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STUDLEPROBLEEM No. i 
J a  werkelijk, het was een studieprobleem. 
Iedereen vond het ,,mot goed", maar je 
moest niet vragen waarom. 
Alleen onze algebraleraar vond bet maar 
gek. De hebben er een halve les aan be- 
steed om het hem uit te leggen maar het 
lukte niet, daarna vond hij het nog gek. 
Eén opperde het idee dat we de plaat al- 
leen maar goed vonden omdat er een pater 
en zuster op stond. 
Dit voorstel werd direct verworpen. 
Daarna bedacht er opeens iemand dat ze al- 
lebei de trein naar de maatschappij ge- 
mist hadden, maar bij het bewijzen van 
zijn stelling liep hij hopeloos vast. 
We kwamen er niet uit. Het speet ons erg 
maar we konden mijnheer niet helpen. We 
weten nu  ook wat het betekent als een le- 
raar voor de zoveelste maal een algebrasom 
moet uitleggen. 
Van de weeromstuit kregen we een dubbel 
portie huiswerk. 
Mhr. Jansen help onze leraar over zijn 
moeilijkheden heen. We kunnen hem nog 
niet missen. We hebben het hele boek nog 
niet doorgewerkt. J. V. 3b. 

M I J N  T E L E F O O N  
Afijn telefoon is een merkwaardig instrument. Een 
hoop mensen schijnen een voorliefde voor mijn 
immmer te hebben. Dagelijks word ik door mensen 
cqigebeld, die het verkeerde nummer blijken te heb- 
Lcn ei1 uit ergernis vloeken zij mij soms uit. I n  het 
begin heb ik ze vrij hoffelik te woord gestaan, 
I.lr,ar nu hangen zelmij allen de keel uit met hun 
verkeerde nummer. Thans volg ik dan ook een an- 
dere manier, waarvan ik veel plezier beleef. Ik  zal 
je een voorbeeld geven door iets te vertellen over 
de telefoongesprekken, die ik gisteravond weer had. 
11: lag op de divan met een boek, toen de telefoon 
rinkelde. Een dame fluisterde mij zoet in 't oor: 
..Hallo, ben jij het ? ' '. ,,Ja ' ', antwoordde ik. ,,Ik ben 
het" (tenslotte ben ik het ook, nietwaar). 
,,Nee, je bent het niet ", zei ze. ,,Ja, ik ben het wel". 
,.Hoe gaat het lieveling? ". ,,Och, het gaat" zei ik 
zuchtend. ,,Je bent toch niet ziek?" klonk het ont- 
steld. ,,Nee, ziek niet, maar ik heb vanmorgen al 
mijn tanden laten trekken en nu heb ik een beetje 
leeg gevoel in m'n mond". ,,Wat?" riep ze. ,,Maar 
dat is verschrikkelijk! Ik  kom direct naar je toe". 
.,Moet je beslist doen" zei ik. ,,En breng dan 
vooral een paar sigaren voor me mee. Ik moet wat 
in m'n mond hebben". Weg was ze, die jonge dame. 
Nu ging ze waarschijnlijk in allerijl een paar siga- 
ren brengen aan een heer, die van niets wist en al 
z'n tanden iiog had. 
Ili pakte mijn boek en ging liggen. Na vijf blad- 

zijden weer iemand aan de telefoon. ,,Waar blijf je 
nu toch, schat?" vroeg een meisjesstem. ,,Ik?" ,,Ja, 
ik wacht nu  al een half uur op je. Als je niet gauw 
komt, ga ik met Hans naar de bioscoop". ,,Ga maar 
gerust" zei ik met 'n snik in m'n stem. ,,Dan weet 
ik wat me te doen staat. Mijn revolver ligt gek- 
den". Na 5 minuten had ik alweer een ander aan 
de haak. ,,Hallo, ik wilde even meneer Limp spre- 
ken". ,,Gaat niet, meneer Limp is op reis en komt 
nooit meer terug, maar belt U even het hondenasyl 
01). Misschien zit ie daar". Even later weer een 
heer aan 't toestel. ,,Hallo, met het circus?". ,,Ja, 
hier is 't circus". ,,Ik wou 2 plaatsen voor morgen- 
avond. I s  het een goed programma?". ,,Een goed 
programma, meneer, de ogen zullen U uit het hoofd 
vallen. U krijgt de dikste man ter wereld te zien. 
Hij is zo vet, dat hij zich moet omdraaien als hij 
zich in de nek wil krabben, zijn vader is gestorven 
op 99 jarige leeftijd, uit kift dat hij de 100 niet 
haalde. Voorts ziet U de vrouw met de baard. 
Daarop kan zij 4 mannen en een kind dragen. Zij 
is dezelfde, die 4 pakken vogelvoer opeet en dan op- 
gewekt door de arena vliegt". De man vertrouwde 
liet programma niet en belde af. Na een half uur 
belde een huisvrouw me op: ,,Hallo, bakker wilt U 
rilij wat brood bezorgen?". ,,Maar natuurlijk me- 
vrouwtje". ,,Stuurt U mij een heel wittebrood en 
wat kadetjes". ,,Het zal gebeuren. Onze bezorger 
komt direct en schuift alles wel door de brieven- 
bus". ,,Door de brievenbus? ". ,,Ja, dat is. iets 
nieuws van mij. Wij sniden het brood en werpen 
het dan sneetje voor sneetje in de brievenbus van 
onze klanten. Dat is leuk en practisch". Na 5 haal- 
tjes aan m'n sigaret ging m'n dobber onder en had 
ili weer iemand aan de haak. ,,Hallo, wilt U miJ 
cven 12 flesjes bier sturen? maar snel". ,,Ik denk 
er niet aan, stuurt .U ma maar liever 12 flesjes 
bier ". ,,Wat ! zijn ze dáar in die winkel van de rat- 
ten gevreten? Hoor eens hier stuur mij voor de 
drommel dat bier ". 
Nu kwam ik in een lollige situatie. Door mijn raam 
zag ik aan de overkant in de huiskamer van de 2e 
étage. Daar zag ik een man zitten in een pyama 
niet een afschuwelijk patroontje. HiJ had een kind 
op de knie, terwijl hij ijverig door de telefoon 
sprak. Ineens gaf hij in woede een slag op tafel en 
daar ik op hetzelfde moment die slag door mijn 
telefoon hoorde, begreep ik dat ik met deze heer 
aan 't spreken was. ,,NU moet U eens even luisteren 
vriend ", begon ik. 
,,le Durft U op te  bellen in die schreeuwerige 

pyama. 
2e Spreekt U met een sigaar in de mond. 
3e Gebruikt U allemaal lelijke woorden met een 

kind op Uw knie. Laat ik U vertellen dat ik de 
televisie al lang uitgevonden heb en deze nuttige 
uitvinding reeds jaren toepas. Daar zit U nu! J a  
laat de telefoon maar niet zakken, ik zie U toch 
wel en ik kan U er bij vertellen, dat ik zojuist een 
nieuwe uitvinding heb voltooid van de draadloze 
oorvijgen. Daar zal ik U morgen een kistje van 
sturen en wejterusten ". 

Godfried Janse 2a. 



I PROCES 

Zij grepen hem, niet wetend W a t  zij haatten. 
De lampen deden 't WerK met fellen schijn. 
De wolven huilden die zijh weerstand vraten. 
Hun zal de wroeging branden in het brein. 

Vol komen dictie en volmaakt acteren. 
costuums en schmink, vier wanden als décor. 
Wel kostte't moeite om hem het spel te  leren. 
Voor eeuwiga.is zijn angst hun vurig spoor. 

Gebefde moordenaars, wier. geile harten. 
triomf-bedwelmd als door een gift'ge drank 
besloten 't hoogste Recht in opperst tarten 
t e  kruisigen in de beklaagdenbank. 

God ranseldeééns bandieten ui t  een tempel. . . . 
Ééns slaat verduizendvoud op hen zijn pijn. 
Dan drukt zijn leed op hen 't verdoemend stempel 
Dan zal zijn doodsangst branden in hun brein. 

Bid God, da t  wij gaan inzien wat Hij eist: 
Wij moeten dieper en bewuster leven, 

. opdat Hij niet ons ééns Zijn vonnis wijst: - 
.,Gij hebt hun 't wapen in de hand gegeven". 

Helsloot Vla 



Is het einde van een strijd op leven en dood in zicht? 

HET DRAMA 
V A N  DE BEELDROMAN. 

H e t  zal U misschien verwonde- Ue geschiedenis van het beeldverhaal - schrik niet. lezer - be- 
ren of zelfs pijnlijk treffen, in gint in de alleroudste tijden, in tijden lang voor de zondvloed, mis- 

s ,,Tolle Lege", dat steeds bekend schien zelfs bij de onmiddellijke nakomelingen van het eerste men- 
_ heeft gesliaan of althans heeft senpaar. Men heeft altijd behoefte gevoeld zijn gedachten te uiten 

willen staan als cultureel, een en op papier, hout of steen te zetten, en was er voor dc primitieve 
verdediging aan te treffen van oermens, die de schrijfkunst niet machtig was, iets eenvoudiger dal1 
iets, dat door de mensen, die be- de dingen uit te beelden zoals hij ze zag? 
weren de van de In het klejn en veel sneller kunnen wij ditzelfde proces zich zien openbare mening, bestempeld is voltrekken bij een kind. En zelfs, toen de mensen konden schrijven, als een hoogst verdedelijk, im- bleven zij behoefte gevoelen, de verhalen over hun goden en hel- en d"g* Ik den door tekeningen te vereeuwigen. Hoog-beschaafde volkeren hier Op de '*g+ als de Egyptenaren en Assyriërs hadden het in deze kunst zeer ver U echter Ik ben niet gebracht en de hiëroglyphen-tekens van de eersten onderstrepen van plan momenteel een wan- 
klank van de beschaving te gaan dit nog eens ,extra. 

goedpraten, en daarmee mezelf Toen kwam er een geleidelijke ontwikkeling. De hiëroglyphen, 
belachelijk te maken. Mijn bedoe- oorspronkelijk een teken-schrift, werden vervangen door een een- 
ling is, hier na te gaan, in hoe- voudiger systeem. Men leerde sneller schrijven, de tekeningen 
verre men gelijk heeft wanneer - werden verdrongen door het alphabet. Eeuwenlang sluimerde de 
men de beeldroman of liever beeldroman. Zij was volkomen overbodig geworden. Tussen de 
~ e z e g d  't beeldVERHAAL- be- regels van ridder-romans en Grimekse epiek worstelden de helden 
titelt met de hierboven genoemde van de menselijke fantasie. Odysseus, Elegast en de vier Heems- 
woorden, En om dit te doen op kinderen waren voor het volk voorbeelden van menselijke durf, zij 
een enigszins gefundeerde manier verpersoonlijkten de idealen van mannelijke trots, van heldenmoed 
is het nodig de ontwikkelings- en ongelofelijke listigheid. Men las deze verhalen, omdat het ge- 
gang van dit soort ,,lectuurw na wone mannetje bewondering heeft voor het grootse, zelfs al weet 
te gaan. hij, dat dit slechts fantasie is. Men las ze, om zichzelf voor enige 

.. 



tijd in te leven en zich groot te kunnen voelen. Maar de tijd ging 
voort. 

De Gouden Eeuwen kwamen. De adel, vroeger in zijn heldhaftig- 
heid een onuitputtelijke stof voor de fantasie der schrijvers leve- 
rend, was afgezakt naar het peil van de kamerjas-baronnen. De 
burger, in zijn onvervalste burgerlijkheid, waar hij zelfs trots op 
was en die zich uitte in zijn kunstproducten, nam het roer over. De 
held verdween uit de roman: zijn plaats werd ingenomen door 
Diakenhuismannetjes, Sara Burgerharts en andere producten van 
een gewild of ongewild humoristische ,,fantasiew, door voortbrenq- 
sels van de burgercultuur, die kunst van de 17e, 18e en 19e 
eeuwer, die zichzelf voldaan bekeek, zich genoeglijk op de buik 
klopte en zei: , ,Wat ben ik toch een superieur mens". 

