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REDACTIE-VERKLARING 
Aan onze lezers, 

= Er komt in de geschiedenis van ,,Tolle Lege" een 
gewoonte naar voren, welke niet een nu eenmaal 
ingeburgerd gebruik zonder meer is, doch vooral 
berust op een harde noodzakelijkheid. Een nood- 
zakelijkheid, die zijn oorzaak hoofdzakelijk vindt 
in het steeds drukker worden van de werkzaam- 
heden van een lyceïst, naarmate het getal, dat zijn 
leeftijd en zijn klas aanduidt, stijgt. 
Deze gewoonte betreft het aftreden van de oude, 
en het instellen van een nieuwe redactie. 
Er bestaat een zegswijze: Elke verandering is nog 
geen verbetering. En het is hierom, dat het aan- 
stellen van een nieuwe redactie in zekere mate 
steeds een sprong in het duister blijft. Wij zullen 
echter trachten, ondanks deze beklemmende we- 
tenschap, onze taak zo goed mogelijk te vervullen. 
Het is niet aan ons hier een lofrede af te steken 
op onze voorgangers. Elders in dit blad zult u 
een afscheidsgroet aantreffen van iemand met 
meer ervaring. Maar wij beseffen, dat het niet 
eenvoudig 'zal zijn, de ,vorige redactie te evenaren 
of te overtreffen. Gelukkia heeft het noodlot. dat " 
ook wel eens meewerkt, één hunner in ons midden 
gelaten. Deze veteraan zal zich in de toekomst met 
de administratie blijven belasten, in welke functie 
hij reeds in de afgelopen periode lauweren oogstte. 
Het is zeker de moeite waard hier te vermelden, 
dat thans voor het eerst de  Redactie samengesteld 
werd uit afgevaardigden van Zijlweg en Schoter- 
straat, en wei zodanig, dat beide partijen in deze 
redactie evenredig aan het aantal van hun respec- 
tievelijke bevolkingen vertegenwoordigd zijn. Wij 
veronderstellen. dat hierdoor de band tussen Zijl- 
weg en Schoterstraat sterker zal worden dan zij 
dreigde te zullen zijn. 
In overleg met de thans afgetreden redactie werd 
verder besloten, de rubriek ,,Uit het Kraaien- 
nest" te laten vervallen en deze voortaan op te 
nemen in het Jaarboek. 
Motgen wij tenslotte de hoop uitspreken, dat ,,Tolle 
Lege" door constructieve arbeid van Redactie, 
Lezers en Adverteerders een nieuwe tijd van bloei 
in zal gaan. , .  
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I In dit nummer: 

KARAKTERS 1 

W i m  HeIsIoot VIa 1- 

Op 22 en 23 December 's avonds organiseerde de 
Hockeyclub Alliance-een tafeltennis-tournooi voor de 
leden. Voor dit doel hadden ze de gymzaal van de - school gecharterd. 
SCHAKEN. 
Zoals elk jaar werden er in Brinkmann schoolschaak- 
wedstrijden gespeeld, waarvan de winnaar de titel 
kreeg van ,,Schoolschaakkampioen 1948". Maar door 
het afvalsysteem en het ,,gongen" werden vele goede 
schakers uitgeschakeld, die zeker een beter lot hadden 
verdiend. Het zou beter zijn als de wedstrijdleiding in 
het vervolg een ander systeem toepaste! 
Ook onze school was door 4 man vertegenwoordigd. 
Jammer echter behaalden ze niet zulke goede resultaten. 
Nico Zwaneveld werd winnaar van de verliezers-ronde. 
(Hij verloor in het totaal geen één partij, maar speelde 
er 2 remise! Bravo!). 
ZWEMMEN. 
Verscheidene lieden van onze school hielden zich de 28e 
December bezig met het meedoen aan een tournooi. 
Daar men verwachtte dat het er heet aan toe zou gaan, 
deed men het maar in het water. Het was een tournooi 
voor alle R.K. scholen van Haarlem. 
Naar men verwachtte behaalden wij enkele goede suc- 
cessen. Wegens technische moeilijkheden kon Sport- 
kroniekschrijver niet ter plaatse aanwezig zijn, waar- 
door gij U tevreden moet stellen met enkele uitslagen, 
doch deze spreken al voor zich zelf. 
Onze school was, wat betreft de groten ,nummer één 
van alle scholen. 
Zo waren de l e  en 2e plaats van het nummer 4 x 25 m 
vrije slag estafette voor onze school. Een fraai resul- 
taat! 50 meter schoolslag was voor Lablans. 50 meter 
borstcrawl was voor v. Doorenmalen. 
De kleineren konden het niet verder brengen dan de 
2e plaats. 
Zo bleek het dus dat wij wat betreft zwemmen nog altijd 
een woordje kunnen meespreken. 
Na afloop was er een polo-wedstrijd tussen Triniteits- 
Lyceum en de rest van Haarlem. Ook deze werd door 
ons met 8-2 gewonnen. J. v. Noort. 

Ten aanzien van de verwachtingen, die 
de redactie gekoesterd had omtrent sta- 
pels oplossingen, is zij wel wat bedrogen 
uitgekomen. Het aantal oplossingen liep 
tegen het dozijn! De gelukkige winnaars 
waren: A. Eichholtz, IV, en K. v. Holk, 
1 A Schoterstraat. 



DE GLAZEN STUITER 
In het blauwe kamgaren costuum was een motten- 
familie komen wonen. Oe motten-kinderen jengel- 
den weliswaar, dat zij geen kamgaren bliefden, 
,,maar kinderen hadden niets te willenr' vond de 
motten-Ma, terwijl zij er paedagogisch aan toe- 
voegde, dat zij vroeger wel alles lustte; en Pa  Mot 
bromde, ,,dat Ma 1VIot niet zo met de kinderen 
moest redeneren: zij zóuden 't eten, en daarmee 
ult; bovendien: in de oorlog zouden zij 't wel ge- 
~ ~ s t  hebben". 
Sp~ed ig  had men zich in het kamgaren geïnstal- 
ieerd; ilet was een echt nette stand, men had er 
een behoorlijke conversatie en er werd zelfs ge- 
fluisterd, dat in de dikke winterjas een gravin 
woonde. Een gravin! Stel je voor! Maar zij was 
incognito en daarom kon men haar niet zien. 
w 7 ioen de eerste verhuisdrukte voorbij was, zei de 
rnotten-Pa, dat men het kamgaren costuum eens 
moest verkennen. Er was, voor de donder, toch 
een leerplichtwet; men moest toch weten waaruit 
de bodem bestond en wat er verbouwd werd en 
hoeveel zielen er woonden, gerekend op 1 Januari 
1947, en welke godsdienst zij beleden. Lieve he- 
mei! Dat was me wat! De motten-kinderen deden 
s nachts geen oog dicht. Maar de volgende mor- 
gen was het dan zo ver. De verre reis zou begin- 
nen. Er werden kleine stukjes kamgaren ingepakt, 
voor ieder drie: één met vlees, één met kaas en 
één met bruine suiker; de kinderen werden ver- 
maand om rechtop te lopen en niet in hun neusje 
te peuteren. Dan ginij het er op los! . 
zij begonnen bij de kraag en begonnen vandaar 
af alles systematisch te/ ontdekken, terwijl zij zich 
algemeen ontwikkelden. 
?'egen het vallen van de avond, toen het laatste 
zonlicht door een kier in de kast naar binnen viel, 
bezichtigden zij een der zakken. Het jongste mot- 
tenkind diepte van heel onder uit de zak plotseling 
een rond voorwerp op. Het was een glazen stuiter, 
die glibberig en koud aanvoelde; maar als men 
hem tegen het licht hield begon hij te stralen en 
te fonkelen; en telkens zag men weer andere 
figuurtjes: sterren en bloemen. 
,,Een schat!" fluisterde de motten-Pa, bevend' van 
emotie. ,,Een schat. Wij  hebben een schat geven- 
den, Nu zijn wij rijk". 
Met veréende kracht& droeaen zii de stuiter naar " 
het stukje kamgaren, waar zij woonden. Daar lag 
hij nu! Nu waren zij rijk, maar nu was het ook 
met hun rust gedaan. Er volgde een angstige 
nacht. Wel  twintig maal vloog de motten-Pa zijn 
bed uit, omdat hij meende dat hij dieven hoorde 
en tenslotte hield hij, bevend van kou, de wacht 
bij de sluiter. 
,,Nu gaan wij zeker weer verhuizen?" zei de 
rnotten-Ma 's morgens aan het ontbijt. ,,Er is nog 
een bontmantel vrij, geriefelijk ingericht, riante 
omgeving. Ik heb altijd al zo dolgraag een bont- 
mantel willen hebben, maar ja.. .... hoe gaat dat? 
Het is er in ieder geval nooit van,gekomen." 
De motten-Pa barstte uit in een schril gelach. 

