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Het woord is aan den Heer Kat 
De persoon van den Emeritus-Rector en van Broeder Remigius verdienen o. i. 
ten volle, dat ,,Tolle Lege" hun weer opnieuw gastvrijheid verleent. Zij hebben 
zich beide immers slechts teruggetrokken om het volgend jaar bij het zilveren 
jubileum van ons Lyceum in des te groter glans met de andeke zilveren jubila- 
rissen in het middelpunt van de feestelijkheden te staan. Wat een verblindend 
licht zal dat  geven! Hier volgt de rede van den heer J. Kat, uitgesproken op de 
afscheidsavond van de leraren van hun Rector, en een artikel van denzelfden 
schrijvar over Br. Remigius. Hun prestige kan het best verdragen, dat met deze 
waardige uitluiding een klein, stout klokje meetrilt, omdat de illustratoren 
Jan Roozen en Max Cornelissen aan het klokketouw zijn gaan hangen. Red. 

Hooogeachte Pater Rector, moeten worden uitgeroeid! Dagelijks valt er iets te 
beslissen. te  kiezen, voor te  schrijven. De jaren 

Uw Persoon, de bijzondere aard van dit samenzUri gaan. De school groeit! De school groeit uit al de 
en het illustere gezelschap, dat ik al sprekende kleeren. Zevenhonderd leerlingen eischen gee&- 
vertegenwoordig, staan mij, naar ik meen, niet toe lijke, wetenschappelijke en matefieele verzorging. bij dit laatste officiële woord tot U als Rector. in Daarbij komt een oorlog alles in duigen gooien op 
een improvisatie iets aan de gunst of ongunst van de gebouwen na. De zorgen groeien tot een lawine. 
het ogenblik over te laten. Vandaar dat ik thans En het grootste deel hiervan, ja bijna alles, komt 
voor U sta met een min of meer geprepareerde neer op hem, die de leidin'g heeft. Ik behoef hier tekst. eigenlijk geen schilderij op te hangen van al de 
Ik acht het een onderscheiding, U hedenavond te bekommernissen, verplichtingen, strubbelingen, die mogen toespreken en ik doe dat gaarne. Maar.. . . aan het rectoraat van een beginnende, 'n groeiende, 
het is moeilijk. ZÓÓ'n rectoraat en z Ó Ó ' ~  Rector ,n te groote school verbonden zijn. 
naar behooren uit te luiden en dat in een kort be- E,, ontzaglijk complex van menschelijkheden (mb- stek.. . . ik maak mij geen illusie, dit bevredigend verstand, onwil, verkterzucht, criticasterij, enz., 
te kunnen doen. Immers, een bijna niet te ~ x k n e n  en,,) moet dagelijks met inzicht, voorzichtigheid en stXoom van gedachten, herinneringen en gevoelens' vooral geduld, bestre&n en omslopen worden. De 
dringt zich opeen. Wat al verdiensten willen gerele- beste stuurlui staan nu eenmaal aan de wal. En als 
veerd worden! Wat al !Y?voelens vragen om ver- je daar nu eenmaal niet bijhoort en dus niet aan 
wOOrding! Ik ben nu Overtuigd* Rector* den wal staat, maar een volle boot te besturen hebt, straks het mooiste toch nog ongezegd te zullen.' dan krijg je de volle zee te overwinnen en de hitte weten! van den dag te dragen. . . . Er dan 24 jaar geleden een man, een priester U, beste Pater Rector (vergeef m, dat ik U zoo en religieus, in de kracht van zijn leven, die van maar familiaar noem), hebt U artar allemaal door- zijn overheden de opdracht kreeg. in Haarlem een heen moeten worstelen. Katholiek Lyceum voor jongens te stichten. Het was 
een bescheiden man, sterk tot het contemplatieve Wat hebt U in die kwart-eeuw geploeterd! w a t  
geneigd, geen lawaai- of daadmensch. geen dyna- hebt U afgesjouwd in de gangen en op de trappen. 
mkche durver, die alles oppervlakkig onderneemt Wat een onderhouden hebt U gehad daar in UW 
en dan ook in alles oppervlakkig slaagt. Het ms kamer met de grote palm! Wat hebt U daar moeten 
een beschroomd man, die zich nauwelijks van eigen uitdenken! Wat hebt U daar gecorrespondeerd! 
talenten bewust dorst te  zijn. Hoeveel uren met elkaar hebt U op het trapbordes 
Had de overheid verkeerd gezien? gestaan, ieder kennend, ieder groetend, ieder door- 
Daarnaar vraagt een religieus niet. ziend, en voor ieder de vraagbaak! 
Hij gehoorzaamde, hij bad en hij begon. Hoeveel stappen hebt U op die cour liggen! Hoe 
Er kwam een school tot stand. er werden docenten U daar het nimmer ontbrekende, vaak bidden- 
gezocht en benoemd. Er kwam een eigen gehuw. de centrum van dravende, ,stoeiende, luidruchtige 
De jaren gingen. Het leerlingenaantal groeide, het jongens! 
docentencarps breidcb zich uit. De zorg (en de Och, in èën menschenlewn doet het heden zoveel 
angst!) voor een eerste eindexamen kwam. De eer- van het verleden al te spoedig en al te onrecht- 
ste successen! De eerste debacles! Waarom niet? vaardig vergeten. Door de toestand van de laat- 