In de 19e eeuw opende de beeldroman met zijn heldenverering de 
oqen en in de 20e eeuw sloeg hij toe om niet meer los te laten. 
Ook in Nederland. Dick Bos, weifelend in het volle daglicht en de 
blik uit duizenden verstoorde oqen, stond kersvers op de planken. 
Hij was weer een held, iemand, waartegen het gewone volk kon 
opzien om zijn kracht, zijn vernuft, zijn moed. Als een komeet suis- 
de hij neer in de litteraire wereld van psychopaten, achtervolgings- 
lijders en geheusenstoornissen, een wereld, in bloemrijke, kleurige, 
maar tevens holle lagen opsebouwd door schrijvers, die de hel- 
denverering overboord gooiden en de mensen persoonlijkheden 
voorzetten uit het gewone leven: gewone, burger- en boerenmanne- 
ties, al dan niet met een of ander complex behept. De  actie, die in 
stilte door de schrijvers van deze litteraire wrochtsels gevoerd werd 
d.m.v. schoolmeesters en belanghebbenden, richtte niet veel uit. 
Toen brak de oorlog uit en Nederland werd geïsoleerd. 

Terwijl het Nederlandse publiek vergiftiqd werd door een te ver 
dooraevoerde helden-verering en de mentaliteit verwrongen en op 
het bloeddorstige gericht werd, ontwikkelde zich in Amerika, tus- 
sen de sensatie-lectuur op dit gebied, een goed beeldverhaal, dat 
alleszins aanvaardbaar was, maar Nederland nooit bereiken kon. 
En toen de oorlog voorbij was, stortten vele tekenaars, meestal 
onbekwame, zich op het in al die eeuwen ontstane vacuum. Dick 
Bos, de gematigde. ging het afleggen tegen zijn concurrenten, wier 
namen wel bekend zijn en hier ni'et genoemd behoeven te worden. 
Zowel in strekkinq als in tekeningen waren de meeste beeldro- 
mans, die nu ontstonden, hemeltergend. Hlet was een lawine. een 
schijnbaar onhoudbare storm, die een arme Boeddha op Borneo, 
als een wanhoopskreet er tegen in gegooid om 'n andere richting 
aan te gevee, medogenloos meesleurde. 

De pers begon een tegenoffensief. Juist op het moment, toen de 
markt voor de beeldroman oververzadiqd was. Deze dubbele aan- 
val, van de ene kant door de verontwaardisde. opgeschrokken lit- 
terators, van de andere kant door de moordende concurentie bin- 
nen de eigen gelederen, bracht de beeldroman tot stilstand in zijn 
triomfantelijke opmars. Maar de tekenaars vonden nieuwe gaten 
in de maatschappij. Op elke rotte plek wezen zij en buitten haar 
uit, zodat vele van hen te walgelijk werden om te lezen. Op dit 
punt zijn wij nu aangekomen. 

De beeldroman, door velen gezien als het kind van drukpersvrij- 
heid en winstbejag, maar in werkelijkheid een vorm van cultuur, 
dreigt zichzelf door de onderlinge concurrentie te vermoorden. 
h o r  pzrs en overheid op een felle manier aangevallen, zoekt zij 
naar nieu-we middeler, om zich te handhaven, waardoor ze steeds 
verachtelijker wordt.. . . . . terwijl ze zo mooi had kunnen zijn. Men 
heeft beweerd, dat zij, toegegeven dat zij niet verderfelijk is, toch 
de leesluiheid in de hand werkt e n  het ,,geschreven boek" bena- 
deelt. Ik zou daar tegenin willen werpen, dat ze hiertoe, als verte- 

genwoordigster van 'n apart soort 
kunst, het volste recht Beeft, omdat 
de tekenkunst zeker niet minder- 
waardig is aan de schrijfkunst. 
En het gaat tijd worden, dat de 
door de letterkundigen zo gevier- 
de schrijvers hun verhalen over 
pastoors met kriekende wangs- 
kens, die ze alleen schrijven voor 
hun eigen plezier, maar eens in 
de steek laten en de met 'n zekere 
hoovaardigheid bekeken Old 
~ha t te rha id  e.d. eens gaan uit- 
werken. 

Maar het einde van deze strijd is 
misschien in zicht, men heefi een 
commissie in het leven geroepen, 
die het slechte beeldverhaal zal 
boycotten en het goede propage- 
ren. 
Omdat men eiadelijk heeft inge- 
zien, dat er  ook nog een GOED 
beeldverhaal bestaat, 

Frans Grosfeld 4 Al .  

A. P. Brandes: ,,Nu lachen de men- 
sen om me, maar over 50 jaar zullrn 
ze zeggen: ,,Leefde hij nog maar!" 

Dhr.  toe toen P. Distel in zekere klas 
door een glasloos deurvenstert je 
strafkaarten aanbood en opeiste: 
,,Ongevraagd drukwerk wordt niet 
teruggegeven". 

Verkrijgbaar: vrijkaartjes voor huis- 
werk a f 0.30; losse kaartjes à f 0.05 
voor een afzonderlijke lessen worde~  
niet afgegeven. 

Dr. Th. Verhoeven 
Huisprelaat van Z.H. den Paus 

Daecieur van het R.K. Centraal Bureau voor 
Onderwys en Opvoedrng, 

dankt U hartelijk gemeend voor 
de vriendelijke toezending van 

het Jaarboek van Kw Lyceum. 

Hij heeft er reeds met grote be- 
langstelling kennis van genomen 
en hij feliciteert U met het opge- 
wekte leven en de successen, 

welke zo keurig zijn uitgebeeld. 

Alle hulde. 



RODDELTJE LASTER 

R ODDELTJE LASTER was een heel 
klein duiveltje. 
Al was het dan maar een heel klein 

duiveltje, het was een heel lelijk en ook een 
heel slecht duiveltje. 
Hoe het kwam, dat het zo'n slecht duivel- 
tje was, is moeilijk te zeggen. Duiveltjes 
zijn meestal slecht. Daarom heten ze ook 
duiveltjes! Het is jammer, dat je een dui- 
veltje meestal niet kan zien, anders zou je 
schrikken, zo lelijk als ze zijn. Maar dit 

" duiveltje was wel heel erg lelijk. 
Zijn moeder was mevrouw Fluister en zijn 
vader heette mijnheer Leugen. Het waren 
twee grote duivels! 
Mevrouw Fluister filuisterde, dat ze een 
kindje zou krijgen, maar haar man, mijn- 
heer Leugen, zqi, dat het niet waar was. 
Toen wist de hele hel, dat er een nieuw 
Leugentje zou komen. En er kwam een 
nieuw Leugentje! 
Dit Leugentje nu, was zo lelijk, dat zijn 
moeder hem van schrik liet vallen, boven 
op de kolenkit. 
Het duiveltje vertelde toen aan iedereen, 
dit het horen wilde, dat zijn moeder hem 
expres had laten vallen. 
Er  waren veel duivels, die het horen wil- 
den en ze zeiden allemaal, dat het duiveltje 
zoveel van zijn vader weg had. Dit had 
natuurlijk betrekking op zijn eerste leugen- 
tje. 
Hij werd Roddeltje genoemd. Het was een 
zeer wijze naam. 

Toen Roddeltje tien jaar oud was, moest 
hij voor Lucifer komen. Deze zou het dui- 
veltje zijn staartje couperen en zijn ho- 
rentjes bijpunten. Maar.. . het duiveltje 
wilde niet komen. Nu zijn alle duiveltjes 
ongehoorzaam, maar dit duiveltje was heel 
erg ongehoorzaam. 

Lucifer werd daarom boos en pakte Roddeltje bij de kraag.fTen- 
minste.. .... dat wilde hij doen, maar hij greep mis, en brandde zich 
aan de asla van de hel, die op de grond stond, om geleegd te worden. 
Duivels zijn wel gewend om zich te branden. Ze brandan altijd. 
Toch was Lucifer woedend, en stond te vloeken, zodat elke duivel 
bang werd en in de gloeiende oven kroop. 
Vloeken kon Lucifer goed, ja, zelfs het beste van allemaal. Maar 
waarom vloekte hij nu, zoals hij nog nooit gedaan had? Wel, omdat 
t duiveltje, dat kleine pestRoddeltje, hem gepest had ook nog. Hij 

had ,,luizepoot" gezegd! 
Hoe zou dit aflopen? 
Er  keken wel twintig duivelhoofden door het micaruitje van de 
oven. Het was een Jaarsma-oven, met mooie micaet jes .  En om- 
dat ze pas gelapt waren, zag Lucifer, dat die twintig hoofden n4et 
alleen keken. maar zelfs lachten. Dat was te erg! 
Lucifer brulde ,,kom hier". Maar Roddeltje kwam niet. Toen kreeg 
Lucifer een prachtig plan. Een echt duivels plan. 
Hij pakte het lucifersdoosje van de plank boven de gootsteen en 
streek er mee over zijn hoofd. 
En wat er toen gebeurde! 
Op aarde dacht men aan een zwaar onweer. Maar dat was het niet. 
Het was het hoofd van Lucifer. 
Het hoofd brandde, brandde zo erg, zoals alleen maar een Lucifer 
Iran branden. Het vuur spatte naar alle kanten. Lucifer was niet 
vonkvrij. Het duiveltje werd bang, zo bang, dat, vóórdat het hoofd 
was uitgebrand, er een heel bedeesd duiveltje op de knie van Luci- 
fer zat. 
Lucifer veegde zijn hoofd af, want hij had het warm gekregen, en 
knipte het staartje af, op een heel klein stukje na, puntte de ho- 
rentjes, zodat ze goed scherp waren, gaf Roddeltje een pak voor 
zijn broek, waardoor deze nu nog rood ziet, en zette hem op de 
grond. Toen was Roddeltje een echt duiveltje. 
Dit kon je goed merken in de hel, want hij vertelde allemaal leu- 
gentjes over anderen, en maakte daardoor zo'n ruzie, dat Lucifer 
hem de hel uitschopte. 
Liicifer schopt altijd de allerslechtsten naar de aarde, want dan 
heeft hij het rustig, en bovendien versterkt het zijn immigratie- 
politiek. 
Dus Roddeltje werd naar de aarde geschopt, en zijn moeder lachte 
er om. Er  is geen liefde in de hel, en dit is bijna het ergste. 

Roddeltje Laster viel naar de aarde. 
Nu klopt er iets niet. Hij heette eigenlijk Roddeltje Leugen. 
Zijn vader was een Leugen. Hij loog altijd. 
Nu is liegen altijd zonde. Het is iets vertellen, wat niet wagr is. 
Maar Roddeltje vertelde dingen van een ander, die niet waar waren, 
en dat is laster. Dit was een nog veel grotere zonde. 
Daarom was Roddeltje zo slecht. Hij was dan ook een duiveltje. 
Dit nu was de reden, dat hij de naam Laster droeg. 
xu, Roddeltje Laster, geboren Leugen, viel dus naar de aarde, en 
kwam op een Cumulus Nimbus terecht. Deze was zeer zacht en don- 
zig, zodat Roddeltje zich geen pijn deed. Hij liet zich door deze 
Nimbus heenzakken, en gleed langs een ,,hevige stortregenstraal" 
naar beneden. Deze ,,stortregenstraal" viel-in een grote, brede goot 
van een hele oude kerk. Roddeltje kwam er ook in terecht. Nu 
stroomde het ,,Cumulus Nimbusstortregenwater" heel hard naar een 
gat. 
Dit was geen gewoon gat, maar een ouderdomsgat, en het water 
viel hierdoor zomaar achter in het kerkportaal, waar een emmertje 
door de kostersvrouw was neergezet. Wat was die kerk oud! 
Roddeltje spoelde door ciit gootgat mee naar binnen, en kwam zo in 
het portaal, in het emmertje terecht. 
Nu was Roddeltje Laster niet bang voor water, want was hij anders 
vast niet op die Cumulus Nimbus blijven zitten, en ook niet 
langs een stortregenstraal naar beneden gegleden. 
Hij vond het heerlijk in het water, en bleef er even in rondmemmen. 
Maar, omdat hij altijd grote warmte gewend was geweest, kreeg 
hij een beetje buikpijn en zwom daarom naar de kant toe en wipte 
over de rand heen. Dit was niet moeilijk, want het emmertje was 
helemaal vol. 
Op de grond keek Kj nog even om, en... stond stomverbaasd. 
Op 't emmertje stond in mooie letters ,,aardappelenu geschreven. 
Hij begreep er niets van. Aardappelen? 