,,Haha! Een bontmantel! Daar wil d'r eentje een 
bontmantel hebben! Voordat ik met haar trouwde 
liep ze met veters te leuren! Haha! En nu een 
bontmantel! Welzeker! -Welzeker! W e  zullen het 
geld zeker maar over de balk gooien! Laten we 
dat vooral doen! Wel  ja! Ik ben d'r gek." Maar 
hij zei het op een toon alsof hij juist .het tegeti- 
gestelde bedoelde. 
Het werd een vreselijke ruzie tussen de motten- 
Pa en de motten-Ma. maar het eind van het liedie 
was, dat Pa een grote spaarpot nam en de schat 
daarin bewaarde, - want een schat was het, 
althans voor motten. 
Alles werd nu anders. Men durfde den motten-pa 
niets meer te vragen, wat geld kostte en men leed 
bijna de gehele dag honger, omdat men amper van 
het kamgaren durfde te eten, want dan zei de 
motten-Pa meteen: ,,Nog een hap! En nog een! 
Toe maar: het liikt wel of het niet OKI kan! Dat 
eet maar en doet maar en denkt: m'n vader be- 
taalt wel! Wel  ja! Wel  ja! Het geld groeit mij 
zeker op de rug? Hm?" 
En niet alleen dat zij nu veel armer leefden, maar 
ook veel wantrouwender; in iedereen,zaa men een " 
dief, een moordenaar, die het op de schat gemunt 
had; 's nachts deed men haast geen oog meer 
dicht; doch voorlopig bleef het geheim goed be- 
waard. , 
Maar de buurman had er toch van gehoord. Ach 
zo! Hadden zijn buren in het kamgaren een schat 
ontdekt! W e l  wel. Misschien dachten zij wezen- 
lijk wel, dat die schat hen toebehoorde? Haha! Ja, 
men kan niet weten: in tijden als deze kan men 
van alles verwachten: en van de buren kan men 
ook van alles verwachten. Als zij er maar wel 
aan dachten, dat alles in de kast eigenlijk van 
hem was. Hij als oudste mot van de kast ...... 
kortom: de stuiter was van hem. 
,,Kan je net denken!" zei de motten-Pa cynisch 
tot den buurman. ,,Mot je mot hebben?" 

\ 
FLEGMATICI ' I 

$n alle stilte begeestert hen  dit  woord: 
Al wie ontroering toont is  overspannen. 
Die lijfspreuk staat op  hun gelaat verwoord. 
Daar heeft  een glimlach het  gevoel verbannet?. 

H u n  geest gelijkt een wijde oceaan. 
Di t  spieg'lend oppervlak mist  eike deining. 
Die zee v a n  r&, t e  diep o m  in t e  staan, 
bereikt een graad v a n  uiterste verfijning. 

Z&j xGn nooit anders d a n  in evenwicht, 
verklaren alles me t  een handgebaar, 
snoeren h u n  geestdrift met  berusting dicht, 
en achten zich voor hel of hemel klaar. 
Nooit heeft  ontroering nog hun ziel doen beven. 
D i t  bracht wellicht verzoening in hun leven. 

L 



,,Neen," zei de  buurman met trillende neusvleu- 
gels. :Ik kom om mijn recht! Versta je? Mijn 
recht. Mijn recht. Mijn recht." 
Z o  begon de kleine ruzie in de  mottenkast. Maar  
daar bleef het niet bij: iedereen meende aanspra- 
ken te kunnen maken op de  glazen stuiter. Zelfs 
de gravin .legde haar incognito af. Het  was een 
héél oude dame, met héél fijne manieren en een 
héél hoog stemmetje; zij was van héél oude adel, 
zeide zij, en zij was boven het geld verheven: 
maar de stuiter wilde zij toch wel hebben; die 
was om zo te zeggen een familiebezit geweest. 
,,Het is te belachelijk om over te praten," meende 
een magere schilleboer, die samen met een vrouw 
en zeven bleke kinderen met hangschoudertjes 
van restjes wol moest leven en daarom rode 
sympathieën had. ,,'t Is  te belachelijk om over 
te  praten: de stuiter voor de kapitalisten! Hou me 
vast! Hij mot verdeeld worden, ieder een brokkie: 
de werkman wil ook wel wat. O p  ten strijd!. Leve 
de arrebeiers!" 
V a n  alle kanten kwamen ze, magere motten met 
bleke gezichten, om de  stuiter te verdelen (en zelf 
het arootste stuk te  hebben): de schilleboer lien " 
voorop. met een klein rood vaandeltje. 
De gravin knapte zowat van woede toen zij het 
zag en ;ij trok er zelf met haar huisknechten op 
af; deftige lakeien, die zo aardig konden buigen! 
Maar de buurman liet het er ook niet bij zitten 
en hij kwam aangestormd met een klein degentje. 
Sasa! Dat  zag een generaal: dat was tegen de 
wet; de  buurman mocht geen degentje dragen; 
dat mocht alleen maar een generaal en d e  buur- 

,man was geen generaal. D e  generaal trok zijn 
eigen degentje en pik!, daar  stak hij den buurman 
middendoor en pik!, daar werd de  generaal zelf 
middendoor gestoken door het zakmes van den 
schilleboer. 
De  motten-Pa verdedigde met zijn gezin de  stui- 

De eeuwige i ve raar s  voor dode dingen,  
door 't voorwerp v a n  hun furie slechts bezield, 
o m  wildgebarend de  hoogste lof t e  z ingen 
v a n  wa t  niet  waard i s  da t  m e n  ervoor kniel t .  

H u n  ziel, geperst in 't keurs l i f  der aanbidding 
verdient  die naam niet  meer. Z.Sj i s  verstard: 
W a t  eens de stille plaats was. v a n  bezinning, 
i s  'n vuuroven  in de  v o r m  v a n  een hart .  

D e  zweep v a n  eigen inzicht  jaagt h e n  voorl, 
al wa t  weerstreeft,  in woede t e  belagen: 
E e n  raze rn i ,  die, waar zij ook in boort, 
allengs de  juiste waarden doet vervagen.  
Bl inde  dweepzucht  i s  in h e n  vergaderd; 
de  boom des levens i s  in h e n  ontbladerd. 

ter uit alle macht; maar zij waren zo ondervoed, 
dat men hen gewoon uitlachte: W a t  een stijve 
harken! W a t  een klungelboksers! Klets! Daar la- 
gen al hun hoofden tegelijk op de grond. 
Maar  de strijd hield niet op. Uit alle hoeken en 
aaten kwamen nieuwe motten aanzetten om de " 
schat op te  eisen, allen met het Recht aan hun 
kant. zeiden zii. - en dat was vreseliik vermoeiend , , 
en zenuwslopend voor Het Recht, dat toch al de 
laatste tijd zo weinig hebben kon, want het had 
'i aan zijn hart. 
Zelfs kwamen er enkele jonge levenslustige mot- 
ten uit de linnenkast. Zij vertelden dat zij goud- 
delvers waren, en dat zij gehoord hadden, dat er 
hier wat te delven viel. Nu, er viel meer te vechten 
cian t e  delven en na tien minuten lagen ook zij 
in stukjes op d e  grond. 
E n  na een half uur was er in de kast geen mot 
meer over, behalve een oude vrijgezel, die niet 
meegevochten had, omdat hij toch altijd maar 
een 4+ voor lichamelijke oefeningen op zijn rap- 
port gehad had; maar hij vond het leven in z'n 
eentje nu zo saai, dat hij zelfmoord pleegde aan 
een mottenballetie. 
Toen de  kast werd schoongemaakt, werden de 
mottenlijkjek bijeengeveegd. , ,Wat  zijn het er veel 
dit jaar. W e g  met de rommel!" 
D e  stuiter kwam op de mesthoop terecht. Daar 
lag hij nu, stralen uitschietend in het zonlicht. 
W a t  glinsterde hij mooi! J. B. Roeland ( V I a ) .  

