onze pen meer dan eenmaal te vullen. Dus zullen 
wij beknopt moeten zijn en meteen maar met de 
deur in huis vallen. Maar in ieder geval moeten 
wij vooraf een klasgenoot nog een plezier doen. 
Pieter Bos wilde zo héél erg graag 'eens in de kro- 
niek staan, zei hij. Kijk! nu staat hij in de kro- 
niek! 
Woensdag 15 September. De rector beklimt het 
bordes. Verrukkelijke vooruitzichten over de jubi- 
leum-film; afschuwelijke dreigementen: als men 
eenmaal het poortje onderdoor is, dan zal men 

-ook de kapel ingaan. 
Zeventien September beleefde onze Triniteitsge- 
meenschap een bitter ogenblik. Een van onze mede- 
leerlingen werd in naam der wet gevankelijk weg- 
gevoerd wegens valsheid in geschrifte.. . . Hol kloii- 
ken de voetstappen van den agent door de gangen. 
Met 'een cynische lach opende hij een der klas- 
lokalen en sleurde een argelozen (?) jongeling uit 
de bank. Een rauwe kreet, die niets menselijks meer 
had, een geroep om moeder: dan. .  . . niets meer. 
Bij den rechter viel hij spoedig door de mand. In- 
derdaad: hij had een valse naam oDgegeven. Op 
een klungelige manier trachtte hij zich nog te ver- 
dedigen, maar het was eenvoudig te belachelijk 
om over te praten. De officier eiste levenslang met 
aftrek van voorarrest. De advocaat schetste in 
roerende bewoordingen het verdriet van de ouders; 
hij wees op de jeugdige leeftijd van den boosdoener; 
en tenslotte voerde hii aan dat er een alibi was, 
dat het per ongeluk gebeurd was en dat het jeugdig; 
boefje niet geheel toerekenbaar was; kortom: een 
alcoholisch wrak. Hij vroeg vrijspraak (uitspraak 
over 14 dagen). 
Na afloop van de rechtszitting begaven wij ons 
naar het koepelvormig gebouw aan de Harmen 
Jansweg, waar wij den misdadiger aantroffen in cel 
267. ,,O!" kreunde de delinquent. ,,O! was ik er maar 
nooit mee begonnen.. . . de drank, schulden met 
spelen. . . . enfin, de oude geschiedenis". - ,,Vertel 
haar toch maar," nodigden wij uit. ,,Want het doet 
ie zo'n goed om je eens helemaal uit te praten, 
te weten: nu zit er niets meer in mij; nu ben ik 
helemaal hol en leeg." 
,,Welm, begon hii. ,,Miin ouders en ik woonden in 
een keurige straat. Ik kreeg een uitstekende op- 
voeding; nooit deed ik mijn ouders verdriet.. . . tot- 
dat ik aan de breuken kwam.. . . ik . .  . . ik . .  . . de 
breuken.. . . ik . .  . . de tiendelige breuken". 
Het Lombroso-klantie begon over al zijn leden te 
beven. Hij begroef ziin hoofd in de handen en kon 
geen woord meer uitbrengen. ,,Zo is hij nu altiid". 
verklaarde Ziin mede-nevangene, een nol-se zee- 
bonk. Hij begint met zijn levensgeschiedenis. maar\ 
in #de breuken blijft hii altijd steken, - wat ik voor ' 
mij ronduit onzin vindt. Zeg nu toch zelf: zo moei- 
lijk zijn die breuken toch ook niet, zeker de tien- 
delige niet. Dat is gewoon een kwestie van komma's. 
Je zet ze onder elkaar en hup! je bent er". 
Toen verzonk de zeebonk eveneens in een somber 
stilzwijgen. Stilletjes sloegen wij weer #de celdeur 
achter ons dicht, - ,,je vindt, het wel, hè?" zei de 
zeebonk. Maar altijd zal dit beeld ons bii bliiven: 
het ieugdin boefie. zittend - zoals dat onder ge- 
vangen& kebruikelijk is - op water en brood." 
Maandan 20 Se~tember, keken wii naar de jubileum- 
rolprent- in cinema Palace. Het 3e en 4e lesuur 
vielen hierdoor uit en het 5e en 6e lesuur leken 
uitermate zwaar. 
Tot grote verontwaardiging van Max Cornelissen 
and his band begon Albert de Klerk op Woensdag 
22 September met de repetitie's van het nieuwe 
Triniteits-Lyceum-Orkest. ,,Bespottelijk!" zei Max. 
,,Zij spelen een trio. Moet je meemaken. Maar Al- 