Na een minuutje ,,niet begrepen" te 'hebben, slipte Roddeltje achter een 
~uffrouw aan, de kerk binnen, en ging bij een ,,Antonius met een varken" 
keeldje zitten, om zich bij de brandende kaarsen te drogen. Daar zat hg 
dus, op het 'varkentje, en warmde en droogde zich, en luisterde ilaar de 
preek, die een pater hield voor de restauratie van de kapotte goten. 
Als die goten eqns geen gaten hadden? 
Was hij even mooi binnengespoeld! 
Zo zat hij te luisteren e.n te denken. Zijn aandacht werd echter spoedig 
afgeleid doordat hij vlak naast zich, achter een deur, een gemompel 
hoorde. Wat zou dat zijn? Roddeltje blies alle kaarsen uit, klom naar be- 
neden, en ging aan ilet sleutelgat luisteren. 
Hij was zo klein, dat hij op de rand van een bankleuning moest gaan 
st,aan, en zich dan nog uitrekken ook! Ssst ... luister! 
Roddeltje grinnikte en liep voorzichtig over de leuning de andere kant op. 
Maar hij kon plotseling niet verder en botste tegen iets zachts aan. Het 
was een arm, een doodgewone arm! Het was een arm van een juffrouw, 
die ook juist achter dat ,,mompelkamerdeurtje" was geweest. Roddeltje 
klom over de arm heen en liep weer verder. 
Maar toen kon hij alweer niet meer doorlopen. 
De oorzaak was een ding met goud-op-snee, waar lintjes in verdwenen. 
Het was een boek, waar de waarheid in stond en ook noch eeu heleboel 
mooie verzuchtingen. 
E n  omdat Roddeltje een Leygenzoontje was, kon hij er maar niet over- 
heen komen. 
Hij klom, hij sprong, hij hees,. . . zonder resultaat! Wat nu? 
Hij keek eens om zich heen en zag de arm weer. 
Hij liep daarnaar toe en klom naar boven, naar de schouder. 
Daar ging hij zitten om uit te rusten. Hij keek eens om zich heen. Wat 
een prachtig vergezicht! Wat een kaarsen! Die allemaal eens uitblazen! 
Wat een vooruitzicht! En dan al  die banken! Allemaal voor brave men- 
sen. Wat een arbeidsterrein! 
Toen Roddeltje uitgerust was, stond hij op, en klom nog hoger. 
Hij greep een watergolf en hees zich op. Toen nog een watergolf, en toen 
u-eer een golf. Hoger klom hij niet, want hij zag een oor, een groot oor, 
met een prachtige valse parel er dwars doorheen gestoken. Roddeltje wist, 
dat dit een oor was. Hij had er ook zo een, maar dan veel kleiner en er 
zat een klein pluimpje op. Maar hij had er niet zo'n mooie valse parel in. 
Daar moest hij naar toe! Hij greep een heel klein krulletje, zette zich 
af, en kwam boven op de parel terecht. Daar zat hij nu, en grinnikte. 
Roddeltje dacht er plotseling aan dat hij een duiveltje was en Roddeltje 
heette. 
En daarom begon hij allemaal lelijke dingen aan dat oor te vertellen. Hij 
vertelde, wat hij juist achter die deur gehoord had en zei er nog een hele- 
boel lelijke dingen bij, die hij zelf verzon. Hij vond zich erg knap, en zei 
daarom nog een heleboel lelijke dingen. 
Dit was erg slecht, en daarom was Roddeltje erg blij en vrolijk 
hlaar de juffrouw was erg verdrietig. Ze bad een schietgebedje. De slechte 
gedachten verdwenen niet. 
Ze hield haar hoofd scheef van vroomheid en bad nog een schietgebedje. 

-Roddeltje moest zich goed vasthouden, want dat hoofd stond zo scheef. 
Maar hij bleef maar stoute dingen zeggen. Op het laatst werd hij te moe 
om maar aan dat hoofd te blijven hangen, en met veel moeite wist hij 
weer ep een haargolf te komen. Uitgeput kwam hij bij een hoedje terecht. 
Beneden hem woei een orkaan. Dit was een zucht van verlichting, die de 
juffrouw haar boezem ontvlood. 
Roddeltje wilde nu wel graag naar beneden toe, want hij vond het wel 
een beetje saai worden, maar om nu helemaal weer naar beneden te 
klimmen.. . Daarom begon hij aan een veertje van de hoed te rukken. Wat 
zat dat vast! Nog een ruk, en... daar vloog het hoedeveertje los en Rod- 
deltje tuimeldeachterover. Maar hij hield het veertje goed vast, en zo 
zweefde hij naar beneden. Het was net op tijd. De koster kwam er aan, 
de juffrouw stond op, verliet de kerk en de koster sloot de deur. 
NL kou Soddeltje er niet uit. En eigenlijk vond hij het niets prettig in 
een kerk. Naar. .. niets aan te doen. 
Hij ging op zoek en vond een prachtige slaapplaats. 
Hij klom langs een lange stok omhoog, en kroop in een centenzakje. 
Het armenzakje, een mooi fluwelen zakje met een koperen belletje er aan. 
Daar lag Roddeltje lekker warm, maar wel een beetje hard aan zijn 
@taartje. 
Dit kwam door een vergeten cent. 
Roddeltje smeet hem eruit,.met de woorden ,,donder op". 
Hij was een duiveltje, vandaar dat lelijke woord. 
Weldra hoorde men niets meer dan alleen een zacht gefluit. Het was de 
neus van het slapende Roddeltje. 

Zo eindigde de eerste dag van het uit de hel geschopte Roddeltje. Wij 
zitten er nu mee. 
Wanne* schoppen wij hem weer de hel in ? 

J .- Hans Gimbrèr* 4 A2. 
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t IS de moeite T 
......,,J a voader! Ze  hebbe Jan ef- 
fe te graze gehad, die teoriste! 
Mot-je wat drinke? Hiero! klap- 
permelk, harstikke-yers! Leg je 
zo nau wel seef? W a t  sê-je? hè? . 
Of ik 'n pieraatje voor je heb? Al 
wou je me kele, maar daar ken ik 
je niet an helpe, maat. Verrek ... 
waarom sorge se daar in Holland 
niet beter voor! 

* 
Sigaret, Kees? 
Wat is 't? Broadway? Nee, die 
bocht moet ik niet. Verdraaid 
daar heb je die bel ook weer; 
spreekbeurt van Kiek! Ben ik 
klaar mee! 

Ik heb de kolossale brutaliteit ge- 
had om jullie allemaal op te ge- 
ven als sigaretten-donateurs voor 
de jongens in Indië. De contribu- 
tie is 1 sigaret in de maand! Je 
gooit hem in de daartoe geplaat- 
ste bus in de hal. Verdere com- 
mentaar overbodig. 
W e  werken onder het motto 
,,Open die dozen!" Jongens van 
de hogere klassen: over 'n tijdje 
zijn wij zelf degenen die in Indië 
de opbrengst van deze, actie in 
rook doen opgaan.. . . . . 
Beste Kees! Kun je je Broadway's 
niet kwijt? Dáár staat de bus! 
De verzending geschiedt door 
Kath. Thuisfront. Het wordt na- 
tuurlijk een enorm succes.. . ,,na- 
tuurlijk: 't Triniteitslyceum heeft 
zijn schouders weer ergens onder 
gezet". 
Speciaal verzoek: liefst geen shag. 

En nu: ,,Open die dozen 
en je sigaretten lozen!" 

M. v.d. Kroft VIa. 



]& en nog wat!  
r#p .de 14e Mei van het vorig jaar werd de staat 
Israël uitgeroepen. Xiemand heeft daar nog zU11 
iiiand over open gedaan en daarom doe ik het maar. 
Met de stichting van Israël wordt een oud, pijnlijk 
probleem opgelost. Twee duizend jaar wereldge- 
schiedenis hebben aangetoond dat de Joden een 
ciqen staat moeten hebben - zoals ieder ander volk 
-- dat is beter voor hen en voor ons. 
Nederland heeft grote belangen bij Israël. 
Toen wij in onze koloniën de politionele actie be- 
gonnen hadden wij veel last van de Araiuiereli t.a.1: 
de K.L.M. 
I n  de toekomst zullen wij dit bezwaar kunnen 011- 
dervangen. we projecteren een K.L.M.-lijn via Is- 
raël en mijden Cairo. We kunnen dan wat de Ara- 
tieren betreft, veilig de opstand bedwingen., 
Een tweede factor is dat de oorlog tussen Joden en 
Arabieren langdurig belooft te worden en hun aaii- 
dacht van ons zal afleiden. 
Typisch is overigens dat Nederlandse en Russische 
belangen hier parallel lopen. 
Pje kleine staat Israël geeft ons anders een lesje 
dat ons het schaamterood op de kaken brengt. 
Zij heeft het aangedurfd de Veiligheidsraad te trot- 
seren en er is niets gebeurd. Al die leuterkoek 
waarmee vooral de linkse pers hier in  de tijd van 
de pol. actie had gecolporteerd, is dus verlakkerij 
geweest. We hadden kalmpjes door kunnen gaan 
nuar Djoeja en d&t stormpje van morele veront- 
waardiging was wel geluwd. Voor morele veront- 
waardiging hoeft trouwens niemand bang te zijn 
(behalve onze eerlijke dwazen in Den Haag dan). 
Engeland heeft de Boerenrepubliek er onder ge- 
bracht en is er gezond bij gebleven ondanks de 

een nachtmerrie voor iedere Engelsman, die zich 
1940 en 1941 nog herinnert. Als wij de Russen nu 
helpen, kunnen ze Engeland direct aanvallen als 
de derde Wereldoorlog ons wekt in onze nachtrust. 
\Te hadden Amerika nooit moeten laten merken 
dat we coûte que coûte aan zij'n systeem de voorkeur 
geven. , 
We hadden Amerika en Rusland tegen elkaar moe- 
ten laten opbieden om de hand van de Nederlandse 
maagd. 
Des te meer hadden we gehad van Amerika (en op 
des te betere condities). 
Men heeft me tegengeworpen dat het immoreel zou 
z i n  Amerika te chanteren met het Russische Bols- 
jewisme. 
Naar is de houding van Engeland en Amerika dat 
dan niet tegenover hun kleine bondgenoot, die zijn 
hele vloot in de Javazee opofferde voor het verra- . 
delijke Australië ? , 

Weet gij lezer, dat Engeland ons door een wapen- 
embargo belette onze in de strijd tegen Japan verlo- 
ren koloniën terug te halen? 
iïee, Engeland en Amerika hebben alle aanspraalc 
c.1) een fatsoenlijke behandeling van de zijde van 
Kederland verloren. 
i s  het dan niet gevaarlijk de Russische propaqanda 
wind in de zeilen te geven? 
53, als het openlijk gebeurde. Maar een bedekte en 
gcheime waarschuwing kan mijns insziens geen 
kwaad. 
Kogmaals, de bedreiging alleen is voldoende. Trou- 
wens, gevaar en risico is er overal. Alles wat sterk 
is, zal de gevaren glorieus te boven komen. Maar 
alles wat m a k  is, zal ten gronde gaan. 
Als we de huidige toestand aan deze eenwen-oude 
ciiveranderlijke waarheden toetsen, ziet het er voor 
ons duister uit, tenzij ... ... 