EEN ONDER ONSJE? 
Omdat de Heren Bestuurderen van Tolle Lege dit 
niet willen vormen, maar zich bewust zijn hun werk te 
doen voor allen en zoveel mogelijk met allen, 
daarom mag de gehele Tolle Lege-stad, waartoe gij allen 
behoort, gerust weten van onze persoonlijke gevoelens 
bij de huidige Redactiewisseling. 
Zelfs moogt gij weten, dat wij dit afscheid gevierd heb- 
ben bij een van onze redactieleden thuis en waarachtig 
niet op een droogje, maar tot uwe geruststelling: niet 
op uw kosten, er zal geen nummer uitvallen. 
Deze redactie was een vriendenkring. Kan ik er iets 
schoners van zeggen ? 
De redactie werkte zo hard als iemand maar hart kan 
hebben voor zijn eigen zaak. Kan ik er iets eervollers 
over schrijven? 
De redactie deed het zelf en niet een of andere duistere 
(lees: zwarte) macht op de achtergrond? Kan ik iets 
verblijdenders mededelen ? 
Ik vond het fijn dat ik mee mocht doen. Kan ik open- 
hartiger spreken ? 
Eén ding is ons niet gelukt: practisch vormden we wei 
een onder-onsje. Kopij hadden we steeds in overvloed 

*en altijd moest er wel wat blijven liggen, maar wie 
schreef dit voor het merendeel? Zijn we niet geschrok- 
ken toen we aan de hand van de verschenen nummers 
een lijstje wilden opmaken van hen, die op grond van 
hun bijdragen voor redacteur in aanmerking konden 
komen ? 
We zijn van meer dingen geschrokken: voor hoevelen 
was het zelfs te veel moeite om na het vermoeiende 
aannemen van het maandnummer, dit ook nog helemaal 
te lezen? Wat een gedrang bij het inleveren van 12 
oplossingen van de kruiswoord-puzzle ? Wat een gerén 

. in de advertentie-prijsvraag! Wat een rij van sollicitan- 
ten naar het redacteurschap ? ! 
Nieuwe redactie: ramen en deuren open! 'Tolle Lege 
schoolblad niet alleen voor, maar van en door het Tri- 
niteitslyceum te Haarlem. p. H. 
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DUEL met Gigencrack 
Neen, neen Joop Gigengaclr;%ri ïiog eens neen, neen! 
Zó hoort het niet. 
Het geluid dat je in het Tolle Lege-nummer van No. 
vember liet horen klonk mij - eerlijk gezegd - wat 
vals in de oren. 
Je stelde voor op de Gymnasia de klassieke opvoeding 
te geven aan de hand van de katholieke klassieke 
sclirijvers en je noemde met name Augustinus. 
Je zou dan de lezing en bestudering van Plautus en 
Livius, van Homerus en Herodotus achterwege willen 
laten, althans sterk willen beperken. De reden die je 
aangeeft is dat deze auteurs heidens zijn, heidens den- 
ken, heidens schrijven. 
Wat klinkt dat verleidelijk: ' enerzijds die heidense 
schrijvers (en je voelt dat ze ,,gevaarlijkn zijn). en 
anderzijds de klassieke katholieke auteurs. Welke idea- 
listische katholiek zou zijn voorkeur niet naar de laat- 
sten doen uitgaan? Ontbreekt niet de ,,Roomse Geest" 
bij de oude Grieken en Latijnen? 
Natuurlijk! Welnu, in naam van die ,,Roomse Geest" 
dienen die heidense dichters en prozaisten plaats te 
maken voor de wezenlijk christelijke auteurs. En heel 
in de verte zien we al de brandstapels opgericht en Joop 
aan komen, langzaam-onder een geweldige last boeken 
voortgaande. Hij werpt het eerste heidense boek in het 
vuur. En dit alles tot triomph van de zuiver katholieke 
geest. Is dat waar? 
Om de onwaarheid van deze mening te bewijzen wilde 
ik de Katholieke en Protestantse visie op Jezus' Mens- 
wording tegenover elkaar stellen omdat, naar ik meen, 
op die manier het allerbest de katholieke levensstijl 
wordt belicht. 
Als vanzelf gaan mijn gedachten terug naar het Con- 
gres der Kerken, ,dat een half jaar geleden te Amster- 
dam gehouden werd. 
Er was daar een relatief kleine groep aanwezig: de 
Calvinisten, onder leiding van de grote theoloog Karl 
Barth. Ondanks hun klein getal hebben deze Calvinis- 
ten een sterk dominerende plaats ingenomen qedurende 
de vergaderingen van de Wereldraad van Kerken. Deels 
was dit te danken aan de prophetische gestalte van 
hun leider en diens merkwaardige wijze van betogen, 
deels aan de leer die hij en de zijnen zo hartstochtelijk 
verdedigden. 
Het zuivere onvermengde Christendom vond men alleen 
bij Calvijn en diens grote interpretator Karl Barth. 
Overal elders, maar vooral in de Katholieke Kerk, had 
men zich schuldig gemaakt aan die zo verfoeilijke syn- 
these van heidendom en Christendom. 
Zeer bitter klonk de conclusie, dat de Katholieke Kerk 
de eigenlijke Antichrist was en wel hierom, omdat daar 
aanbeden werd de God der heidenen, de God kenbaar, 
en bewijsbaar uit de natuur, d.w.z. uit de Schepping, 
de God die zonder enig bewijs werd gelijk gesteld met 
de God uit de Schriften, de Heer van Abraham, Isaak 
en Jacob. 
Hier lag volgens Dr. Karl Barth de fundamentele dwa- 
ling van Rome; op welke dwaling ijverig is doorge- 
bouwd door alle Roomse Pausen, die eeuw n a  eeuw het 
zó imposante en het daarom zo duivelse bouwwerk 
hebben opgetrokken van de christelijke waarheid, valse- 
lijk en onherkenbaar vermengd met zondige heidense 
elementen. 
Het Vaticaans Concilie had de laatste hand gelegd aan 
deze verleidelijke vermenging van heidendom en chris- 
tendom, door plechtig te verklaren dat God uit datgene 
wat Hij gemaakt heeft duidelijk was te kennen. 
Het al redenerend overstijgen van al het geschapene 
om uiteindelijk t e  komen tot het bestaan van de Waar- 
heid, de Goedheid, de Schoonheid, tot God, ziedaar de 
afgodische afdwaling van een hoogmoedig mensen- 
verstand, gesanctioneerd door het Roomse Kerkgezag. 
Nog nimmer is de tegenstelling Protestant-Katholiek 
zó scherp doordacht en zó kundig geformuleerd. 
Wat is ons antwoord hierop? Staan wij schuldig voor 
God en de wereld? Miskennen we Christus, Die van 
Zichzelf zeide, dat Hij de Waarheid is, doordat we naast 