bert moet zelf maar weten wat hij doet: ik  bemoei 
mij er niet meer mee, ik help hem niet." 
Diezelfde avond o ~ e n d e  Cassiciacum , het nieuw 
verenigingsjaar. ~ a - e n i g e  inleidende woorden van 
den voorzitter. hingen de 35 aanwezigen aan de 1 i ~ -  
pen van Martin de-~eyer,  die op preitige wijze vêr- 
telde over de Rederijkers. In het debat dat hierop 
volgde ging het er heet aan toe. De heer A. P. 
Brandes zeide, het sterk te betwijfelen, dat een 
Lutheraan in die tijd f 10.- kostte. Hij kon het 
zich haast niet voorstellen. . . . misschien een tweede 
handsje: maar over het algemeen kon men toch 
zeggen dat hij op f 14,66 kwam. Het was gewoon 
een kwestie van combineren. Men moet er rekeninq 
mee houden, aldus spr., dat een pakje maizena 
f 0,16 kost. ,,Welnu!" besloot hij triomfantelijk. 
Ook vond hij het dwaas om Anna Bijns een grote 
vrouw te noemen. Anna hoort in de keuken thuis. 
Van alle kanten verdedigde men nu Anna's groot- 
heid. ,,Hm," zei A.,P. Brandes. Dit alles klinkt mis- 
schien duister voor 'degenen !die er niet waren. 
Troost U, voor de aanwezigen was het dat niet min- 
der.De heer Kuypers kreeg de improvisatie; als wij 
ons goed herinneren ging dat over Indië. 
Woensdag 29 September beklom pater Vogels het 
bordes om een en ander te regelen voor het tour- 
nooi. ,,Hij bekeek alles van de grappige kant", be- 
gon hij zijn speech. 
Vrijdag 1 October begon pater Rector voor V en V1 
zijn boeiende cursus ,,Antieke philosophie,>> en op 
de avond van d'ezelfde dag werd er ook een soos 
gehouden, die, naar men ons verteld heeft, ,,wel 
gezellig" was. 
Dinsdag 5 October werden wij door 'den rector ge- 
dreigd, dat als wij niet naar het uur Kunst kwa- 
men, e r  allerlei vreselijke dingen zouden gebeuren. 
Onder de Grote Pauze - het was druk die dag! - 
beklom de Conrector het bordes, om ons een Mis 
te laten zingen voor het Rectorsfeest, - en dat, 
terwijl wij al sinds de dagen van iuffrouw Bal niet 
meer officieel ,,zingenyy hadden gehad (en zelfs ten 
tijde van iuffrouw Bal hadden wij altijd nog maar 
'n 5 t ) .  Toen het afgelopen was kwam de rector 
uit het klooster met een ik-heb-het-lekker-toch- 
gehoord-gezicht. 
Woensdag 6 Ocober hoorden wij ,,Het Nederlands 
Kamerkwart&'', met een uitleg van Akke de Vries. 
Vooral het programma na de pauze was zeer gees- 
tig en charmant, Alleen vond iemand het 'n be- 
zwaar dat zij allemaal (door elkam zongen. De 
dames werden bloemen aangeboden. 
De volgende dag was het Rectorsdag. Het begon met_ 
een Plechtige Mis in de St. Jozefkerk, opgedragen 
door den rector . Wii voelden ons als katten in een 
vreemd pakhuis, zodat het bijv. gebeurde, dat de 
diaken onder het credo siste: ,,Waar is de cre- 
dens eigenliik?". (Dit is alleen voor misdienaars te 
begrijpen). Voor de rest van het feest verwijzen 
wij naar de sportkroniek. 
De redactie van het schoolblad van het Christelijk 
Lyceum kwam 14 October bij onze redactie op be- 
zoek, want zij wilden wat meer van hun schoolblad 
maken en dus! kwamen zij bii ons om inlichtingen 
,,Dan waren ze wel bij den duivel te  biecht!" zult 
gii zeggen. Dat vond klasse lA ook: deze klas is 