- De kinderjaren van een school zijn moeilijke ja- ste jaren, toen U veel werk uit de hand genomen 
ren. Er zijn veel groeistuipen te bezweren.  een werd, o. a. door de benoeming van een praefectus 
school heeft ook zijn vlegeljaren! En die zijn nog studiorum, zouden we bijna kunnen vergeten, dat 
moeilijker! Er vormen zich tradities! goede en er een tijd is geweest, dat U nagenoeg het fac- 
gevaarlijke Dat moet worden' doarzien! er moet t0tum van de school was: rector. moderator, op- 
worden geschift! Er sluipen misbruiken in. Die richter van club zus en club zo, docent, tuchtrech- 



ter, surveillant, beloner, straffer, pleitbezorger, be- volledige résum6 Van Uw werken hier, een waas 
dgdelaar, en daarbij helper en raadsman van tel- van weemoed spre-idt. 
kens nieuwe en nog onervaren docenten. Ik herhaal wat ik reeds eeerder, elders, over U 
En dan UW relaties met de oud-leerlingen! Wie schreef: ,,de mooiste mensenlevens gaan te snel!" 
van hen heeft U ooit tevergeefs gezocht? Wie is er, En nu, Pater Rector, wat moeten wij doen? Waar- 
van wien U de voornaam niet meer wist en de le- mee moeten wij de jarenlange samenwerking en 
vensomstandigheden ? vriendschap besluiten? Wat moeten we U nog zeg- 
En wie van ons, docenten, heeft het ooit bij U 0nt- gen, voor de loopplank opgaat en U ons ontzeilt? 
broken aan belangstelling voor alle wel en wee op Er is één ding, dat zich in elk van ons naar boven 
school en thuis? dringt en dat is: dankbaarheid! 
U hebt de kunst verstaan, duizend levens mee te U zult U een ware litanie van dank moeten laten 
leven. En dat heeft het Uwe niet gemakkelijk ge- welgevallen en Uw bescheidenheid .moet dat dan 
maakt. maar bescheiden dulden. 
Ik heb in een dagbladartikel over Uw 'goede hart Want heusch, wij heben U te danken. 
geschreven en heusch, is de wereld over het alge- Wij danken U voor Uw voorbeeld van plichts- 
m e n  met goede harten zeer gebaat, feit is, dat besef en stiptheid. 
onze schoolgemeenschap van Uw goede hart meer Voor de uitzonderlijke correctheid van Uw lijsten 
voordeel heeft gehad dan het zou genoten hebben en agenda's in de docentenkamer, die zoveel mo- 
van doelbewuste, maar stugge bazigheid. gelijk aller belangen ontzagen. 
Pater Rector, U bent wel een zeer merkwaardige Voor de groote liefde voor de leerlingen, die wij als 
gezagsdrager geweest! U leidde naar geweten en een erfenis behouden. 
inzicht, zonder dat dit stootte of pijn deed, ja, Voor de zeldzame rust en het bewonderenswaardige 
eigenlijk zonder dat het gemerkt werd. En dat  is, geduld en de tact, waarmede U de vergaderingen 
geloof ik, een grote kunst. Een aparte persoonlijk- leidde, uren en uren lang, altijd beheerscht en 
heid straalde door al Uw werk heen en die per- nooit onvriendelijk, ook al werd soms een door U 
soonlijkheid heeft ons Lyceum gekleurd. U was geen diep doordacht voorstel reeds bij oppervlakkige ken- 
cliché-paedagoog; Mis, brevier en geestelijke lectuur nisneming weggekegeld. 
waren de voornaamste bronnen van Uw paedago- Wij danken U ook voor de bovennatuurlijke opvat- 
gische vofming en mij dunkt, de veiligste! ting van Uw ambt en voor de vele korte meditaties, 
Er is maar één Pater Vlaar en die gaf onze school waarmede U zo karakteristiek de leraarsvergaderin- 
een apart cachet. U hebt de school gegrondvest en gen opende of sloot. 
U hebt haar een sfeer gegeven! U bent zonder Wij danken u, omdat U steeds op de bres stond 
twijfel de hoeksteen van haar historie! voor beschaving en traditie. 
En nu is dit alles uit! U gaat van ons heen! De Wij danken U voor Uw hoffelijkheid en het ontzien 
laatste vergadering onder Uw leiding hebben wij van elks belangen en wensen, in zoverre dit volgens 
gehad. Uw mening de belangen der school niet schaadde. 
U bent thans al gast onder Uw huisgenoten. Wij danken U voor Uw belangstelling in onze ge- 
Wij kunnen het ons niet indenken! Het Triniteits- zinnen en Uw deelen in alle leed en vreugde. 
college zonder Pater Vlaar! Dat is nog niet ver- Wij danken U voor Uw soberheid, Uw eenvoud en 
toond! Het zal om zo te zeggen voor het eerst op Uw voorzichtigheid! 
eigen benen moeten staan! Wij danken U voor de stichtende sacraliteit, waar- 
En dat is het, Pater Rector, dat over het zeer on- door Uw H. W en elk optreden-van-U op het al- 