Zijn boodschap over God ónze kennis omtrent God steí- 
len, een kennis die wij moeizaam hebben verworven 
door Zijn schepping te beschouwen? Doen we Christus 
te kort, die getuigde: niemand kent Vader tenzij de 
Zoon, als wij tevens aannemen dat Gods wijsheid en 
waarheid, schoonheid en goedheid uit de Schepping 
blijkt ? 
Ons antwoord luidt: neen, hier behoeven wij, katholie- 
ken, geen schuld t e  bekennen. Doch dit is niet genoeg. 
De volgende vraag behoort te zijn:. Waarom niet? 
En hier maken we kennis met twee levensbeschouwin- 
gen, twee visies die ver uit elkaar lopen. Tevens krijgen 
wij op deze manier de gelegenheid de katholieke levens- 
stijl door tegenstelling met de Calvinistische te leren 
kennen. 
Het diepste fundament nu van de tegenstelling Calvi- 
nist-Katholiek ligt in de opvatting van Christus' 
Menswording. 
Zowel Calvinist als Katholiek zeggen te bouwen op 
Christus als .fundament overeenkomstig het gezegde 
van St. Paulus: geen ander fundament zult gij plaatsen 
dan Christus Jezus: Maar hoe verschillend is beider 
visie op Jezus, de Mensgeworden God. Het mens-zijn 
van Christus betekent voor de Calvinist slechts voor- 
vraarde: Christus moest sterven tot boete voor de zonde. ' 
Welnu daartoe was een lichaam noodzakelijk en daerom 
werd het Woord vlees. 
De eeuwen door heeft de Rooms Katholieke Kerk dc 
menswording geheel anders gezien: niet slechts als 
voorwaarde voor een gruwelijke dood, maar als het 
positief aanvaarden van aardse, menselijke hulp in het 
werk van de Verlossing: ,,Et terra dabit fructum 
suum" bidt de Kerk: de aarde gaf háár vrucht. Ook de % 

wereld droeg werkelijk positief het hare bij in het 
heilswerk. Voor de Protestant en vooral voor de Cal- 
vinist valt alle nadruk op het grote heilsfeit: Jezus' 
Verlossingsdood. Daartoe was het nodig dat Jezus mens 
werd; de menswording was een noodzakelijke voorwaar- 
de en niet meer dan dat. Daarmee is alle zin en be- 
tekenis van de menswording uitgeput. 
Voor de Katholiek is de vleeswording (Johannes) veel 
meer dan een voorwaarde. Veel meer dan een toestand of 
feit, nodig voor de werking van iets anders. Elke ioor- 
waarde is slechts passief en tegelijk iets negatiefs. 
Al is de vergelijking in deze omgeving wat profaan. 
toch zal een ieder de aard van de voorwaarde beter be- 
grijpen als wij haar vergelijken met een katalysstor: 
de aanwezigheid van een bepaalde stof verhoogt de 
werking van de scheikundige reacties, maar neemt aan 
de reactie zelf geen deel. 
Voor de Katholiek is echter de menswording Christi 
geen voorwaarde, maar een positieve daadwerkelijke 
bijdrage van de kant van de mens in het liefdewerk van 
dz herschepping. 
God geeft ook de mens zijn aandeel in de heiliging van 
die mens. In  deze beschouwingswijze vraagt Maria een 
plaats: de menselijke medewerking krijgt een geheel 
eigen - vergeef ons de uitdrukking - charme. Z6 
begrijpen we wellicht dat de Sacramenten zeer nauw 
verbonden zijn met de menswording: zijn zij immers 
geen stoffelijke tekenen en tegelijk dragers van heilige 
gaven? Ook hier weer 'n bijdrage van de wereld in de 
heiliging van die wereld. En als de Schepping haareigen 
taak in de heilseconomie heeft, wordt dan het bewijs 
van het bestaan van God uit de Schepping ten onrechte 
gegeven, zoals Barth beweert? Ja, vragen de ,,heidense" 
schrijvers en dichters hier niet om een plaats, vertol- 
kers als zij zijn van het edel-menselijke, het schone, het 
goede ? 
Augustinus sprak van de ,,Spolia Aegypti", de rijke 
buit, die het verloste Godsvolk - de Kerk - heeft 
meegenomen bij haar verlossing uit het heider.dom. 
Het behoort inderdaad tot de zuivere, volle, Katholieke 
Geest als wij, Katholieken, ons a l  het groot- en edel- 
menselijke, a l  het schone en ware eigen maken, door wie 
ook voortgebracht, om het in t e  voegen en op t e  nemen 
in die wondere synthese, eenmaal tekenend en voor- 
beeldig aangegeven in de Menswording van Christus. 
Werkelijk het woord ,,Katholiek1' heeft een zeer diepe 
betekenis. p. Albers. , 



Wil t  gij de waarheid weten ? 
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ZO WORDT UWnTOLLE LEGE. GEMAAKT 

Papel leefde drie jaar verborgen in Redactie- 
prullemand ; doet sensationele onthullingen 

Interview brengt gruwelijk geheim uan Conrectorskarner aan het licht I 
J 

H e t  tijdens de laatste redactievergadering. 
Midden onder een debat over het al of niet plaatsen 
van een wel-wat-erg-persoonlijke vlooienpik klonk er 
plotseling een barse stem door de redactiekamer. 
,,Ik MOET spreken, ik kan het niet langer voor me 
houden, het MOET er uit", zei de stem en het wonder- 
lijke ervan was dat hij uit de prullemand kwam. 
,.Vooruit, spreek", zei J. B. Roeland, ,,Huil maar eens 
flink uit. Het is heerlijk te  weten: nu heb ik alles ge- 
zegd en er zit niets meer in mij; nu ben ik helemaal 
leeg van binnen. . . .". 
Even bleef het stil in de prullenmand; dan klonk er 
een steeds luider wordend gemompel en werden er 
enkele proppen papier uit de mand de kamer in ge- 
gooid. Wij hoorden hoe er iemand langzaam in de prul- 
lenmand omhoog klom. 
Het was een papel. Misschien heeft u nog nooit van 
een papel gehoord en wilt u graag weten wat het is. 
Wel, het laatste woord is e r  door de wetenschap over 
de papels nog lang niet gesproken, maar wij kunnen u 
wel reeds vertellen dat het een soort in een snor en 

een baard geklede mannetjes zifn. Eigenlijk is het niets 
anders dan een snor met wat armen en benen. Over 
hun middelen van bestaan tast men nog in het duister. 
maar het is bekend dat de meesten sinds mensenheuge- 
nis in de prullenbakken gewoond hebben. 
Onze papel heette Herbert en hij vertelde, dat hij reeds 
drie jaar in deze prullenmand woonde. 
,,Onzinw, zei Jan van Daal. ,,Ik heb je cr nog nooit in 
gezien !" 
De papel glimlachte droevig: ,,Dat komt omdat je er 
nog nooit werkelijk naar me gezócht hebt". We moes- 
ten toegeven dat hier wel wat inzat. ,,Bovendienn, ging 
Herbert verder, ,,bovendien heeft er nog' nooit iemand 
werkelijk bewézen dat het niet zo is". 
Even was het stil; dan vroeg Jan van Daal, die in der- 
gelijke gevallen altijd het woord doet, naar het doel 
van Herbert's verschijnen. 
,,Ik moet me uitspreken", zei Herbert weer. ,,Ik kan 
het niet langer voor me houden. Een jaar lang heb ik 
hier in het geheim jullie redactievergaderingen bijge- 
woond en ik heb al die tijd maar één grote wens gehad: 
de Triniteitslyceïsten te-vertellen wat er op zotñ ver- 
gadering gebeurt en hoe ,,Tolle Lege" er in elkaar gezet 
wordt. En nu is mijn tijd gekomen; ik kBn en mhg niet 

SCEPTICI langer zwijgen. Beloof me dat jullie alles zult publi- 
ceren wat ik nu ga zeggen.. . . . .". 

Niet  eens verwonderd dat  zij zijn geboren, 
waren  hun zielen al verschraald e n  oud 
nog vóór zij 't lichaam konden toebehoren. 
E e n  k o u  belet da t  zich hun har t  on tvouwt .  

Z i j  k u n n e n  enkel in zichzelf geloven. 
H u n  wezen  i s  verdord in eexw'ge spot. 
H u n  woord dient  enkel o m  hun geest t e  lovec. 
Z i j  achten zich ontwerpers v a n  he t  Lot .  

Met  ronde, koude ogen als v a n  bruten,  
e n  ~ o n d  hun mond een schampre lach geplooicl, 
gaan x i  met  walgelqke a t t r ibuten  
t ~ a n  geestel ike hongersnood getooid. 
T o t  aan  hun dood blijven zij roerloos staan 
c p  het  verwaten voetstuk v a n  hun waan.  