nl. benonnen met een concurerend blaadje ,,De 
Mop". De MOD! Wij kunnen wel huilen! 
Op Vrijdag 15 October: een stichtende Cassicis- 
cum-avond. Jan van der Plas sprak over den pastoor 
van Ars. Joop Roeland im~roviseerde over: ,.Wat 
mankeert de wereld eigenlijk," - hetgeen tenslotte 
ontaardde in een zwammerig debat. Toen iemand, 
die later was binnengekomen, hem na  afloop vrseg, 
waarover hij eigenliik geïmproviseerd had, was spr. 
dit vergeten. Aantal aanwezigen: 10! 
Op Woensdag 27 October herdachten wii het 60- 
iarig bestaan van den prefect. De feesteling kreeg 
een uitbundige ovatie en 700 klammige haeden 
(maar die mocht hij niet houden). Hij stond maar 
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t e  glunderen en wij niet; minder, toen wij hoorden 
dat wij de laatste twee uur vrij kregen. Diezelfde 
avond was er 'n druk bezochte Cassiciacum-avond, 
waarin Ton Wesselinig zeer boeiend sprak over 
federalisme. De politieke voormannen van de Tri- 
n i t e i t~  Lyceum-fractie bleken nogal van mening te 
verschillen, zodat het  debat wat lang werd. Bij de 
rondvraag k w m  dan ook het  voorstel om een 
,,Vraag van Orde" in t e  stellen. Timmerman's 
improvisatie over Curaçao was geestig vlot. 
Donderdag 28 October is merkwaardig door 'n 
protestmeeting van den heer Fuss, die met geheel 
VIB bij pater Distel ging protesteren over {de slechte 
kwaliteit van het bord. Dit protest lijkt ons onge- 
grond. Want.. . . Wiskunde doe je met  je hoofd, 
heeft men ons verteld. Maar wij zijn maar (? )  alpha. 
De volgende dag barstte de herfstvacantie los. Ten- 
minste: dat zal wel. Iedereen bleef weg van school, 
hoewel er niets officieel bekend is gemaakt. Na 
schooltijd trok klasse 5A zoveel naar het  huis van 
den jarigen leraar Hokkeling. De heer Hokkeling, 
heeft men ons verteld, was de situatie uitstekend 
meester. Hij speechte - en dat  onder de ogen van 
vrouw, kinderen en buren, die hun neuzen plat 
tegen de ruiten drukten - en nodigde hen ver- 
volgens allen binnen, behalve de trom en het- 
lyceumvaanael. 
'sAvonds werd er een belangrijk uur Kunst ge- 
geven, 'n zangrecital door mevr. Jo Vincent, waarbij 
zij begeleid werd door Emmy van Eeden. Het 
Caplet, Fauré en Wolf. 
Het was een zeer mooie avond, als ,,une rève", die 
men nog wel eens zou willen beleven. Vooral de 
eerste liederen die mevr. Vincent zong, n.l. van 
Schubert en een ballade van Löwe, boeiden 't meest, 
en de geestige liedjes van Wolf waarmee zij de 
avond besloot. 
Enkele kanttekeningen: de heer Gieling weigerde 
'n kaartje te kopen en drong den controleur lachend 
op.zij; 'de familie's Hoek en Andriessen waren 
enigszins door de war geraakt: de Engelse leraar 
werd er zenuwachtig van: ,,laat 'ns zien", zei hij, 
,,die vrouw hoort bij mij, en die hoort bij mij en 
dit is er een van jou, en die hoort weer bij mij. . . .". 
Zaterdag 30 October werd de Apostolaatsgemeen- 
schap gesticht met 'n Plechtige H. Mis, waaronder 
pater Hutjens preekte en vervolgens 'n film in het 
Luxoxr-theater, met 'n woord vooraf van den voor- 
zitter en van pater Rector als journaal. De Missie- 