taar gekenmerkt werd. Dan immers trad U terug in 
Uw eigenlijke sfeer. Dan was U volkomen priester 
en man Gods. 
Wij bedanken U voor Uw bezonnen wijsheid en 
voor de vele gesprekken vis a vis op Uw kamer. 
Wij danken U.. . . omdat U nooit Uzelf zocht! 
Ben ik U aan het Heiligverklaren? 
Och, U weet van beter. Wij ploeteren allen op de 
goede weg. Doorgaans wordt alleen ons struikelen 
gezien en besproken en het is daarom, dat een ver- 
dienstelijk ploeteraar bij het bereiken van een eind- 
paal waarachtig wel eens mag horen, dat het met 
hem nogal mee is gevallen. 
Wij zullen U straks een hand geven en afscheid van 
U nemen. Voor U en ons begint een nieuwe phase. 
Wij kunnen en zullen U nooit vergeten en dat 
zult U ons ook niet doen, nóch in W gebed, nóch 
in Uw hart. 
Wederkerig gebed zal de band zUn, die m s  ver- 

,,ENTARTETE KUNST" 
Hierbij doe ik de Redactie een portretstudie toeko- 
men. Deze tekening heeft niet de minste pretentie. 

. Toen ik deze studie 2 maanden geleden exposeerde 
in Augsburg (het is waar, dat het een tentoonstel- 
ling van vijftigjarige expressionisten was), zei Erich 
Kastner met zijn bekende loslippigheid: 
,,Entarkte Kunst", en even later: ,,Der Kerl. der 
das gemalt hat, knall' ich nieder". 
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Ook Broeder Remigius ! 
De oorlog, die kathedralen en historische monu- 
menten vernielde, ligt nu al enige tijd achter ons, 
maar de Nederlandse Augustijnenprovincie schijnt 
de oorlogspsychose nog niet te boven te zijn: al- 
thans het zwaar geschut is niet van de lucht. Spe- 
ciaal het Triniteitslyceum schijnt een strategisch 
object van de eerste rang te zijn. Wij zijn nog 
nauwelijks bekomen van de voltreffer, die Pater 
Rector Vlaar van ons wegnam, het puin rond de 
Paters ter Haar en Brouwer is nog niet ten halve 
upgeruimd, of daar komt opnieuw een daverende 
slag.. . . en Broeder Remigius verdwijnt in een wolk 
van gehoorzaamheid. 
Broeder Remigius weg! Dat kón niet; dat kán niet, 
en nu is het tóch zo. Het ziet er treurig uit m& 
onze school. Er begint geen les op tijd en, een- 
maal begonnen, houdt er geen les meer op. Er 
komt geen dweil meer in de gangen en over een 
poosje is heel de schoolbevolking ongecontroleerd 
absent. 
Broeder Remlgius vindt in zijn bescheidenheid de 
taak, die hij hier 20 jaar lang vervulde, waar- 
schijnlijk nog al bescheiden: hij schonk thee voor 
de jongens, droeg in de rijke jaren vóór den oorlog 
het geurende koffieblad door de gangen naar de 
docentenkamer: hij haalde absentenbriefjes op, 
stofte tafels en dweilde vloeren: hij belde ons naar 
de lessen en liet ons op tijd weer los; hij was de 
trouwe portier, de eerste hulp bij ongelukken, de 
distributor van proefweykpapier en bet  uitleen- 
bureau van inktmors-lappen, de binnenshuis-post- 
bode en de overbrenger van tallooze boodschappen. 
Dit alles echter dèèd hij en wás hij met een bijna 
volmaakte plichtsb~etrachting. En daardoor wordt 
het schijnbaar kleine groot! Hierdoor is Broeder 
Remigius een opvoeder geweest zoowel voor docen- 
ten als voor leerlingen. Hij was het onmisbare fac- 
totum. Waneer hij, b.v. door ziekte, eens één en- 
kele ochtend afwezig was (en hoe vaak zal dat ge- 
weest zijn in die 20 jaar?), dan was er vóór half 
negen zeker al twintig keer gevraagd: ,,Waar is 
Broeder Remigius? Is die er niet?" en menigeen 
wilde zijn fiets weer pakken, want nu zou de zaak 
vandaag wel niet doorgaan. 
Wij hebben Broeder Remigius te danken voor het 
zeer vele, dat hij door daad en voorbeeld voor ons 
heeft gedaan. 
In het afscheidswoord, dat Pater Rector-tot hem 
sprak, zeide de Rector bijna hetzelfde. Ik praat 
echter den Rector niet na:  dit artikeltje was nl. 
toen al geschreven. Toch publiceer ik het ongewij- 
zigd, want er komt des te frappanter in  uit, hoe al- 