,,Hm7', zei de redactie. Het wás tenslotte wel wat erg 
gewaagd om een wildvreemde papel direct maar toe- 
stemming te  geven om.. . . . . 
,,Nou, vooruit dan maar", zeiden we tenslotte. 
De papel glimlachte (maar dat zag niemand door al 
die snorren) en begon: ,,Op de eerste plaatS heb ik 
dan opgemerkt dat er nog nooit een redactievergade- 
ring op tijd is begonnen, maar dit zal ik als traditie 
beschouwen. Neen, er is iets geheel anders wat ik wilde 
zeggen; het is de gang van de vergaderingen zelf. Ik 
zal een voorbeeld geven: 
Stel je voor dat er vanmiddag om drie uur een ver- 
gadering is; als dan tegen half vier ook George Ilooy 
en Noud van den Eerenbeemt aanwezig zijn, wordt er 
begonnen. Waarmee eigenlijk? De redactie begint met 
te zeggen dat het koud is, J. B. Roeland stelt intussen 
een ultimatum: om vier uur moet alles afgelopen zijn, 
want dan heeft hij piano-les. De anderen zeggen dat hij 
dat wel eens eerder had kunnen zeggen en beginnen 
toegezonden schoolbladen in te kijken en te becritiseren, 
doch zwijgen plotseling als Pater Hutjens er de aan- 
dacht op vestigt dat Jan van Daal reeds tien minuten 
bezig is met het voorlezen van een ingezonden artikel. 
Het artikel blijkt na drie alinea's ,,niet aan de gestelde 
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Opname van Herbert d e  Papel tijdens hoogtepunt 
van zijn onthullingen. 

eisen te voldoen" en Gerard Kroon krijgt de opdracht 
het aan de schrijver terug te geven. Hij ontdekt bij 
deze gelegenheid dat hij ook de afgekeurde artikelen 
van de drie vorige nummers niet terug gegeven heeft, 
doch belooft dit alsnog te doen. De anderen horen dit 
echter niet, daar ze met vereende krachten bezig zijn 
een raam te  openen. 
De vergadering gaat verder. George Hooy komt met de 
sportrubriek, welke hij gedurende het zesde lesuur ver- 
vaardigd heeft; men wordt het oneens over een voet- 
baluitslag en maakt er  maar 3-0 van. Als het zover is 
is het vier uur en J. B. Roeland kondigt zijn vertrek 
aan, maar men perst hem eerst zijn kroniek af. Deze 
is zeer lang en het voorlezen duurt tot bij half vijf. 
J. B. zegt dat hij nog een paar dingen vergeten is t e  
vermelden en vraagt een vulpen te leen. Dit is ongeveer 

/ de-tijd waarop ~ G e r  ~ u t j & s  traditiegetrouw ' zegt: 
,,Het wordt een goed nummer. iongens!" Iedereen knikt 
en er blijken te wefnig7advertenties te zijn. 
Gerard Kroon zegt, dat hij het niet begrijpt en J. B. 
Roeland vindt dat het tóch al t e  laat is om nog naar 
pianoles te gaan. Dit laatste hoort niemand, want 3an 
van Daal leest weer een artikel voor. Halverwege zegt 
plotseling iemand: ,Stop eens even, hoe zit het eigenlijk 
met die advertentie-prijsvraag?" Gerard Kroon begint 
nerveus in een schrift te bladeren. Dan vraagt Gerard 
Kroon ,,of Noud van den Eerenbeemt al zijn kwitanties 
geind heeft". Deze ontkent. Iedereen zegt, dat ze dat 
wel gedacht hadden. N. v. d, E. snuit met een rood 

- hoofd zijn neus. 
Iemand zegt: ,,Laten we nu in 's Hemelsnaam eens op- 
schieten". George Hooy wordt wakker gemaakt en de 
vergadering gaat verder. E r  komt een stuk van A. P. 
Brandes ter tafel, dat nogal wat deining veroorzaakt. 
George Hooy belooft er een commentaar op t e  schrij- 
vep en slaapt weer in. Dit laatste bemerkt niemand, 
want er blijkt kopij zoek te zijn. Tenslotte vindt men 
het, waar niemand verwacht had het te vinde~i Op- 
l~chting: ,,Stel je voor, dat het kwijt was geweest". 
In de verte slaat een klok half zes. Jan van Daal zegt, 
dat hij eens zal gaan kijken hoeveel pagina's er  al 
orgeveer vol zijn. Langdurige optellingen. E r  is kopij 
te weinig. Pater Hutjens vraagt of er  iemand een idee 

heeft voor een stunt. Iedereen denkt koortsachtig na 
en niemand vindt iets. Dan is het zes uur. Men bepaalt 
snel de datum waarop het nieuwe nummer uit zal 
komen en wie er voor de cliché's zal zorgen. Iemand 
belooft wel iets te schrijven ,,om die twee lege pagina's 
vol t e  krijgen". p. H. zegt nog eens ,,het wordt een 
gced nummer" en J. B. Roeland vraagt wat er nu eigen- 
!ijk in dat afgekeurde art ikd stond. 
Dan gaat iedereen naar huis. Een week later komt tot 
ieders verbazing het nieuwe nummer uit en het IS 
inderdaad goed. Dit laatste begrijpt niemand. Ook Jan 

.. van Daal niet, maar hij doet alsóf hij het begrijpt.. ..". 
De papel zweeg uitgeput. 
De redactie zweeg sprakeloos. 
,,Kijk", zei Herbert de papel toen zacht, ,,dat is het ntr 
dat ik al een jaar lang heb willen zeggen. Ik  persoon- 
lijk vind dit geen vergaderen. Ik  hoop dat de lezers er  
óók zo over denken. Dat behandelen van dat afgekeurde 
stuk ...... ik zat gewoon te trillen in mijn prullenmand 

...... toen ik dát hoorde Stel je voor ...... Neen, in mijn 
tijd.. ... .". 
,,TJ schertst", zei J. B. Roeland. ,,Natuurlijk schertst u. 
Ontken het maar niet". 

...... ,,U overdrijft werkelijk ", vond George Hooy. ,,Ik 
denk dat ik hier eens een commentaar op zal schrij- 
ven.. ... . l .  

De papel, die Herbert heette, tikte droevig met een 
stokje, dat hij in zijn hand had, op de vloer. 
,,Wij hebben vandaag nog meer te doen", zei Jan van 
Daal, zakelijk als altijd. ,,Gaat u a.u.b. weg, U stoort". 
Gerard Kroon zei, dat Jan gelijk had en begon ovey 
kwitanties. 
Ncud van den Eerenbeemt zei niets, hij vond het wel 
iets voor een sterk verhaal. 
Hier is het. 

Noud v. d. Eerenbeemt 5A1. 
Kort Naschrift. 
Dit is dan het laatste verhaal dat wij voor u geschre- 
vrri hebben. Het is nogal wonderlijk uitgevallen en het 
had eigenlijk heel anders moeten worden, maar daar is 
nu niets meer aan te doen. 
Wij danken allen voor het geduld waarmee zij onze 
verhalen steeds hebben gevolgd en degenen die ze nim- 
mer lazen respecteren wij om de redenen, die hen daar- 
ton, brachten. 
Het ga u allen wel. 

N. v. d. E. 

CYNICI 
Z i j  zijn de  stekelvarkens v a n  d i t  Zeven, 
gcdurig opgerold, t o t  s teken klaar, 
c?n alle liefde, alle bloei e n  streven 
i e  niet  t e  doen m e t  't 2js v a n  hun gebaar. 

Niets  k a n  hun doodsslaap hier op  aarde storen; 
kunzor verwelkt  in hun verkalkte brein. 
Z i j  zouden liever in hun nijd versmoren, 
d a n  één keer mens,  geen levend mes  t e  z i n .  

Zo gaat hun wenkbrauw daagl2jksmeeromhoog 
Z'n een wanhopig,  miserabel pogen, 
Let ,,Zijnu t e  vangen in hun grauwe boog, 
€n andren  m e t  hun lauwe bloed t e  zogen. 
De wereld i s  b2j h e n  een hol van boxen; 
Zij z i n  veel erger, z i  z i n  d e  hartelozen. 