club is goed begonnen; de belangstelling is door de 
zeer goede film: ,,De sleutels van het koninkrijk" 
gewekt. Wij wensen het actieve bestuur veel succes. 
Zondag 10 October kon men een mis bijwonen in 
de Oosterse ritus, in onze lyceum-kapel opgedragen. 
Tot slot moeten wij nog onze excuses aanbieden 
aan den afgetreden leraar Michon. Deze belde ons 
indertijd op over een artikel, dat gij elders in dit 
nummer afgedrukt vindt. Wij verkeerden toen in de 
mening, dat het de leerling Michon was en deden 
heel amicaal. Maar later op de redacti'e-vergade- 
ring. .. . . . J. B. Roeland VI. 

l) Toen wij A. P. Br. dit fragment lieten lezen, 
om te vragen of hij zich er mee kon verenigen, 
merkte hij op, dat hij een pakje Maisena niet 
cynisch genoeg vond. Deze opmerking lijkt ons niet 
gegrond: Een pakje maizena! Goede hemel! Welk 
een bijtend sarcasme! j br- 

NATORA DOCET 
Woensdag 22 September. Vergadering op het 
Lyceum. Chiel Holthuizen en Kokkie Alders hielden 
een korte lezing over vlinders, waarbij de eerste 
vooral de aandacht vroeg voor het aanleggen van 
cen vlinderverzameling, terwijl de tweede spreker 
een beknopt overzicht gaf van de voornaamste dag- 
en nachtvlinders. Behalve lantaarnplaatjes werden 
vertoond een levende -wilgenhoutrups en een popu- 
lierenpijlstaartrups met tientallen cocons van sluip- 
wespen bezet. Voor het komende studiejaar werden 
tot bestuursleden gekozen: Gerard Ferron en Chiel 
Holthuizen. Onder de 20 aanwezigen waren ver- 
schillende nieuwelingen, die zich als lid opgaven. 
Zaterdag 25 Septeniber. Op uitnodiging %n de 
heer Kroesc, directeur van de sportschool, hielden 
we een paddenstoelenexcursie in ~ u i n l u s t ,  een inooi 
stuk bos- en duinterrein ten Z. van de Zanderij- 
vaart. We vonden er ongeveer 75 soorten van aller- 
lei vorm, kleur en afmeting, van de geheimzinnige 
gekraagde aardsterren tot brutaal en uitbundrg 
groeiende zwavelkopjes, van het minuscule paar- 
denhaarzwammetje tot kolossale exemplaren van 
de koningsmantel en de zakvormige stuifzwam (18 
cm.) en van 'de onopvallende bruine mosbekerties 
tot de fraaie kopergroenzwam en purperen ~ u s s u l a .  
Ted Remmé maakte zich zeer verdienstelijk door 
binnen een half uur vier zeldzame zwammen te 
ontdekken o.a. de oorlepelzwam en de ,,schotel oh 
steeltje" en tenslotte nog een prachtige groep vlieg- 
zwammen. Ook bestudeerden we de mimicry van 
spanrupsen, de schutkleur van de dennenspanrups, 
die op een dennentakje lijkt en de berkenspanrups, 
die zowaar voor ons zijn, ,,paalstand9' demonstreerde. 
Merkwaardige hogere planten van dit terrein: 
Rondbladig wintergroen, Oranje havikskruid, Drie- . 
distel, Wespenorchis en Boskruiskruid, alle vrij 
zeldzaam. 
Aantal deelnemers: 24. 
Zaterdag 9 October. Paddestoelenexcursie in het 
Naaldenveld t23 deelnemers). Ofschoon wij niet 