A. P. Brandes. 4 A l  (Sch.) 

stormen van v l r o n t ~ a a r d i i i n ~  van Amerika, 
Duitsland, Rusland, ja van practiseh de hele we- Mb, 

b reld. Zonder orm koloniën kunnen wij niet leven 
net zo min als Amerika, Engeland, Frankrijk en * e g ,  4 O+ w h Italië. 
E n  onze positie is niet zwak. 
Als  met doorgaat ons op schaamteloze wijze uit  te 
kleden (Marshall, Indië, Ned. effecten i n  Amerika) 
moeten wij  dreigen ons bij Rusland aan te sluiten. 
Nee lezers, krijg nou geen bibberatie. 
Het is slechts een dreigement. . . 
De bedoeling is alleen Amerikanen en Engelsen 
goed, heel goed, te laten voelen dat wij niet allee-n 
van hen afhangen, maar ook zij van ons. 
Dat wij hun onberekenbare schade kunnen berok- 
kenen, dat met ons heel hun Westerse Unie staat of 
valt. 

Toen ik je stuk voor hat eerst hoorde voorlezen, dacht 
ik, dat het als een bomaniaanse parodie op de politieke 
veiwikkelingen van de laatste tijd bedoeld was. Naar 
de jongens, die je kennen (ik voel het als een groot ge- 
mis dit niet te kunnen zeggen) hielden het voor bittere 
ernst. Als schrijver van aardige, zelfs opwindende ,,leu- 
terkoek" (lollig woord om za gedrukt te zien) werd je 
ineens iemand, clie politeke waanbeelden heeft. Neem 
nu eens onze grote belangen bij Israël. Het zou de aan- 
dacht van Arabië van ons afleiden. Zou Arabië ons zo- 
veel kwaad doen? En die KLM-route dan? Ja, dat kan 
natuurlijk wel lastig zijn, maar essentieel is het niet. 
En dan zijn de politici van Arabië geei1 kleine kinderen, 
die door eigen moeilijkheden blind zijn voor wat rond 
k,en gebeurd. En denk je werkeluk, dat, als de Staat Is- 
raël blijftbestaan, alle Joden zich daar zullen vereni- 'Dan wordt de Westerse Unie 'pger0ld en kan gen? Dat de diaspora opgeheven zou worden? Zeer 

Montgomery wel opkrassen. Amerikanen en Engel- onwaarschiinïiih. niet? 
sen zullen wel vloeken van ..darnned Dutch". maar En dan dat" gescherm met Rusland. Stel je voor, dat ik 

ze wel moeten omdat ze ZOU dreigen je neer te schieten, tenvijl ik er dan zelf 
zeker aanging. Voor dat dreigement zou je niet bang wat wij in onze wanhoop wel kunnen doen. zijn, want we leven nu eenmaal niet in een Wild-West 

Russische vliegtuig- en duikbootbases in Nedeland, romannetje. Ieder dreigement, zelfs ai  is het van te vo- 



ren bedoeld om niet uitgevoerd te worden, moet een 
redelfie mogelijkheid tot uitvoering hebben. Dit is met 
jouw Rusland-complex niet het geval. Nederland wenst 
geen tweede Hongarije te worden en dat voelen Enge- 
land en Amerika ook heel goed. 
Verder nog een paar dingen. Misschien weet je het niet, 
maar sinds 7 December 1942 heeft Nederland geen ko- 
leniën meer. Ook heeft het Marshallplan ons veel goeds 
gebracht. Zonder die z.g. uitkleedpartij van jou hadden 
we nu een staatsbankroet. Misschien zijn er wel eerlijke 
dwazen in Den Haag, maar dan toch niet in de rege- 
ring. Dat is duidelijk genoeg gebleken. En dan dat toet- 
sen aan die eeuwenoude, onveranderlijke waarheden is 
nog al te duister. Het onvoltooide tenzij is zeker louter 
on effect berekend zonder verder nog veel betekenis te 
hebben? Gerrit Ruigewaard VB. 

Over planetaria 
Ue Redactie van ,,Tolle Lege7' ontving van de Uit* 
gever een exemplaar van het boekje : 
Dr. J. J. Raynzond Jr., PLANETARIA, derde 
druk, 96 blz., 38 fig., 16 X 25 cm. Prijs geb.. f 3.90. 
T'itgevers Mij. Diligentia, A'dam, 1948. 
Gaarne voldoe ik aan het verzoek om hieraan een 
korte bespreking te willen wijden. 
Het woord planetarium heeft voor de meeste Tri- 
nitariërs geen onbekende klank. Op de bovenste 
verdieping van ons schoolgebouw heeft ieder dit 
woord wel eens gelezen op de deur, die toegang 
verleent tot de ruimte, waarin het vernuft en door- 
zettingsvermogen van de oud-Lyceïst, thans I r. G. 
P i e t e r s e, aan ons Lyceum een uniek instrument 
schonk. Velen van jullie, die dit toestel in werking 
zagen of over de verrichtingen ervan hoorden ver- 
tellen, zullen zich wellicht afgevraagd hebben: hoe 
zit dat in elkaar? 
In het voor ons liggende boekje worden alle pro- 
blemen omtrent planetaria op eenvoudige en duide- 
lijke wgze behandeld. Ter inleiding geeft de auteur 
een beschrijving van een simpel plaiietariuin van.. . 
karton, dat je gemakkelijk kunt vervaardigen en 
w~ardoor je alvast met de hoofdzaken van de plaats 
eii beweging der planeten kennis maakt. Dan ver- 
telt hn over enkele mechanische planetaria, waarin 
zon, aarde, maan en planeten door bollen worden 
voorgesteld. Onze geniale landgenoot Christiaan 
f h y g e n s  ontwierp als eerste zo'n planetarium 
(1682), dat zich thans nog in' goede staat te Lei- 
den bevindt. De belangrijke vraag omtrent het 
juiste aantal tanden voor de overbrenging van de 
Fcweging door wielen. Tvas aanleiding tot zijn oa- 
derzoek over de theorie der kettingbreuken. Zeer 
bekend is ook de schepping ran E i s e E i s i n g a, 
dc eenvoudige wolkammer uit Franeker, die reeds 
op 17-jarige leeftijd vertrouwd w7a? niet sterreii- 
kundige Berekeningen en die zijn plaiietarium, 
 aara aan hij 7 jaren werkte (1780), vooral eonstrir- 
eerde om zijn tijdgenoten begrip hij te brengen van 
de theorie van C o p e r n i c u s, die leerde, dat 
de planeten zich om de zon bewogen. 
Tervolgens wordt nog het planetarium van F r 'a n z 
Bl e y e r te Miinchen vermeld. Dit is gebouwd vol- 

gens principe als dat te Franeker, alleen uitge- 
voerd met moderner middelen: de houten tandwie- 
len zijn door metalen vervangen en het geheel 
wordt niet door een slingeruurwerk maar door 
electro-motoren aangedreven. 
Ket grootste deel echter van het boekie wijdt de 
ai-iteur, die Directeur is van het Zeiss-Planetarium 
van de Haagse Courant, te Den Haag, aan een zeer 
gedetailleerde beschrijving van het optische plane- 
tarium, waarin de hemellichamen door lichtvlekies 
norden afgebeeld. Om je een idee te geven van het 
Fcsinsel van zulk een toestel behandelt hij eerst 
ecn planetarium van glas, dat door ieder, die lust 
ertoe heeft en over wat li-rii-itseltalent beschikt, ge- 
p:aakt kan ~yorden. En  dan volgt een boeiend re- 
laas van de onderdelen van het optische planetari- 
um, dat wel het wonder v a n  Jena wordt genoemd. 
een meesterwerk van techniek. E n  wat merkwaar- 
dig is, hier was de techniek nu eens niet gericht op 
hevrediging van materiële behoeften of gebaseerd 
op nuttigheids-overwegingen, maar het doel was een 
schepping voor de geest, gericht op het ware en het 
schone. Als je dit deel hebt doorgewerkt, dan heb 
jr niet alleen inzicht in de werking van dit prach- 
tige instrument gekregen, maar terloops heb je 
cvervloedig astronomische kennis opgedaan. Aan 't 
einde van het boekje z i n  een groot aantal gegevens 
verzameld, die je bij je eventuele uitvoering van de 
beschreven modellen nodig zult hebben. 
Ook ons planetarium is een optisch planetarium, 
geïnspireerd door dit grote voorbeeld, al zijn hier- 
in verschillende details op enigszins andere wijze 
opgelost. We zouden 't geapprecieerd hebben als de 
schrnver, die ons planetarium kent en waardeert, 
liet in de nieuwe druk vermeld had, al was het 
slechts terloops ! Ik  beveel dit alleraardigst, rijk ge- 
illustreerde boekje graag in jullie belangstelling 
aan, ter studie en als handleiding voor zelfwerk- 
zaamheid op dit interesante terrein. 

En  moge ik dan besluiten met een citaat uit een 
inscriptie, die zich bevindt in de hal van het Hay-  
den-Planetnrizcm te New York en waarin over het 
optische planetarium gezegd wordt: het verleven- 
digt de bewondering voor de kosmos e n  het verdiept 
het geloof, dat een macht, groter dan die der men- 
sen, verantwoordelijk i s  voor de dingen, die in het 
heelal geschieden! 

Dr. J. Rekveld. 
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Het spel. waarop men dit jaar de keus had laten Indever to lk ing Opuoering v a n  de , , R a i n b o w E p r e s s  
vallen voor de jaarlijkse toneeluitvoering was het der verschillen- 
hypersensationele geval van ,,De Rainbow Ex- de rollen viel bedrijven, naar het Engels uan  A. tdlev ( 

press", waarbij heel wat mensenlevens te betreu- . veel te loven. van Prof.Ir. R o  
ren vielen. Het spel begint in het kantoor van de Bijzonder mogen 
Great-Trunk ~ ~ Ó o r w e ~ m a a t s c h a ~ ~ i j  op een Don- 
derdagmiddag in September en -. mirabile dictu 
-. 't eindigt precies vijf weken later op Oude- 
jaarsavond; - doch dit zal wel Engelse tijdre- 
kening zijn. In dit tijdsbestek speelt zich dan dat- 
gene af wat wij al die uren met bonzend hart ge- 
volgd hebben: steeds moesten wij ons weer reali- 
seren dat het niet echt was om het niet uit te gil- 
len van angst. De 763-koppige menigte was dood- 
siil; men kon een speld horen vallen; een zeer 
klein onderbouwertje, dit dit proefondervindelijk 
wilde bewijzen, werd verwijderd wegens buren- 
gerucht. 

I-iet stuk werd goed gespeeld, met veel vaart en 
bewegelijkheid, en ofschoon de regisseur zich 
arigstvallig op de achtergrond heeft gehouden kan 
men hieraan toch wel gissen wie het was. 

gelegd aan een 
Tacitus-vertaling nog eventjes ter oefening een I 

1 
kalf uurtje ging doodvallen. En over Martiens ge- 
sproken: ook Martien van der Kroft (de opschep- 
per!) was heel verdienstelijk. Een van de beste I I 
rollen was wel die van Kees Janus, de vibrerende 1 
seinwachter, en verder ook Ben te Marvelde, de ~ 
gepensioneerde machinist. Ik zou deze gouden lijst 
willen besluiten met de naam van Harry van Beek 
om zijn natuurlijk spel. Het klinkt als een paradox, 
maar men zou er zeer diepzinnige verhandelingen 
aan vast kunnen knopen, als men zegt dat de 
moeilijkste rollen zijn: om gewoon te doen, om te 
spelen als een gewoon mens in gewone omstandig- 
heden. Daar is Harry uitstekend in geslaagd, iets 
wat niet van alle spelers gezegd kan worden. Zij 
waren dikwijls tè gewoon, te natuurlijk. Als men 
een minuut later naar de seinen moet kijken, zal 
ieder verstandig mens zijn jas aanhouden! Zij niet! 