Wel, wel, moet dit dan de keuwe cronicus verbeelden? 
Ja,  dat zal wel, het lot heeft hem nu eenmaal aange- 
wezen als opvolger van de eminente J. B. Roeland. Hij 
zal zo goed mogelijk de voetsporen van J. B. R. trach- 
ten t e  volgen, maar zijn pasjes zijn nog zo onervaren en 
onzeker ...... 
Met bonzend hart en vuurrode oren toog de nieuwe 

_ cronicus dan aan zijn eerste (echte) kroniek. Hij hooot 
dat hij, na twee zulke brilliante voorgangers niet te 
veel op zal vallen, en dat men hem een beetje mild zal 
beoordelen. Hij hoopt tevens, dat dit eerste verslag 
geen, om met J. B. R. te spreken, ,,belachelijke-scherts- 
kroniek" zal blijken te zijn. 
Zoals U ziet wordt de kroniek anders ingedeeld, er zijn 
twee kolommen: één voor de Zijlweg en één voor de 
Schoterstraat. De Schoterstraat is dus gelijkberechtigd 
geworden, wat ook blijkt uit de samenstelling van de 
nieuwe redactie. (Emancipatie van de Schoterstraat, 
waar blijft de tijd, niet ?). 
Wel, dat is het dan zo'n beetje and here's the news: 
Het eerste belangrijke gebeuren was de komst van Sin- 
terklaas (de echte) in de Soos. Het was ,,splendid". 
Het was een lollige boel. Een pán. 
De heren Terstegen en Blaas zongen sámen rijmpjes, 

, 
Zoals een windstoot  onder zware bomen, 
geliJ'k een voorjaarsgezcr in zachte Mei, 
nis vogelzang in avondstond vernomen,  , 

als een bazuinstoot in een rotsvallei; 

Celijk een vloedgolf,  door geen d a m  t e  tomen,  
als 't licht in zijn verblindend-wit  livrei,  
als f a k k e l ,  die de  levensbaan omzomen, 
Zó zijn geestdriftigen. Z i  leven blij. 

Iets  ongeziens schijnt h e n  steeds aan  t e  vuren ,  
wan t  in hun ogen brandt  gestaag een  gloed; 
' t  Beloofde land i s  ' t  oord waarheen x@j t u ren ;  
h u n  tred i s  licht, eenv lam jaagtdoorhun bloed. 
God lof ,  in deze wereld v a n  verschrikking 
hebt  Gij in h e n  een levende verkwikk ing .  

in het Grieks, wat een buitengewoon aardig effect had. 
De grote Kindervriend was er zichtbaar van onder de 
indruk. Maar dat was  nog niet alles. 0, heden, neen! 
Wat hem ontzettend van streek maakte was ,,De 
Kleine Katechismus" van J. B. Roeland, ontroerend door 
zijn eenvoud. Machtig het brein dat haar schiep! 
Weinig had de goede man echter kunnen vermoeden 
van hetgeen er op zijn verjaardag voor zou vallen. It 
was horrible! Men eiste vrij! Belachelijk idee, wat?  Vrij 
op Sinterklaas, stel je voor! Men ging als één man op 
de cour zitten en blééf daar zitten. Oók toen Pater 
Distel aan een héél klein onderbouwertje begop t e  trek- 
ken, in de hoop ze zo allemaal naar binnen te trekken. 
Eén man was er, die uitblonk door buitengewone moed 
en beleid. Hij ging zijn volk voor in de uren des gevaars. 
Hij bedwong de tierende menigte, uitzinnig van woede, 
met een blik uit zijn oprechte ogen. Hij stond bóven 
de partijen en zijn naam zal opgetekend worden (met 
gouden letters) in de annalen van het Triniteitslyeum! 
Hij heet ...... o ,...... eh, hum! Cronicus heeft plechtig 
beloofd geen namen te zullen noemen.. . . . . Ondanks alle 
moeite, die men zich getroost had door een en ander 
t r  bewerkstelligen, kregen we géén vrij ! 
De 9e December kon iedereen, die er  belang in stelde 
de uitzending van missionarissen bijwonen. E r  bleek 
veel belangstelling voor te bestaan, ondanks de proef- 
werken die opgestapeld lagen. Massa's mensen sjoiiw- 
den stapels stoelen naar de Kapel en poogden dia alle- 
maal tegelijk naar binnen te wringen. 'k Weet niet of 
het gelukt is. 
Dan.. .... de Kerstavond van Cassaciacum! Tja, dat was 
een beetje schandalig, nietwaar kinders? Dáár zit ome 
Cro een beetje mee in. Op de ávond viel niets aan te 
merken, die was puik! Vooral het gedeelte na de pauze. 
De opkomst was echter minder puik, eigenlijk meer 
bedroevend. De voorzitter van ,,CasW zei, dat het nu 
eigenlijk veel knusser was en zo, maar de tranen ston- 
den in zijn ogen.. . . . . 
Welnu, hier volgt zo'n beetje was er  die avond gepres- 
teerd werd: Max Cornelissen speelde ..... . De ene keer 
alleen (solo), dan weer met iemand met een fluit er  bij 
(duo), en dan weer met een man of vier (quartet), dat 
er  later maar drié bleken te zijn trio). Dit laatste 
werkte een beetje verwarrend. De voorzitter probeerde 
zijn figuur nog te redden door ook nog een scherts- 
musicusje op het podium te smokkelen, maar dat be- 
drog werd doorzien. Pieter Bos hield een lezing met 
lichtbeelden (o, sorry Pieter, lichtbeelden met uitleg!), 
over ,,Kerstmis in de schilderkunst". Het toestel werkte 
in het begin niet erg goed; Cronicus dacht dat het aan 
de debriatie lag of zo, maar dat nam niet weg, dat het 
toch erg interessant was. 
Na de pauze was er  een Kerstspel: ,,Scrooge en Mar- 
ley", zoals Wout de Groot ons met plechtige stem ver- 
zekerde. De declamatoren waren in topvorm. Congra- 
tulations boys en Noud gefeliciteerd met het succes van 
je stuk! 



p 

De dag daarna, dat  was op een Donderdag, bezorgde 
Mevr. Akke de Vries ons een fijne en romantische avohd 
met oude, meest middeleeuwse Kerstliederen. 
Cronicus is ook naar de Nachtmis geweest, 's nachts 
om half vier. Jammer dat er  geen sneeuw lag, dat zou 
zijn romantische hart goed gedaan hebben. Het was 
alleen maar erg koud. 
De Kapel zat  vol met mensen en de Mis was erg goed 
verzorgd. Soms werd Cronicus een beetje bang voor 
het koor, maar dat ging later weer over. 
In de vacantie is er nog iets raars gebeurd. We bedoe- 
len niet, dat de Heer van Noort in Leiden (let op korte 
ei), ging trouwen, maar.... . . met de rapporten! Die 
zouden op een Maandag (de 27ste) in de bus vallen. 
Ten minste, daar waren we op voorbereid. Het gebeurde 
echter niet, en ook niet de dag daarna, en voor velen 
ook nog niet de dag dáárna. Cronicus werd er  thuis al 
van verdacht zijn rapport verduisterd te hebben. Ja ,  
want ook een Cronicus krijgt een rapport. 
Toen ze eindelijk los kwamen was men geestelijk en 
lichamelijk volkomen kapot. Voor velen is dit alles te 
veel geweest en hen zullen we waarschijnlijk wel missen 
na de vacantie.. . . . . 
Wel, ik geloof dat  ik nu wel alles gehad heb. Eens 
kijken, niets vergeten? Nee. Dan hoop ik, dat U te- 
vreden zult zijn over het resultaat van mijn arbeid en 
geef ik TJ nu over aan mijn collega van de Schoter- 
straat. So long folks! 

N. v. d. Eerenbeemt. 4A2. 

Laten we kort zijn, lezer: Ge kent ons niet. Dat wil 
zeggen: sommigen uwer kennen ons wellicht in zoverre, 
dat zij, nu zij onder deze (zogenaamde) kroniek onze 
naam met de veel-gesmade drie voorletters lezen, zich 
flauw menen te herinneren, bij ons in de klas te zitten. 

l Maar daar kunnen wij niets aan doen. Dat is hun eigen 
schuld. Als ze wat meer poot-aan gewerkt hadden, zo- 
dat ze niet zouden blijven zitten of een klas hadden 
kunnen overslaan, behoefden ze zich nu niet aan ,onze 
aanwezigheid te ergeren. 
Mochten enkelen onder U ons dus misschien kennen, 
zij kennen ons in ieder geval niet als kroniek-schrijver. 
En het snijdt ons door het hart dit te moeten erkennen, 
maar dit is geen wonder. Het is mogelijk dat  wij de 
kiemen van een romanschrijver of tragedie-dichter in 
ons miserabele corpus meedragen en volgens de waar- 
zegster in de Kleine Houtstraat zuIlen wij misschien 
zelfs de prestaties van Shakespeare evenaren; maar wij 
zijn géén kroniekschrijver. Zeventien jaar geleden reeds 
boog onze collega Shaw zich over onze wieg, schudde 
droef het hoofd en sprak de lang verwachte, maar hard- ' 

nekkig verzwegen onheilstijding uit: ,,Het spijt me. 
Maar dit is geen kroniekschrijver." 