buiten de afrastering in het rijkere duinterrein 
mochten komen vonden wij toch nog ongeveer 40 
verschillende soorten, opmerk,elijk veel konings- 
zwammen, dennenvlam, en bosparasolletjes. Merk- 
waardige hogere planten : Doornappel, gevlekte 
Dovenetel en een verdroogde Koningskaars van 2 
M. hoogte. 
Onder ket meegebrachte materiaal bevonden zich 
nog enkele zeldzame paddestoelensoorten: Fijn- 
schubbige ridderzwam, een klein parasolzwammetje 
(Le~io ta  granulosa!?) Een zeer sterk afwijkend 
typ; van -de Mosbekerzwam werd 'op verzoek ter 
beschikking gesteld van het Rijksherbarium te 
Leiden. M. 



Misschien "dat onze administrator nog voorlopig in 
puzzle uit het Jaarboek kan tot f ~ n c t i e  blijft omdat hij in het grijnzende kasboek 

15 December worden ingestuurd. van T. L. zich in alle problemen van het boekhouden 
Redactie. voortdurend in de meest grillige bochten kan blijven 

oefenen, hetgeen hem geen windeieren zal leggen, 
wij bedoelen in verband met het eindexamen H.B.S. 
A natuurlijk. 

Apostolaatsg@rneenschap Derhalve thans een dringende oproep voor gega- 
digden naar een van de 'meest eervolle functie's 

OP Donderdag 9 December wordt door den op ons Lyceum: Redacteur Tolle Lege, een tover- 
!+oogeei*waarden Pater Provinciaal Sebastia- woord dat U later zal doen schrijven: 
nus van Nuenen 0.E-S.A. vanuit onze school- , ,,Vroeger was ik propjesschieter, dank zij 
kapel een groep Augustijnen als  missionarissen mijn redacteurschap van T.L., ben ik thans 
uitgezonden naar Bolivia. 

directeur van de Verenigde Amerikaanse 
Atoomdrukkerij : ,,Willom Tell". 

ALLE LEDEN van d e  Apostyslaatsgemeenschap 
worden door hem om 2.30 uur bij deze  kerke- Sollicitanten van het gehele tweedelige Triniteits- 

lyceum moeten zich voor 15 December schrifelijk 

L 
Iijke plechtigheid verwacht. Het  Bestuur. 

J of mondeling melden bij de 
stervende Redactie. 

@ 

I 

Uit de andere schoolbladen E X C U U S  
Bij het begin van het nieuwe schooljaar ontvingen 
we verschillende nieuwe aanwinsten. 
Allereerst ,,De Mop", klasseblad van IA. 
Het eerste nummer hebben we met veel belang- 
stelling doorgelezen. Een voorwoord van de Rector, 

Aan de heer J.  F. W. Koster (Engels), die wij 
vergaten in het vorige nurhmer tegelijk met 
de overige acht nieuwe leraren te verwelko- 
men. Nu geldt deze welkomstgroet hem alleen! 