Zij stonden met hun jassen te sjorren, sigaretten .. 
aan te steken en elk ogenblik verwisselden zij 
weer van stoel, zodat zij de indruk wekten van een 
familie, die pas een nieuw ameublement gekocht 
heeft en niet kan rusten voor alle stoelen gepro- 
beerd zijn. 

Hiermee zijn wij eigenlijk al op' een ander gebied t. 

gekomen: dat der wanklanken. Waren er  wan- 
i 

hiér wel vermeld 
worden: Joop 
Gigengak, die 
aan de rol van 
den bureauchef 
een geheel eigen 
cachet gaf en 
daarbij, ondanks 
h e t  caricaturale 
van zijn creatie, 
toch zijn plotse- 
linge omkeer 
in waanzinnige 
treinduivel heel 
aannemelijk wist 
te maken. Ver- 
der: Martien de 
Weijer, die bij- 
zonder de  kunst 
van het doodval- 
len verstond. Ik 
stel me zo voor 
dat hij 's avonds 
na de laatste 
hand te hebben 



o w  E!press",  een spannend .in uier klanken? Geluk- actes veel en goede muziek ten gehore. Wel  voe- 

i kig wel! Het ien we, ondanks hun, in verhouding met de  kor- 
n A. 'lie?' en B. - in de mocht anders de te voorbereidingstijd, goede prestatie's, toch steeds 
P ro f l  . )r Ros S. f .  zchijn hebben biemmender de behoefte aan een echt schoolor- 

I dat wij slechts kest. 
goede dingen 
moeten schrij- 
ven! d Enige 
scènes, bijvoor- 
beeld, ' werden, 
behalve 't over- 
dreven gewoon 
doen, zeer mat 
gespeeld, juist 
soms passages 
waar men veel 
vuur verwach- 
ten zou. Bijvoor- 
beeld: in het 
tweede bedrijf, 
toen de pseudo- 
treinduivel zich 
vertoonde. Als 
bij mij thuis 
een treinduivel 
kwam zou ik 
wild van opwin- 
ding zijn, ik zou 
het zelfs een re- 
delijk excuus 
vinden om voor 

de volgende dag mijn huiswerk niet af te hebben. 
Niet echter de twee spelers van die scène: 

-- .De treinduivel is geweest. 

-- O, is de treinduivel geweest. 

Behalve dit moet ons nog een opmerking van het 
hart. Over het algemeen waren de spelers niet 
ir, staat die sfeer van spanning op te roepen, die 
men bij een dergeliik stuk verwachten zou (ik 
spreek hier over de première: ik heb echter ho- 
ren vertellen, dat bij de tweede voorstelling het 
publiek meer ,,meeleefdew). Het accent lag mis- 

A schien te nadrukkelijk op het komische, omdat 
j~iist de meer kluchtige figuren de sterren van de 
avond waren. Men begint zich af te vragen of er 
misschien op onze s c h ~ o l  niet meer krachten zijn 
voor 'n blijspel. Tot zover onze wanklanken. 

Nu nog een woord over ake len  die meer onder- 
gronds werkten. 

Een kwartet uit leerlingen, gevormd door Niek 
x Waasdorp (piano), Ben Lucas (cello), Loek Mar- 

let (viool) en Gijs Beths (viool) gaf in de entre- 

In zijn dankwoord, dat pater Rector na de pauze 
uitsprak, betrok hij ook den souffleur, Huub SU- 
rendonk. Zeer terecht! hoewel wij weigeren te ge- 
loven dat hij + zoals de rector zei - ,,de man 
was op wien het stuk dreef!". Geen bijzonder com- 
pliment voor de spelers! De technische verzorging 
was af. De geluiden, die Fons van Lunenburg en 
zijn assistent Jan Rupert, maakten waren zeer 
ad rem. 

* 
Verschillende jongens hadden hun ouders mee- 
genomen, om ook die eens een verzetje te geven. 

jbr. 



Deze kroniek staat in het teken van de Sclzoter- 
straat-emancipatie, - een uitdrukking van collega 
Marry - en daarom mogen wij eens bovenaan staan. 
Wij hopen, dat de Zijlweg-bevolking er niet al te 
zeer van schrikt, en dat het geen aanleiding voor 
hen zal zijn, hun abonnement op te zeggen. Hetgeen 
overigens niet zo gemakkelijk zou qaan. Stel U 
eens voor, ,,Tolle Lege" alleen schoolblad voor de 
Schoterstraat. Wat een overwinning. Maar laten 
wij overgaan naar de feiten. E r  valt heel \\-at te 
vermelden, gezien de stapel paperassen op onze -- 
bescheiden - werktafel. Met datums er op: 11 Ja- 
nuari: geen nieuws. 12 Januari: ook geen nieuws. 
14  Januari: nog minder nieuws. En  dan die tante 
van ons, die haar hele volume naar boven, naar on- 
ze kamer gehesen had, al die documenten op onze 
tafel zag liggen, en uitriep: ,,O, lieve neef, ,jij bent 
ei- nog een van het soort van je oom, die voeld-e zich 
in znn jeugd ook niet te modern voor 'n dagboek!" 
en al de trappen weer afduvelde, toen wij haar er 
- - voorzichtig - op attent maakten, dat het slechts 
de voorbereiding voor onze kroniek was. Hetgeon 
liaar een zware zenuw-schok en ons onze plaats in 
haar testament kostte. Zo is dit tranendal nu een- 
maal, vrienden. 

O p  10 Januari ,ging ook voor ons de schoolbel wccr. 
Wij zagen warempel enige blijde gezichten, maar 
wij schriven dit toe aan het feit, dat deze lieden 
niet bese£fen, wat hun boven het hoofd hangt. Of 
mogelijk is hun lesrooster gunstiger dan het onze. 
Pater Reykers kondigde nieuwe orde-maatregelen 
af:  Het is voortaan verboden stil te staan in de 
buurt van de Lucia-school - die voor de Schoier- 
si raat' hetzelfde betekent als ' Sancta Maria voor 
de ...... hm. Ook de omtrek van het Frans Hals- 
theater is taboe. Bij overtreden van dit bevel 

len kracht bij en ging op sluiptocht uit, waarbij hij 
enige Trinitariërs - ook de Schoterstraters dra- 
gen die naam - arresteerde. 

19 Januari: Verjaurdag v a n  primses iWn9.cjri~t. 
Tegen de algemene verwachting in vervielen de 
laatste lessen niet. ,,Het is trouwens heel logisch", 
verklaarde A. P. Brandes. Wij zijn echter vergeten, 
lroe hij dit motiveerde. 

E e n  gewichtige vergadering vond op 26 Januari 
p7nats ten huize van de heer Jansen, waas een eo- 
mité werd ingesteld, dat de officiële opening van 
de Schoterstraat wat ,,humoristische Irraelit" zou 
bijzetten. Hoewel de leden oorspronkelijk een enor- 
rile revue in hun hoofd hadden, werd iiet plan ten- 
slotte vastgesteld voor een soort cabaret. 

Blaar de grote dag was 2 Febrwcl.i. De Schoter- 
straat werd officieel geopend. Na de TI. Mis brak 
een dag aan vol plechtigheid en sensatie: verschil- 
lende uren vielen uit, en de andere uren ook, oin- 
dat de heren leraren hun moppen-repertoire af- 
draaiden. Bij het vierde uur werden door de Prior 
verschillende kruisbeelden gewijd ; Prior, Xector,' 
Conrector, Leraar en Leerling speechten de rest, van 
de tijd vol. Daarna werd er gelegenheid gegeven 
zijn tranen te spuien: de spórtmiddag werd afge- 
last, en de cabaret-avond werd vastgesteld op 21 
Februari. I n  het gedrang, dat daarna ontstond, ont- 
ging het enige lieden, die een bijzondere haast had- 
den om weg te komen, dat het eerste lesuur van de 
volgende dag zou uitvallen. Ook wij waren daarbij. 
XTij hebben dat bewuste uur gevuld door in ons 
s-carncafé te gaan biljarten; een onzer, kameraad 
Vjehoff, presteerde het, een serie van viev te halen, 
waarna, hij ons vroeg, dit in de kroniek te vermel- 
den. Tvij menen echter aan dit hoogmoedige verzoek 
geen gevolg te mogen geven. 

wordt geschoten - met strafwerk. Het samenscho- rrO1 intentie kardinaal ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ t ~  spraken wii 
len voor ,,De \Vaarlieid" wordt voorlopig nog niet op 3 en 4 ~ ~ b ~ .  een kort uit op de 
gevaarlik geacht voor de geestelijke gezondheid 
ran  de lyceïsten. Pater Albers zette deze maatrege- (:nss&iacurn's zusje werd op 9 Februari geboren. 



Net werd ten doop gehouden door p. Albers. De 
opkomst was zeer bevredigend en het zusje is de 
gr.ote zus dus al boven 't hoofd gegroeid. E r  werd 
een bestuur samengesteld uit J,-Woudenberg, A. 
P. Brandes en J. Meulenbroek. Men begon de de- 
batten over de naam; vooral A. P. Brandes gaf 
blijk van een enorme fantasie en stelde zeer diep- 
zinnige namen voor, waarna hij in slaap viel. p. Al- 
bers stelde daarom voor, de + vergadering te verda- 
gen, welk voorstel werd aangenomen, omdat de 
enige persoon, die misschien had willen tegenstem- 
men, immers sliep. 
En  ja, wat valt er nog meer te vermelden. Het le- 
ven op de Schoterstraat is nu eenmaal meer diep- 
zinnig en innerlijk dan op de Zijlweg, men merkt 
liet niet zozeer van buiten af. Komt U zelf maar 
eens kijken. Het ziet er heus beter uit dan U wel- 
licht denkt. Als U het ziet, zult U moeten toegeven: 
Ja, dit is pas een school. Wij overdrijven niet, dat 
doet een redacteur nooit. Dat is juist het verhevene 
van het redacteur-zijn. Maar de keerzijde van de 
medaille krijgt men pas te zien, als de heer Babe- 
liowsky zegt : ,,We zullen die redacteur ook maar eens 
een beurt geven, dan kan hij ook eens iets goeds 
presteren". Die leraren toch. Het z i n  gewoon licht- 
punten in de sombere duisternis, die schooltijd heet. 
De heer Hokkeling zat onder een proefwerk beeld- 
romans te lezen. Wij gaan hier niet verder op in, 
~ ~ a ~ i t  wij willen niet het risico lopen, dat, mocht 
men de7a leraar daaromtrent interpelleren, hij zou 
antwoorden : ,,Maar dat waren beeldromans van.. . ' '. 
Ijaarom zwijgen wij. E n  eindigen. 

Frans Grosfeld 4 A l  
(Sch.) 

Cronicus moest U eigenlijk niets vertellen over wat 
er allemaal gebeurd is! 
Ik vind dat het verkeerd is, dat ik dit niet moest 
*doen. 
Iedereen zal nu natuurliik nalaten om zelf al de 
cinbbijeenkomsten bij te wonen omdat het toch alle- 
maal in de Kroniek komt. 
Het zal dus waarschinlijk zo worden dat de ver- 
gaderingen alleen bijgewoond zullen worden door 
de Kronieklieden. 
Maar ja, Tolle Lege kan nu ecnmaal niet zonder een 
Zijlweg-kroniek en we zullen dan maar weer begin- 
nen met de zitting van Cassiciacum. 

In  ~ a n u a r i  werd die zitting gehouden en ze begon 
een half uur te laat. Voor de afwisseling nu maar 
eens in de natuurkundeklas. Cassiciacum houdt van 
afwisseling; de volgende keer wordt er misschien 
wel op de cour of voor de deur vergaderd. 
Het bestuur verloor een beetje van zijn decorum 
toen het achter de toonbank ging zitten en er hele- 
icaal achter verdween. Iedereen ging met een 
angstig gezicht zoeken waar het gebleven was. 
Pieter Bos hield weer een lezing met lichtbeelden 

over ,,impressionisme in de schilderkunst ". P. Bos 
is gek op lezingen met lichtbeelden over dingen in 
de schilderkunst. 
Het lichtbeeldenwerk werd goed verzorgd. Geen 
geklungel, geen gestuntel, kortom : vakwerk ! 
EIet hoogtepunt van de avond vormde de lezing van 
J oop van Dierendonck (óók met lichtbeelden), over 
Parijs. 