Desondanks schrijven wij de 
kroniek over dg schoter- 
straat. Tja - deze kroniek 
zou eigenlijk moeten be- 
ginnen September 1947, 
aangezien nimmer 'n cro- 
nisch verslaggever over het 
sinds die datum bestaande 
filiaal schreef. Maar iedere 
erigszins speurzinnig ge. 
bouwde lezer zal begrijpen, 
dat ons geheugen deze 
enorme tijdsruimte nu niet 
meer overspannen kan.Ten- 
slotte worden ook wij eens 
oud. Het heeft geen nut dit 
te ontkennen. En waarom 
zouden wij U vertellen, hoe 
onze school er een jaar ge- 
leden uitzag? Velen Uwer 
weten het toch al. Zij weten 
ook, dat deze onelegante 
steenkolos onlangs werd op- 

geknapt - ondanks de pro- 
testen van een zekere A. P. 
Brandes, die het boter aan 
de galg gesmeerd vond en 
van mening was, dat het 
aan de herstellings-werk- 
zarmheden besteedde geld 
beter gebruikt had kunnen 
worden om de economisciie 
macht van A m e r i ~ a  in re 
korten; dat diezelfde A. P. 
Brandes uitgescholden is 
voor een ,,zolderkamei- 
politicus", als protest waar- 
tegen hij een abonnement 
op ,,Vrij Nederland" n?=; 
volgens zijn zeggen omdat 
,,het lezen van een blad met 
afwijkend politieke inzichten 
het begrijpen en vervolgens 
ten ve>heiderend werkt bij 
waarderen van een anders mening". En als het niet 
wist, zal het U weinig zeggen - tenzij U Toontje 
Brandes persoonlijk kent. Het feit, dat de heer Gieling 
't verkeer in gevaar bracht en dus geverbaliseerd werd, 
is de moeite van het vermelden niet meer waard. Neen, 
dan leverde pater van Leur een betere prestatie! Deze 
pater las het ,,Leven van St. Augustinus" in één adem 
uit. Hoewel het, volgens deze steeds zo kescheiden 
leraar, slechts een beknopte uitgave was van 813 blad- 
zijden, is de prestatie toch opmerkelijk, vooral als men 
weet, in welke ongemakkelijke houding zij volbracht 
werd. 8 

Hiermede sluiten wij deze kroniek. Wij weten, dat het 
de miserabelste is, die ooit gewrocht werd. En onze 
enige verdediging is: Wij hebben ons best gedaan. Wij 
hebben alle ons bekende adressen afgelopen om stof 
voor onze kroniek te krijgen, ofschoon dat uiteraard 
slechts een kleine moeite is, daar onze huidige woon- 
plaats slechts vijfduizend huisnummers telt. Wat ons 
daarbij opviel was, dat sommige lieden in hun archieven 
onrustbarende hoeveelheden Triniteits-Lyceum-proef- 
werkpapier hebben, en wel in onbeschreven toestand. 
Dit heeft ons veel verdriet gedaan, Lyceïsten. Oncanks 
de verzekering, dat men dit slechts gedaan had om aan 
zijn rantsoen van 60 cent toe te komen. Arme, verwor- 
den wereld. F. J. B. Grosfeld 4A1. 

PESSIMISTEN 
Zij lopen nooit alleen. H u n  gaat t e r z i d e  
de a fguns t  o p  een gees t l ik  vri j  bestaan. 
E n  i s  er iets, da t  h e n  misschien verblijdde, 
d a n  baart in h e n  d i t  nieuwe vloek of traan.  

E e n  poging o m  't geluk t e  achterhalen 
breekt a l t i d  op  hun levenswanhoop s tuk .  
Z.23 zijn alleen uit hun verdriet  t e  halen 
door stilte of een plotseling groot geluk. 

H e i  leven komt  in h e n  niet  to t  voltooiing; 
z i j  lachen luid e n  zijn opeens weer stil, 
u:anirouwend e n  beschaanzd omdieontp lóoi i?s~  
uan  vreugde opeens, die zich niet  schikken wil.  
Verborgen  eerzucht, ni jd,  melancholie: 
de  voedingsbodem v a n  hun fantasie. 



Op Zaterdag 27 November verzamelden zich 23 jongens 
voor het Teylers Museum aan het Spaarne. Een forse 
ruk aan de bel deed het gebouw op zijn grondvesten 
trillen en voorbijgangers moeten zeker gedacht hebben, 
dat er een bestorming op komst was, tenminste te oor- 
delen naar de uitingen van enige heetgebakerde jonge- 
lieden, als: ,,Op naar het knekelhuis", en ,,Eerst de 
Minotaurus onschadelijk maken". Knarsend ging de 
deur open en nadat mijnheer Melsen zijn handtekening 
in het gastenboek gezet had, bracht de gids ons in een 
zaal, waarin de fossielen van verschillende Sauriërs 
lagen uitgestald, dieren, die honderd millioen jaren ge- 
leden, in het Secundaire tijdperk, leefden, o.a. Plesio- 
saurus (slagenhalshagedis) en Ichthyosaurus (vishage- + dis). Onze aandacht werd hierbij vooral gevestigd op de 
kop, die in verhouding tot het reuzenlichaam opmerkelijk 
klein is. Naast sauriërs zagen wij er een holenbeer en 
enige geweldige mammouthschedels, die bij graafwer- 
ken in de Maas gevonden waren. 
In een volgende afdeling lagen de schedels van prae- 
historische mens en gorilla ,,broederlijk" naast elkaar 
gerangschikt. Helemaal aan het eind van de zaal be- 
keken we de bekende voorhistorische salamander, die 
lange tijd voor een mens uit de zondvloed is aangezien, 
vandaar de naam Homo diuvii testis. Onze gids legde 
verder uit, dat er positieve en negatieve fossielen zijn, 
de eerste: overblijfselen van de dieren zelf, de andere: 
afdrukken ervan in het gesteente. Lezers, die dit niet 
begrijpen, denken maar aan Loutje Koster! En wat 
zagen we al niet meer : Ammonieten, Trilobieten, Zee- 
lelies en de voetsporen van het handdier (Cheirothe- 
rium) met naar buiten gekeerde duim. Maar toch was 
dit nog niet alles, want aan het eind van de rondwan- 
deling werden wij door de gids in een donker vertrek 
geloodst en opgesloten. Daar zaten we nu en w@ tracht- 
ten elkaar in de duisternis vragend aan te kijken. Maar 
spoedig zou ons alles duidelijk worden. Het ging hier 
om een verzameling stenen, die er uiterlijk heel gewoon 
uitzagen, maar die bij bestraling met ultraviolet licht 
lichtgevend werden. Waarlijk een fantastisch schouw- 
spel. 
Zo was het dan langzamerhand tijd geworden om huis- 
waarts te keren. Nog was alles slechts oppervlakkig 
bekeken, maar het was de moeite waard geweest en de 
leden waren enthousiast. De excursie was ten volle 
geslaagd. Gerard Ferron, 2 a (Sch.) 

Op Zondag 12 December bezochten wij het Rembrnndt- 
theater, waar de natuurfilm ,,Avonturen in de diepzee'' 
gedraaid werd. Deze film had ook een bijzonder biolo- 
gisch aspect. Er  waren prachtige opnamen bij van 
haaien (doorhaai, hamerhaai), sommige begeleid door 
groepen van loodsvisjes, die, naar men meent, de haai 
in de richting van zijn prooi leiden. Schitterende koraal. 
visjes dwarrelden tussen fraaie steenkoralen en een 
reusachtige achtarmige inktvis (Octopus) vertoonde 
op het doek zijn verdedigingstactiek door het uitspuiten 
van een grote ,,inktwolk". Door financiële hulp van de 
zijde van pater Rector konden wij deze voorstelling 
voor sterk gereduceerde prijs bezoeken, een buiten- 
kansje voor de 25 deelnemers. M. 