Redactie. 
een vervolgverhaal, moppen en zelfs advertenties 
ontbreken niet. Een goed idee van de redactie, 
bestaande uit F. Damen, S. Francken en P. Janssen, VOo.o.impikke~ C& W&ôpewt&eh 
was het ook om een afzond.erlijk sporthoekje, ,,van 
uit het oog gezien van de sportredacteur" op te Opgevangen Van een onderbouwertje, dat op de cour 
nemen. Het tweede nummer echter viel ons erg door "enkele groteren nogal werd afgestraft: , , ~ c h ,  
tegen. Het was slecht verzorgd en zat vol met taal- 't benne allemaal kwaaie manne hier!" 
en spelfouten. Dat kan en moet beter IA! We 
wachten op no. 3. In een van de eerste klassen wordt Nederlands ge- 
Ook de St. Jozeftroep op onze. school is begonnen geven twee leraren- 
een eigen blad uit te  geven. 'Leraar: ,,Waarom heb jij je boek niet bij je?". 
Eveneens een interessante uitgave van maar liefst Leerling: ,,Q1! ik dacht dat we die andere man 
12 pagina's. Vele originele tekeningen geven het habden". 
a.h.w. een echte verkenners-aanblik. Leraar: ,,Zeg het eens netjes. Ik wil dat je het 
,,Abonneer je op de Pionier" zo staat er, ,,want.. . . netjes zegt". 
het zijn dierenvrienden". Leerling: ,,Nou ja, die andere meester!" 
Ook het keurig verzorgde feestnummer van het En in de hoogste klas: seminarie Hageveld, wegens het 25-jarig bestaan, 
mag er zijn. De afgelopen jaargang van ,,Rond de ,,Rerum Novarum is. .  . . eh. .  . . eh. .  . . een encyclo- 
Koepel" is trouwens uitstekend geweest. pedie van de Paus". 

Eindelijk ook verscheen er weer een nieuwe ,,Janus" 
(schoolblad van het Christelijk Lyceum). Een nieuwe Leraar: ,,Bosporus komt van bos-porus: runder- 

redactie heeft zich het lot van ,,Janus7' aange- doortoch%." 
Leerling: ,,O, Kalverstraat". 

trokken en een keurig verzorgd Jubileumnummer 
uitgegeven bij het 30-jarig bestaan van de school. Sancta NIaria heeft vrij op We wensen de redactie toe dat de volgende num- 
mers een even hoog peil mogen bereiken. 
Tot slot een stukje overgenomen uit ,,De Hutspot", 

,,Ik voel me kunstenaar" (Max Cornelissen). 

schoolkrant van de meisjes H.B.S. ,,'t Kopje" onder Uit een vertaling: polichinelles: de vrouwelijke het motto: ,,Weet je wat er in je zit?" 
Het antwoord luidt als volgt: politieagenten. 

,,Je bezit behalve ijzer, zwavel, kalium, natrium, Leerling: nadat ,de leraar ~~~~l~ een goede mop magnesium en jodium, rijke voorraden aan water, 
zuurstof, waterstof, stikstof, kalk en fwfoor. Uit 

had verteld: 

ons vet zou men maar liefst 35 stukken zeep kun- 
,,Pleme Sir, i t  's whibe and drays over te 
floor. What 's that?" 

nen maken. En met wat andere stoffen zou er uit je L ~ ~ ~ ~ ~ :  na een korte pauze: ,,I don,t know,,. cwpus 2200 lucifers ,gemalakt kunnen worden. 
Een mens, die 75 Kg. weegt, bevat 13 Kg. koolstof, 

Leerling: ,,That 's the beard of the joke you US". 

voldoende om 9000 potloden van te maken!" . . . . Leraar: ,,Pkase boy, can you tel1 me me the diffe- 

Tot zover de Hutspot. 
rence between a mirror and you?". 

J. van Leerling: ,,NO Sirw. 
Leraar: ,,A mirror is polited, and you not". 

Bij het terperse gaan van dit nummer ontvingen wij 
het verblijdend bericht dat 

de heer S. HOOY 
de vitale gymnastiekleraar, wegens zijn vele verdien- 

OPROEP voor 4 Redacteuren, 
sten qedììrende 25 jaar als hard-werkend lid van de waarvan ébn sportverslaggever 
St. Vincentius-vereniging en medewerker van de . 
R.K. sportvereniging door Z. H. de Paus begiftigd is In verband met de eind-examens zal de ~ e d a c t i e  
mee dn onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.. . zich na  het Kerstnummer terugtrekken om zich 
Van harte proficiat! Redactie. 

met geconcentreerde aandacht voor te bereiden op 
deze D-dav. 