18 Januari. Pater Sjamaar kwam helemaal uit Bo- 
livia om voor de de leden van de Apostolaats-ge- 
meenschap te spreken over de missie daarginds. 
Jammer, dat er ook hier weer zo weinig leden wa- 
ren. 

18 Januari was ook het begin van de Internationale 
Bidweek, waarvoor de A.G. haar leden had gemo- 
biliseerd. Een,flinke groep bezocht trouw de school- 
mis. 

De laatste dag droeg Zijne Hoogwaardige Excel- 
lentie Mgr. Stam de H. Mis op en 's middags hield 
Aigr. voor een 30 tal leden uit de hogere klassen* 
een gemoedelijke causerie. 

3 Febr. was een merkwaardige dag. Klas 5B werd 
opgeschrikt uit haar lesrust door het binnenkomen 
.t an de kleine Frans Willem Andriessen. Zo 'n kind 
toch! Kan óók al niet van de school wegblijven nét 
 al^ zijn vader. 

Och ja. Heeft U al. gehoord van het conflict tussen 
Joop Roeland en een zekere Walter van Opzee- 
land? De laatste maakt aanspraak op de auteurs- 
rechten van die motten-familie geschiedenis in het 
vorige nummer. J. B. Roeland is vast besloten het 
hier niet bij te laten en wil de zaak aanhangig ma- 
ken. 't Wordt een soort Kravchenko-proces dus ! 
Dat motje zal nog wel een staartje hebben. 

Die derde Februari schijnt er een massa gebeurd te 
zgn. Onder het vrije half uur werd in de kapel de 
Glasiuszegen gegeven. Een leerling zei: ,,Jammer 
dat Blaas het zelf niet kan doen.. . ". 

Op de avond van dezelfde dag had ,,CasW weer een 
vergadering; die weten ook niet van ophouden! 
De gast van die avond was de heer Brosens die 
sprak over het probleem Duitsland. Interessante 
avond met een minimaal auditorium. 
Wat was Pater Distel verkouden, niet? 

4 Febr. Hè, hè, eindelijk! De Soos! Hoewel iedere 
nieuwe avond met steeds schreeuwender plakaten 
wordt aangekondigd, wordt het aantal bezoekers 
eer minder dan meer! 
Het was er verdraaid gezellig en de band deed erg 
haar best en Appy Kroon, de ,,CroonerM (excuseer 
het eng. woord) nog meer. De bekende humoristen 
Gerard Michon en Joop Roeland waren in top- 
vorm. Vooral J. B. Roeland had verbazend veel 
succes met zijn: ,,Het leven en lijden van de worm 
Ambrosim" e n  ,,de Bacil". 



E n  wat liepen vooral die eerste klasse-apostolaatsge- 
nieenschappers in drommen naar de film over In- 
donesië, de geleerde speech voora£ namen zij maar 
op de koop toe. 
Voor de Adat moest je minstens in de tweede klas 
zitten : het werd een beste avond. 
Xcker, tijdens het Lof voor de Hongaarse kardinaal 
was de kapel echt vol, maar eigenlijk had er om 
2.30 toch geen enkele Trinitariër op straat mogen 
zijn, waar of niet? 

10 Febr. was de grote dag voor onze toneelspelers! 
's Middags is Cronicus naar de generale repetitie 
geweest. Hij liep erg in de weg en deed erg on- 
handig. Op een gegeven ogenblik raakte hij tussen 
een paar coulissen bekneld die men aan het plaat- 
sen was. Toen men hemebevrijdde werd hij er maar 
L ' ~ I  uitgestuurd om toast te halen vo'or de spelers, 
wat hij ook nog verkeerd deed. Het was allemaal 
erg lawaaierig, vooral de spelers als ze niets om 
banden hadden, en allemaal erg gezellig. 
Pater Hutjens was de wanhoop nabij en liep met 
brandende ogen waarin de waanzin te lezen stond, 

rond om te kijken wat er goed ging. 
'F Avonds ging echter állcs goed maar dat hoef ik 
niet te vertellen. Alle lof voor de seinhuiswachter, 
de bureauchef en Sir Williarn. De detective was 
vrat zwakjes als Cronicus het zo zeggen mag. 

11 Febr. Komst van de inspecteur van het onder- 
wijs. Alle leraren liepen radeloos en schuw door de 
school. Ze zaten als opgeschrikte vogeltjes achter 
hun'tafels in de klassen nu en dan schichtig naar 
da deur kijkend! Cronicus heeft genoten! 

Zen rare school hebben wij eigenlijk toch m a k !  
Vandaag was het boomplantdag. Niets van ge- 
merkt? U zat in de dubbeltjesfilm of profiteerde 
van de twee vrije uren, maar wij smeedden met 
verhittekoppen dit nummer in elkaar. 
Enfin, onder het lommer van die boom bij de kapel 
zullen onze klein-klein kinderen eens zacht rusten, 
i i i~ hebben onze kleinste kinderen uit l b  en l c  een 
echte klasseavond gehad en DE MOP, klasseblad 
van l a  heeft ons al ingehaald met nummer 6. Als 
die mannetjes eens groot zijn. . . . . . ! 

H. v.d. Eerenbeemt 4 Al 

Schoterstraters openden Schoterstraat 
,,Dolerende gemeenschap" schoot uit haar slof 

Ter gelegenheid van de officiële opening van de 
Schoterstraatafdeling, was er op 21 Februari een 
gezellige avond, waar werd opgevoerd de  zevue: 
,.Spijkers met Koppen". 
N a  een geduldoefening van een klein half uur 
werd de avond geopend door d e  conrector, bater 
Reykers. Spr. hoopte dat er vooral een goede ge. 
meenschap op de school zou groeien en dat op de 
culturele avonden zoals die van ,,Cassiciacum" e. 
cl vele leerlingen aanwezig zouden zijn. Na deze 
inleiding opende ,,Jan Publiek" de Scho!erstraat- 
school met het doorknippen van een lint, waarna 
de leerlingen hun eerste les ontvingen van Pas- 
toor Brom. Deze les werd op uitstekende wijze 
voorgedragen door Jan Hof. Terwijl men zich te 
goed kon doen aan bier en limonade behandelde 
de Veiligheidsraad een resolutie waarin werd 
t oorgesteld de Schoterstraat huiswerkvrij te ge- 

' ven. De resolutie werd na zes uur debatteren 
met algemene stemmen aangenomen. 
Xierna volgde ongetwijfeld het beste nummer van 
de avond. Een vrije vertaling van de Koran door 
Frans Grosfeld werd door ,,de Vuurvreters" uit- 
muntend voorgedragen. Een bijzondere vermd- 
ding voor Frans Grosfeld, Nol Hendriks, Joop 
Viehoff en Ton Knötschke is hier dan ook zeker 
op zijn plaats. 
Tussen de verschillende sketches en onder de pau- 
ze speelde een trio, bestaande uit Max v.d. Berg 
piano, Theo Luypen en Leo Perry guitaar, wat 

lichte muziek, nu en dan afgewisseld door'wel wat 
harde, maar goede gramafoonmuziek. Na de pau- 
ze traden leraren en leerlingen in het strijdperk 
in de hersengymnastiek. De eerste vraag was,voor 
pater Reykers, maar men kan toch van een pater 
niet verwachten, dat hij het liedje ,,I love you for 
sentimentel reasons" kent. 
Na een enigszins langdradige fluitsolo van de 
,,fluitist" Grosfeld was de eer aan de buikspreker. 
Hoewel zijn pop wat hard van stapel liep, had 
Kees Dam toch succes met zijn creatie. Als laatste 
nummer kreeg men een levende illustratie van de . 
beeldroman te zien. Het resultaat van zeven liiken 
was bevredigend te noemen! Vooral het spel'van 
John Trentelman, Jaap Berendonck en Ton Hoo- 
gen was zeer verdienstelijk. . 

Jaap Woudenberg dankte hierna alle aanwezigen 
voor hun komst, maar hoopte dat een volgende 
keer meer leerlingen zouden medewerken, aan het 
slagen van dergelijke avonden. Vier spontane aan- 
meldingen vond hij wel wat weinig! Hieruit blijkt, 
dat het op de Schoterstraat al niet veel beter is 
dan op de Zijlweg en dat zo vroeg al! 

He geheel mag zeker geslaagd heten, hoewel het 
programma vooral na de pauze wel wat slordig 
werd afgewerkt. De durf was er echter en we ho- 
pen dan-ook dat dit eerste bescheiden succes een 
stimulance mag zijn, meer van dergelijke avonden 
op touw zetten. G. Kroon 5 Al.  



Het lijden van den worm Ambrosius 
(Voordracht. op de Soosavond van 4 Februari) ' - 

Eén ding was in  ieder geval zeker: er wás iets met 
den worm Ambrosius. De andere wormenkinderen 
werden met de dag langwerpiger en dikker; de 
worm Ambrosius bleef maar mager en slechts nu en 
dan kwam er een karig geledinkje bij: er zat - 
tvat men noemt - geen schót in. Dat kwam natuur- 
lijk omdat hij niet at  van de aardkluitjes, die zijn 
rnoeder hem elke dag voorzette (ik neem tenminste 
maar aan, dat wormen van aardkluiten leven, waar 
zouden zij anders van moeten leven? E n  liet is  
helachelijk om te zeggen, dat er in aardkluiten geen 
voedsel zit ! De hemel beware ! Integendeel : de kos- 
tclijkste vitamine A en P, vooral in laagveen. E r  ' 

zijn mensen, die aan hoogveen de voorkeur geven, 
maar ik voor mij vind laagveen smeujiger) . 
,,Tvaarom eet je niet?" zei zijn moeder vaak. ,,Is 
het aardkluitje niet lekker? Honderden arme wur- 
men van wormen zouden er naar snakken ! " 
Lusteloos bcgon dc worm Ambrosius mct lange 
tanden op het aardkluitje te kauwen; maar het was 
niet dat. E r  was iets met den worm Ambrosius: 
's avonds schreef hij Zwaarmoedige Gedachten over 
Het Leven in een dagboek en maakte hij sonnetten. 
,.Wat wil je worden?" vroeg zijn vader eens. ,,Het 
gaat zó niet langer." 
?,Ik wil hoger op ", zei de worm Ambrosius. Alle 
lusteloosheid was van hem geweken en hij rekte zich 
zó ver uit, dat hij bijna knapte. 

,,Dat is geen antwoord", meende de vader van 
Ambrosius. ,,Je moet niet denken dat je alles maar 
kunt zeggen. J e  bent hier niet op school". E n  hij 
deed Ambrosius bij een kennis van hem in de leer als 
loopjongen; maar het werd niks: een week later 
bracht de kennis hem al weer thuis: ,,dat is eens, 
maar nooit weer", zei-ie. ,,Dat gemier werkt op m'n 
zenuwen ' '. 
,,Wat wil je dan toch?" gilde de vader van Am- 
brosius overspannen. 
:,Ik wil hoger op", mompelde Ambrosius koppig. 
:,Ik begrijp niet van wie hij het heeft; ik was vroe- 
ger nooit zo. ' ' 
,,Het kind is hard ziek. Het ijlt." - E n  Ambrosius 
werd 'in bed gestopt onder vijf dekens en met tien 
kruiken en een glaasje water bij hem. 
naar lag hij nu, terwijl het zweet hem aan alle 
kanten uitbrak. Soms sprong hij even het bed uit 
omdat 'een Bespiegeling over Het Leven hem te 
binnen schoot ; maar verder lag hij daar maar. 