DRIE MINUTEN-INTERVIEW 
met Schotse Koksmaat 

,,Amsterdam? Oh,. . not too bad", zegt Richard McGuire. 
Vanmorgen liebben, wij Richard McGuire ontinoet. 
Richard is een Schot van ongeveer twintig jaar, die 
als koksmaat dienst doet op het Engelse wilde vaart- 
schip ,,British Respect". Hij kwam recht uit Perzië, 
bleef twee dagen met zijn schip in Amsterdam liggen en 
dan ging het weer naar Frankrijk. 
,,Oh, I like the job", zei Richard, toen wij hem vroegen 
hoe hij zijn ksukenwerk vond. Hij vertelde hoe hij van 
zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds achter zijn 
fornuizen stond en dan ,,de rest van de dag" vrijaf had. 
Schotland ? Het mooiste land van de wereld. 
,,What about ilolland and Amsterdam?" 
,,Oh, not too bad," vond hij, maar waar waren de veel- 
geroemde molens en klompen? Ja, daar stonden we 
weer voor cle moeilijke taak het buitenland te vertellen, 
dat niet iedere Nederlander op klompen loopt en in 
windmolens woont. 
,,Hm," zeiden wij nadenkend. ,,Waar is je Schotse rokje 
en je doedelzak ?" 
,,Doedel ......... ", verbaasde Richard zich. ,,Maar niet 
iedere Schot loopt met die dingen rond!" 
Wij zeiden, dat het ons speet, maar dat het met de 
klompen en de ~xindmolens net zo was. 
,,I see", zei de keukenprins nadenkend, en prikte eens 
in zijn aardappelen. Het waren aardappelen voor vijftig 
man. Even .vas het stil in de kleine kombuis, waar het 
ondanks het koude vriesweer buiten, smoorheet was. 
Uit allerlei pannen kwamen allerlei lekkere geuren. 
,,If you'd like to eat something ...... ", zei Richard, uit- 
nodigend een deksel optillend. 
Toen wisten we, dat de verhalen over de gierige Schot- 
ten óók niet waar waren. 

Noud v. d. Eerenbeemt. 5 AI. 

APOSTOLAATSGEMEENSCHAP 
RESERVEER: 

7 Febr. 19.30 uur: de Heer Csizmaria. spreekt over de 
Missie in Indonesië. Daarna de film: ,,Indo- 
nesië werkt weer". 

l8 Febr. 19.30 uur: de Heer C. A. van Ginneke spreekt 
over de Adat in Indonesië. 

IDEALISTEN 
,Vet opgeheven hoofd  e n  zeek're schreden 
gaan zij hun weg naar 't onverwoestbaar d o d .  
f Jun  geestkracht hee f t  hun twij felzucht  

vertreden.  
Zij  vallen op  in ' s  levens stadsgewoel. 

God, welk een ri jkdomhebt  Gijhungeschonken: 
een parel uit U w  eigen diadeem. 
E e n  ideaal, da t  s lappen doet ontvonken,  
is van d e n  hemel he t  vermaard embleem. 

1. W. Klein Schiphorst, 2 B, 1320 km. door wie  me t  luide s tem e n  volle longen 

2. A. Koelemij, 1 D, 555 km. d i /  Godsgeschenk t o t  in zijn ziel begroet. . 

E n  nu jullie maar sprinten naar het redactie- 26 zijn de  afgezánten Gods o p  aarde, 

bureau voor d e  prijzen. D e  deelname aan  deze die ons door h e n  iets  v a n  Z i jn  geestverklaarda. 
wedloop w a s  teleurstellend. Red. 

7.Jitslag l 

. van de Ronde van Nederland 
Elel i s  een v lam,  felbrandend weggesprongen 
tiii ongeziene gloed, aiieen vermoed 



Banketbakkerij - Kokerij I l Uw kolenhandelaar 

W- ELHORST FRANS, PERQUIN 

T 

'veisteege 'S  manufacturenhandel 

Tricotages' - Konsen - Sokken 

* ZijIweg 117 - Telefoon 10240 

Zijlweg 31-33 - , TeIPfoon 11191 1 1 Groote Houtstraat 162 
lste KLAS KWALITEIT DE BESTE ! s P R I M A  A N T H R A C I E T  

" , -  

Heeft Voorat U nu. ze . . al . is eens yoghurt geprobeerd een delicatesse' van. . . . 

Melkinrichting Joh, R u  t t e 
Molijnstraat 32 - Haarlem - Telefoon 14609 

H+ HUYBOOM Speciaal adres voor het 
Wagenweg 119, Tel. 19949 I opmaken v. fruitmanden 

ROOSLOOTS VISHANDEL 
Zíjlweg 100 - Haarlem - Tel. 21656 

Elke d a g  verse aanvoer van alle soorten 
zeevis, l e v e n d e  e n  g e r o o k t e  paling. 

I AARDAPPELEN - GROENTEN - CONSERVEN I 

De grote mode bij DE GROOT 

Modeartikelen en Fournituren 

GROTE HOUTSTRAAT 98 - HAARLEM 1 
Voor Bloemen B È U N ' ~  

- B L O E M E N M A G A Z I J N  
* 

GIERSTRAAT 7 5 - TEL. I 4 8 5 8  1 - HAARLEM 

Sportmagazijn GRETHA 
TWIJNDERSLAAN 7 - 

I Wenst  haar b t i  n Zali8 en Voorspoedis I 9 4 9  I 

I SCHOENMAGAZIJN H. DE ROY 1 -  
Speciaalzaak voor gemakschoenen I *  I ste klas reparatieinrichting 

TAXI ? 
Bel op 13000 

I * D A G  E N  N A C H T  I 
I Voor tapijtan en lopers slaagt U bij I I Woninginrichting ,, ELMA" I 
I Kleverparkweg 14 - Haarlem Tel. 15773 I 

Er is maar één roep 
over BALM'S VISCH J. G. A. VAN DAM 

AARDAPPELENBEDRIJF 
Speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten 

,VERRUKKELIJK1 Nassaulaan 20 - Haarlem - Telefoon 14229 

HENNEMAN G MOK Betonwer k en I 
Aannemers Maatschappij ,,Noord Holland" n.v. 

HAARLEM, Tainwijklaan 33, Tel. 21602 - HEEMSTEDE Postlaan 13, Tel. 29105 i 



Een ,Tolletje" van een paar zinnen 
Betekent : Klanten winnen 

N.V. Heringa 8 Wuthrich Voor GAS, WATER, en ELECTKICITEIT 
HAARLEM TECHNISCH BUREAU 

Centrale uerwaming t THEO BONARIUS 
Johnson olie branders 

Electriciteit 
R 

Moderne bliksemafleiders , Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem 

P. ttoogeveen en Zoon 
Veilinqhouders - Nieuwe Gracht 74 

Veilen elke veertien dagen 
- Inboedel en afzonderlijk meubilair 

SINDS 1909 * 
Beëdigde Taxateurs van ftuizen en Inboedels 

/ 

Uw schoenen worden aIs nieuw gerepareerd door het 

VOETK'UNDIG S C H O E N M A K E R S B E D R I J F  1 
S. Teygeler 

Saenredamstraat 42, HaarIem, Tel. 19489 J SEDERT i698 

* 

Schoenvergroten en verven onder garantie 

N.V. "Jh Martin 6 Co 
AMSTERDAM - ACHTER OOSTEINDE 2-6 

ẑi. 
- 

Wand- en Vloertegels 
Glazen bouwstenen 
Ma rmertegels 

I DELFTSTRAAT 4 - HAARLEM 

SCHILDERWERK 
van gaptein 

STERK EN FIJN 
Schagchelstr. 17 A -Tel. 12306 

Boekhandel 

H. COEBERGH 
/ * 

Gedempte Oude Gracht 74 

TeIefoon 17577 - HaarIem 

TELEFOON 14688 