,folie Lege" wordt gelezen in bijna 1000 gezinnen in Binnen- en Buitenland ! 

Fa. v. VASTENHOVEN 
Sinds 1898 - Haarlem 

MANUFACTUREN - LINGERIEËN 
DAMES- EN HERENMODES 

OSTADESTKAAT 4-6 - TELEFOON 10413 
, 

Wij verzorgen ook uw volledige baby-uitzet 

Fa. B. Paanakker G Co. 

Het juiste adres voor prima scTzoeisel 

OPGERICHT 1848 I I 

ALLEIEN 
ANEGANG 23 

I GED. OUDEGRACHT 11 Tegenover Pbstkanfoor 

I 'Door ons drukwerk 

i krijgt U druk werk 

I AI Uw orders worden bij ons 

met de meeste zorg behandeId 

Ook VOOP meerkleurenwerk 

. Drukkerij St. Jacobs-Godshuis 
.Antoniestraat ?-li - Haarlem -Tel. 10740 

Stoom-, 
was-. en -- 

strijk- 
inrichting 

vaart 58-60 
TeI. 16504 

P. VAN NIEL 
GR. HOUTSTRAAT 90 

P L y u r n s  - g'our 
Haarlem - Telefoon 12160 

uan DLcivmhdm 
WONINGINRICHTING staat 
Ged. Oude Gracht 108-110 steeds 

Telefoon 1716s tot UW dienst 

1 Voor GAS, WATER, en ELECTRICITEIT I I Voor Voetbalschoenen I 
TECHNISCH BUREAU 

THEO BONARIUS 

% 
Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem 

en al UW andere 

Sportartikelen naar ,... 

Herman v a n  Castel 
Gen. Cronjéstraat 101, Tel. 17757 



I G. BRUGMAN 
Erkend Gas- en Waterfitter 

Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze Sanitaír 
X 

T etterodestr 52-54 - ttaarlem - Tel 15453 

N.V. Heriríga tZ Wnthrich 
HAARLEM 

Centrale verwarming 

Johnso i  olie branders 

Electriciteit . 

I I . Moderne bliksemafleiders I 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

A P R I M A  A N T H R A C I E T  

E. HOMOET - HAARLEM 1 Koloniale waren. Comestibles, Noack's 
fijne "Ieeswaren 
Pieter Kiesstraat 38, TeIefoon 12432 

D e  zaak waar men prettig Koopt 

Electr.- Techn.- G Radio Bureau 

P+.'A+ TAMMER 
KLEVERLAAN 176-178 - HAARLEM - T E L  14753 
Voor reparaties op elk gebied - Verhuur geluidsinstallaties 

UW VULPEN DEFECT! 
Wij repareren alle merken Vulpenhouders 

3- h p  
Groote Houtstraat 150 Haarlem - Telefoon 18132 

TAXI ? J. G: A. VAN DAM 
13000 AARDAPPELENBEDRIJF 

Bel OP Speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten * D A G  EN NACHT Nassaulaan 20 - Haarlem - Telefoon 14229 

I Uw adres voor Bloemen is : l 
Bloemenmagazijn tt W. Brakel I 

voorheen : Annie Wigmun 

Groote Houtstraat 185 - Tel. 11290 1 
GOEMANS 

De Puddingspecialisten 
SINDS 1907 

Fa. Jacq. Frank I 

JuweIier 
v.h. te MiddeIburg 

en en ZiIveren Byoaterieën 

S H A F A M "  Melkinrichting ., 
PIETER KIESSTRAAT 79, - HAARLEM 

Er is maar Qén roep 
over BALM'S VISCH 

- ',VERRUKKELIJKJ 

Maat- en  Orthopaedische 
SCHOENMAKERIJ 
ook voor ernstige gevallen 

WITTE HEERENSTRAAT 55 - H A A R L E M  
GERARD J. VAN KONINGSHOVEN 