Toen gebeurde er opeens iets onverwachts. 
Een klein petieterig Gnnestraaltje had zich door 
kleine kiertjes en spleetjes naar binnengewerkt en 
zo was het ook gekomen in het kamertje van Ain- 

brosius, waar het zich spiegelde in het glaasje water. 
Opeens was het kleine kamertje vol kleur en licht; 
een feestelijk gezicht.. Zoiets had de worm Ambro- 
sius, die tot nog toe zijn leven in het donker gesleten 
had, nog nooit gezien. 
,,Wie ben je ? " vroeg Ambrosius, zeer nieuwsgierig. 
,,Ik ben een zonnestraaltje. I k  kom van zeer hoog. 
hinn moeder heeft een paar lichtjaren verderop een 
lampenkappenwinkel en ik moet hier en daar wat 
bestellingen bezorgen. Maar eigenlijk mag ik van 
Mams zo ver niet komen". 
,,Ik zou wel willen7', zuchtte Ambrosius, ,,dat ik 
ook wat hogerop kon, waar het zeker niet zo donker 
za1 zijn7'. 
,,Natuurlijk niet. Even hoger op zijn de bloemen, de 
vlinders, 's nachts de starre pracht der sterren en.. . 
.. ...." Toen klonk er opeens, heel in de verte, een 
stem: ,,Harry, terugkomen. J e  mag niet zo ver. E n  
je mag ook niet met vreemde kinderen spelen." 
,,Dat was Mams", zei het zonnestraaltje en floep! 
weg was het. 

Maar het besluit van Ambrosius stond vast. Hij 
gooide alle dekens van zich af *en begon een weg 
naartboven te boren. Handenwringend stonden zijn 
arme ouders, die het te laat bemerkten, het staart- 
stukje van Ambrosius na te kijken dat al kleiner en 
kleiner werd. 
Ambrosius boorde opgewekt verder; h$ lette niet 
op de waarschuwingen van veel wijzeFwormen die 
hij op zijn weg tegenkwam en die hem allen waar- . 
schuwden om toch knus onder de grond te blijven. 
,,En toch wil ik hoger op", weerstreefde de worm 
Ambrosius. ' 
Vol vreugde stak hij eindelijk zijn kop boven de aar- 
de. Hoe schoon was dit alles! Hoeveel mooier nog 
daa zijn dromen! Alles was licht. Alles was goed. 

Daar kwam opeens een grote vogel pijlsnel uit de 
hxcht naar beneden gevallen. Hij leek de zon te 
verduisteren; recht kwam zijn scherpe bek op Am- 
brosius af. 
De worm Ambrosius.. . . . . Een felle pijn, de wereld 
die donker scheen te worden, een groot suizen; dan 
niets meer. 
- ,,Wat is hij mager ", mopperde de vrouw van den 
kraai, toen haar man haar den worm liet zien. 
,,Geen greintje vet zit er aan. Was schiet ik er mee 
op? J e  krijgt er haast geen jus van". 

,,Eigen schuld", zeiden de wijze wormen tot 
elkander. ,,Wij hebben het ait@-l al gezegd . Jaja. 
Dat heeft men van die hogere gedachten." 

J. B, Roeland Va. 



andere 
schoolbladen 

Het aantal schoolbladen, dat wij 
toegezonden krijgen, wordt steeds 
oinvangrijker. Ook nu vonden we 
op de redactietafel de nieuwste 
aanwinst van de Raaks H.B.S. De 
verhandelingen over verschillende 
onderwerpen zijn vlot en aardig 
geschreven, zodat er zeker veel be- 
langstelling zal bestaan bij de le- 
zers voor hun eigen schoolblad. 
Hoewel er hard aan gewerkt is om 
het blad zo aantrekkelijk mogelijk 
t r  maken zou de uitvoering nog 
wel wat eleganter kunnen zijn. 
Het Christelijk Lyceum bezit een 
zeer goed verzorgd schoolblad. De 
inhoud is veelzijdig en goed. 

Het Januari-nummer van ,,Stem- 
men" van het St. Konifacius-Ly- 
ccum uit Utrecht bevat een heel 
goed artikel over de grote compo- 
n i6 t  Chopin. Een duidelijk beeld 
wordt van hem gegeven en een pa- 
rallel wordt getrokken met de mu- 
ziekcomposities uit het huidige 
jazz-tijdperk. Ook wordt de film 
,,De onsterfelijke Melodie" bespro- 
ken, waardoor een groot wanbe- 
grip kan ontstaan over Chopin. 
De romantiek, waarin Chopin leef- 
de, wordt door deze tegenwoordige 
Hollywoodleeghoofden helemaal 
verkeerd voorgesteld. Laten wU 
met Schumann zeggen over Cho- 
pin. ,,Hoeden af heren, een genie ", 
maar zorgt, dat wij ons niet laten 
meeslepen door dit wanproduct 
van sentimentaliteit, wat dan voor 
romantisch door moet gaan. 

,,De Harpoen" van het Ignatius- 
college geniet een betere kwaliteit 
papier, waardoor dit schoolblad er 
wat fleuriger uitziet aan de bui- 
tenkant, zodat men aangetrokken 
wordt de inhoud te lezen. 

Th. Luypen, 4 BZ. 

Q) 
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\ CLUBNIEUW 

St. Petrus e n  Paulus 
* 

Interview met p. H. 
Als ik aan mezelf vragen mag p.H.: Hoelang blestaat de A.G.? , -- Vanaf 30 October 1948, dat is dus precies vier maanden. 
En bent U tevreden over 't apostolisch vuur van de Gemeenschap? 
-, Nu af en toe een behoorlijk Fikie, maar ik geloof dat de  duivel 
noq niet b'epaald hang voor ons is. 
Rent U eigenlijk de hoofdbrandmeester? 

Neen, zet dat a.u.b. niet in Uw verslag. Met mijnheer ,van 
Noort en een aantal Trinitariërs behoor ik tot het bestuur, spuit 11 
of zo. 
Maar waarom staat de voorzitter mij dan niet te woord? 
-- Vorige week hebben de aanwezige leden wel hun qoedkeuring 
aan het nieuwe bestuur geschonken, maar de verschillende functies 
moeten nog onderlinq verdeeld worden. Tijdens dit voorzitterloze 
tiidnerk kan de Moderator er dus nog net 'n woordie tussen krijgen. 
Zijn alle Trinitariërs bij de Gemeenschap aangesloten? - N'een, stel U voor! 
Zou dat dan zo gek zijn? - Neen, maar het gekke zou zijn dat we het toch heel gek zouden 
vinden en dat is juist het gekke van he! geval. Want  er is hier 
toch geen sprake van een hobby of ontspanning, maar van 'n nood- 
zakelijke frontvormins in deze barre tijd van geconcentreerde aan- 
vallen op Christus Kerk. 
En dan zijn 700 wekelijkse H.H. Missen,en 700 dagelijkse gebeden 
toch neen te verwaarlozen factoren. 
Bent U ervan overtuiqd dat de leden deze geestelijke verplichtingen 
ook inderdaad vervullen? . -- Dit is niet t i  controleren, maar wij zullen er op blijven wijzen. 
Hoeveel leden zijn er nu aangesloten? - 'Ik vermoed een 400. De m(eesten in de lagere klassen, een be- 
hoorlijk getal in de middenmoot en betrekkelijk weinigen in de 
topklassen. 
Worden de bijeenkomsten goed bezocht? 

Als U weet dat de kapel een 200 plaatsen heeft en de aula een 
150 en er nog steeds royaal plaats was, dan meen ik deze vraag 
voldoende beantwoord. 
Niettemin was er toch steeds een behoorlijke kern. 
Maar wordt er niet te veel van de jongens gevraagd, mede in ver- 
band met nog zo veel andere activiteiten? -- Dit is inderdaad een kernprobleem. 
Zou Cassicicum niet eens dit onderwerp willen aansnijden met een 
lezing over: Heeft,een Trinitariër nog vrije tijd en zo ja, hoe be- 
steed hij die? 
-. Ik hoop dat ik voor die vergadering een uitnodiging krijg. 
En tenslotte p.H. wat organiseerde de A.G. in de afgelopeii vier 
maanden? - Voor ons spraken een Bisschop, een Witte Pater, een Augu- 
stijn en twee leken; twee films werden gedraaid, de Internationale 
Bidweek werd een programpunt; de postzegelactie in de Onder- 



bouw groeide in enkele klassen uit tot een formele H. Oorlog, in 
andere liep ze dood en ter voorbereiding van een en ander werd 
enkele malen zeer genoeglijk een ogenblik met de contactleden uit 
de verschillende klassen samengekomen. 

Staat er nog iets bijzonders in de toekomst te wachten? 

- Op initiatief van p. Sjamaar besprak het vorige bestuur reeds 
een Jeepactie. De pittige kereltjes als Peltenburg C.S. zullen 
wellicht straks ons gebouw op zijn grondvesten doen trillen 
met ,,Tuut, tuut, daar heb je de jeep van Bolivia". Z o  het mogelijk 
was, zou p. Prefect als hij dit leest, ei. grijze haren van krijgen, ze 
zullen nu hoogstens ten berge rijzen! 

Nu ik dank U voor dit prettige onderhoud, steekt U nog een si- 
gaar op van U zelf. 

- Graag. Dank U zeer. Maar wilt U vooral het pionierend be- 
stuur nog eens hartelijk danken voor de wijze waarop ze de A.G. 
op de rails hebben gezet; met mijnheer van Noort rijden er nog 
twee van hen verder mee, vijf andere wagenbestuurders stappen in. 
Vraag aan de leden of zij de aandacht van de bestuurders goed in 
beslag willen nemen. Achter klaar? Rijden dan maar! P.H. 

flATURA DOCET 
Maandag, 3 Januari, 9 uur, kwamen wij in de stationshal bijeen, in 
totaal 20 man. + Het doel van de tocht was het Genootschap 
,,Natura Artis Magistra" met een bezoek te ,,vereren9'. -. Met ,de 
trein van 9u.23 bereikten wij zonder ongevallen Amsterdam. -- 
Daar werd met meerderheid van stemmen besloten van de benen- 
wagen gebruik te maken. Na een opwindende tocht doemde het 
vergulde hek van Artis op. De man aan het loket was een en al 
vriendelijkheid en nadat enkele formaliteiten waren vervuld, kon- 
den wij de tuin binnengaan. + Wij troffen het al dadelijk; een , 

lieflijk toneeltje ontrolde zich voor onze ogen. Hupse struisvogel- 
dames dansten de hoki-poki, twee lama's waren aan het foxtrotten 
en de kameel danste heel alleen een of andere Russische boeren- 
dans. - Na dit machtige schouwspel bezochten wij de vogelver- 
blijven; een ,,welluidend" gekrijs, gegil, gesnerp en gefluit streelde 
hier onze oren. Een beschrijving van al deze vogels te geven zou 
ondoenlijk zijn, doch een fluitende papegaai, een stervende kievit 
en de wood-pecker trokken onze bijzondtere aandacht, + Na de 
vogels trokken wij ons terug in het insectarium om onze trommel- 
vliezen d'e hoog nodige rust te gunnen. Wij bewonderden de wan- 
delende takken en bladeren en huiverden voor de beruchte en ver- 
giltige vogelspinnen uit Zuid-Amerika. -- In bet reptielenhuis was 
onze herpetoloog Perron in zijn element en hij raakte niet uitge- 
praat over de slechte verzorging, die deze lugubere diertjes hier 
genoten. Welke rasechte skink voedt zich met suikerwater? Welke 
rechtgeaarde Zuid-Amerikaanse slang durft zich zonder naam aan 
het publiek te vertonen? Zeer interessant was het verorberen van 
een dode marmot door een python. De slang besproeide eerst zijn 
dood, slachtoffer met een speekselbad, daarna opende hij zijn enor- 
me muil en tergend langzaam verdween het marmotje onder kramp- 
achtige duw- en stootbewegingen van de slang naar binnen. + Na 
dit schouwspel genoten wij van de geweldige aanblik, wtelke de ma- 
jestueuze leeuwen en de geniepige tijgers ons boden. -. Ook de 
olifanten werden niet overgeslagen. Enige hilariteit verwekte de 
opmerking: ,,wat een enorm verstand zullen die beesten hebben!"', 
waarop een ander antwoordde: ,,ja, mensen met een waterhoofd 

zijn ook altijd zo knap!". In 't hok 
er achter ontdekten wij 'ndiklomp 
wezen met sluwe varkensoogjes; 
bij nadere beschouwing bleek het 
de oppasser te zijn. - Aangezien 
onze tijd zeer beperkt \N.as, ren- 
den wij langs de % wisentkoeien 
en bisons, gieren, zeeleeuwen 
en giraffen, om tenslotte te be- 
landen in het aquarium, pardon, 
ik bedoel in het aquariumhuis. 
Zeer lange tijd brachten wij daar 
zoek; zeeschildpadden, diverse 
krabben, hondshaaien, kreeften, 
roggen, enz. werden er bewon- 
derd. Een stokoude paling en een 
prachtige forel deden ons water- 
tanden. Opvallend door hun on- 
oovallendheid waren ook de 
scholletjes en scharren door hun 
schutkleur, die hen bijna onzicht- 
baar maakte op de zanderige bo- 
dem. -- Wij namen ook nog even 
een kijkje in bet museum en ver- 
gaten het diorama niet. -. 
Op de terugweg deden wij nog 
even het knaagdierenhuis aan, 
waar heerlijke geuren de neus 
kittelden. De bunzingstank over- 
heerste, maar het hyena-luchtje 
mocht er ook wezen. + Tot'af- 
scheid kreeg een der leden nog 
een zekere vloeistof van leen jak- 
hals op zijn hoofd (hoe .bestaat 
't!). -. Om 4 uur vertrokken wij 
weer en spoedig waren wij in 
Haarlem, waar ieder op eigen ge- - 
legenheid naar huis ging. -- Het 
was teen dag, waar wij met ge- 
noegen op terugzien.-- 

Chiel Holthuijsen 111. - Secr. - 
Zaterdag 22 Januari, Excursie 
naar het Bloemendaalse strand en 
de pieren van IJmuiden; 26 deel- 
nemers. Op bet strand vonden wij 
o.m. een zeekoet en een Jan van 
Gent, die als olieslachtoffers wa- 
ren aangespoeld. Later zagen 
wij ook een springlevend exem- 
plaar van de ,eerste soort duikoe- 
feningen uitvoeren, waarbij de 
koet telkens ongeveer een halve 
minuut onder water bleef. Tus- 
sen de pieren bezochten wij een 
mosselbank en wij ontdekten er 
tussen het bruine blaasjeswier 
hele kleine strandkrabbetjes en 
vlokreeften, die er na wegebbing 
van het water waren achtergeble- 
ven. Onder het verzamelde mate- 
riaal bevonden zich gedoornde 
hartschelpen, venusschelpen en 
zeeduizendpoten. M. 



HOCKEY. 
Onze hockey-ploeg heeft een begin gemaakt met de 
wedstrijden tegen de andere scholen van Haarlem, 
al  is dat begin dan wel wat laat. 
Enfin 16 Februari kwamen we uit tegen het Ken- 
nemer-lyceum. 
I n  de eerste helft was het het Kennemer dat de 
toon aan gaf eh als ze wat beter geschoten hadden 

-was dit toonaangeven ook in cijfers uitgedrukt. 
Echter dank zij J. Bekkers en J. Beerman bleef de 
stand blanco ! 
Na de rust waren de rollen omgedraaid. Kennemer 
was uitgespeeld en nu bepaalde wij het tempo. Een 
voorzet van N. v.d. Brandt, een schot van G. Hooy 
en de enigste supporter die aanwezig was juichte. 
10 minuten later maakte T. Knötschke er 2-0 van. 
Hier bleef het bij. 
Over het algemeen een aardige wedstrijd maar het 

- kan, en moet veel beter en.. . . . . ook de organisatie ? 

TAFELTENNIS. 
Dit is een van de weinige clubs waar veel 
spirit in zit. Men speelde n.l. 3 wedstrijden, en ...... 
met succes ! 
1-5 Jan., thuis tegen het Stedelijk-Gymnasium. Een 
tamme avond daar wij onze tegenstanders volko- 
men de baas waren; de uitslag 15-3, bewijst dit 
wel. 
5 Febr. thuis tegen het Christelijk-Lyceum. Ook 
bij tafeltennis is beheersing een factor die niet te 

. onderschatten is. Als de 2 personen die de laatste 
dubbel speelden dit ter harte hadden genomen dan 
was de eindstand niet 10-10, maar 11-9 geweest. 
Het verloop van de wedstrijd was zeer spannend, 
wat blijkt uit het feit dat van het begin tot het 
eind beide partijen gelijk op gingen. 
17 Febr. speelden ze ,uit tegen Kennemer-Montes- 
sori. Daar sport-kronieker niet gewaarschuwd was 
moet de lezer zich eigenlijk tevreden stellen met de 
uitslag. Maar op het laatste moment kregen wij 
dit verslag : 
,,Dat ons Lyceum iets op tafeltennis-gebied pres- 
teert bewezen onze beide teams op Vrijdagavond l 7  

Februari j.l., toen we tegen het Ke'nnemer-~~ceurn 
speelden. 

1 Voor deze wedstrijd scheen bij de Trinitariërs geen 
belaligstelling te bestaan gezien de povere opkomst. 
I n  dit opzicht kunnen we veel van hen leren, want 
zij waren met een vijf-en-twintig meisjes en jongens 
vertegenwoordigd ! ! ! 
Na een openingswoord van Pater Vogels namen de 
wedstrijden een aanvang, die soms zeer spannend 
en goed spel te zien gaven. 
Ons eerste team bestaande uit: J. Beyk, J. Groen, 
F. Schlatmann behaalde een klinkende zege van 
e -2 op Kennemer-Lyceum; het tweede team he- 
sfsande uit: A. v. Dyk, H. Renne en T. Knötschke 
speelde met 5-5 gelijk tegen Kennemer 2. 
In totaal behaalden we een 13-7 overwinning. 
De voorzitter 1a.n onze .gasten, P. ter Haak, sprak 
xvoorden van dank tot de organisatoren van deze 
avond, na afloop der wedstrijden. Dit woord vati 
lof komt hen zeker toe en ik sluit me ook gaarne 
hierbij aan vooral wat het snelle Verloop der wed- 
strijden betreft. 
Ilr zou gaarne willen besluiten met de wens, dat 
ook deze sportieve krachtmeting heeft mogen bij- 
dragen tot een hechtere band tussen het Kennemer- 
Lyceum en het Triniteitslyceum". 
Zou het niet mogelijk zijn dat de thuis-wedstrijden 
wat gezelliger werden? Ik  denk aan stoelen waarop 
eventuele toeschouwers zouden kunnen zitten, en 
(of vraagt dit te veel inspanning? !? ! ?  ) wat limo- 
nade of bier? (Soos?) 

SCHAKEN. 
Schakers het is helemaal niet correct, zelfs.. . . . . als 
je afspreekt dat je komt, en op de avond in kwes- 
tie afwezig bent, waardoor het bestuur in ijl-tempo 
invallers moet zoeken! Een man een man, een 
woord een woord. 
Hier volgen dan enkele uitslagen: 
Lorentz I-Trin. I 4-6;  Trin. 11-Stedelijk Gym. 
IV 3i/2-6Yz ; Trin. I-Kennemer I 7-3 3; Trin. I1 
-Christelijk Gymnasium I1 6-4. 
Afgelopen maand hebben wij op sportgebied dus 
nog al wamt gepresteerd, maar dit wil niet zeggen 
dat het niet beter kan, zelfs véél beter moet! 
Ik wil er n.l. de aandacht op vestigen dat we een 
hocey-club hebben die een zeer goed figuur slaat! 
Dat we een tafeltennis-club hebben! Dat we een 
schaak-club hebben! Dat we een tennis-club heb- 
ben! Of ligt deze op apengapen. En  zo niet, waar 
blijft dan de activiteit? Dat we een zwemclub heb- 
ben. Ja, inderdaad een club!; d.w.z. dat de leden 
zich moeten trainen, en dat het niet uitloopt op 
een ,,onder-onsje-te-water" zoals het op het ogen- 
blik is. 
Onderbouwers wordt lid, actief lid, van een van de 
schoolclubs. 
T'erder vroeg de sportleiding aan sportkronieker of 
cr op school nog individuen ronddolen die de titel 
,,supporter" op hun visitekaartje dragen. Mochten 
deze er zijn dan kunnen zij zich melden bij de ko- 
niende voetbal- en hockey-wedstrijden! 

J. v. Noort, 4 B3. 



Een ,,f olletje" doet de kansen keren ! 

Voor prima waar - belt U 12432 maar! 

LevensmiddelenbedrijEE. HOMOET 
PIETER KIESSTRAAT 38 

TAXI ? 

Bel op 13000 
* DAG EN N A C H T  

I SIGARENMAGAZIJN I 1 JAN VAN DER PIGGE 
GROTE iiOUTSTRAAT 81 - iiAARLEM I 

J. G. A. VAN DAM 
AARDAPPELENBEDRIJF 

Speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten 

Nassaulaan 20 - Haarlem - Telefoon 14229 

GLAS4N-LOOD 
  oven lichten - Suitedeuren - enz. 
KUNSTZINNIG EN DEGELIJK 

FRANS BALENDONG 
Leidschevaart 142, Haarlem, Tel. i7661 - 

I Rijwielbanden-repara fies l 

I GED. OUDEGRACHT I1 Tegenover Postkantoor ( 

Duigeicbadm i I Maison DE VRIES 
W O N I N G I N R I C H T I N G  staat Banketbakker 

Ged. Oude Gracht 108-110. steeds 
Telefoon 17165 tot UW dienst I Zandvoortschelaan 32 - Heemstede - Tel. 26168 

De banketbakker waar iedereen slaagt I 
G. J.  Schraders K.v .  Manderstr. 106 
Onde-r rijkstoezicht schoenmaker 

Voor a1 Uw 

t e k ~ t a c t & e l e r r  
naar 

Grote Houtstraat 123 - Tel. 1221 5 

speciaalhuis dameskleedi 
bonkrelatie: de t ~ e n t s c h e  bon 

postgiro 81188 



Electr.- Techn.- G Radio Bureau 

P+ A4 TAMMER 
KLEVERLAAN 176-178 - HAARLEM - TEL. 14753 
Voor reparaties op elk gebied - Verhuur geluidsinstallaties 

Uw kolenhandelaar 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 

I De pote mode l i i  DE GROOT I 
Modeartikelen en Fournituren 

GROTE HOUTSTRAAT 98 - HAARLEM 

Er is maar één roep 
. over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK1 

Voor Bloemen BEUNIS 
B L O E M E N M A G A Z I J N  
* 

GIERSTRAAT 7 5 - TEL. I 4858 - HAARLEM 

Het wintert weer, dus.  . . . kolen van I VOGEL 
dit keer!! 

Pieter Wantelaan 38 - TeIefoon 11432 

I Bouwwerken 
I 

MENNEMAN 6 MOK Betonwerken 

' i Aannemers Maatschappij ,,Noord Holland" n.v. 

I HAARLEM, Toinwijklaan 33, Tel. 21602 - HEEMSTEDE Postlaan 13, Tel. 29105 1 

N.V. Heringa C W~thrich 
HAARLEM 

Centrale verwarming 

Johnson oliebranders 

Electriciteit 

Moderne bliksemafleiders 
I 

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

Wand- en vloertegels 
Glazen bouwstenen 
Marmertegels 

Voor GAS, WATER, en ELECTKICITEIT 

TEC'HNISCH BUREAU 

THEO BONARIUS 

\ 

Soendaplein 34 Telef. 13783 - Haarlem 

Voor al Uw drukwerk 

Drukkerij 
St. Jacobs-Godshuis 
ANTONIESTRAAT 7 - TEL. 10740 

Z O R G V O L L E  UITVOERING 

D e  nieuwste lettersoorten staan te U w e r  
beschikking - Ruime papierkeuze 