gemeen de waardeering was, die iedereen voor 
Broeder Remi~ius had en hoe die waardering op 
precies dezelfdë gronden berustte. 
Broeder Remigius verliet ons niet zonder leed en 
ook wij zullen hem niet kunnen vergeten. Hij ech- 
ter zoowel als wij moeten er in  berusten, dat O. L. 
Heer een zóó bruikbaar werktuig naar eigen ver- 
kiezing terugneemt en het gaat gebruiken waar het 
wellicht nóg nuttiger zal kunnen werken. 
De Culemborgsche communiteit, die hem in haar 
midden krijgt, mag zich verheugen; en heusch niet 
alleen om de ongebruikte rookerskaart, die hij 
meebrengt, maar vooral, omdat er een Broeder bij 
komt, die in zijn montere eenvoud de Geest Gods 
met zich draagt. J. Kat 

vervolg van pag. 2 

bonden houdt. Dit is geen phrase, maar dit wordt 
U in ernst, manineiijk beloofd. 
U zult begrijpen, Pater Rector, dat wij U iets wil- 
len geven, een tastbaar bewijs van onze eerbied, 
onze genegenheid, onze dankbaarheid. Uwe eii 
onze keuze is gevallen op de meest karakterisee- 
rende beeltenis van Hem, die de Grote Mentor is 
geweest van dit geslaagde rectoraat. 
Het mooiste kruis (niet het zwaarste, naar ik hoop), 
is voor U uitgezocht! 
Uw beste vrienden en intiemste medewerkers geven 
U dit kruis MEE, omdat niemand van ons U het 
heilige kruis NA geeft! 
Pater Rector, wij weten niet, wat voor werk U nog 
te verrichten krijgt. Stilzitten zult U zeker niet. Wij 
wensen U Gods zegen over al, wat er nog komt. 
Wij wensen U de rust, die U waarachtig wel ver- 

diend hebt en gelegenheid om U, meer dan  bij ons 
mogelijk was, terug te trekken tot de beschou- 
wing, waar Uw hart  naar verlangt. 
Moge dit kruis uit Haarlem Uw enige kruis in  Venlo 
zijn. Moge het nog vele jaren Uw kamer sieren en 
heiligen. 
Wij wensen U ook het geluk van mooie herinne- 
ring. . . . En daarom wil ik U nog één zinnetje zeg- 
gen (als de vox populi de Vox Dei is en er dus kans 
van waarheid bestaat voor een menselijke uit- 
spraak, dan kan dit voor U gezaghebbend zijn). 
Uw beste vrienden en jarenlange medewerkers van 
het Triniteitscollege, menschen als U, zeggen U bij 
het afscheid (en dit moet U goed horen en U vaak 
herinneren): . 

,,Pater Rector, het is goed geweest!" 
Ik heb gezegd. 
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3 3 3  .,U bent zeker Vondel? Ja, ik weet nog wel iets 
van dichten af, van de nederlandse lessen." 

e e e ,,Nou, laat ik eerïijk zijn en zeggen: iets beter.'' 
,,Sjonge sjonge," zei de, maan. ,,'t Spijt me, dat ik 
weg moet, maar ik heb een hartkwaal, en anders 

Langzaam schoof de wijzer van de Mok verder, mi- moet ik zo hard lopen.. . . Goedenacht." 
nuut na minuut. De minuten rijgen zich aaneen ,,Goede nacht," bromde het schoolbord. 
en een uur gaat voorby, en nog een, en nog een, ,,Goede nacht, o vrouwe Maan. 
en eindelijk is het half 6. Het moge u goed gaan!" 
De broeder luidt de claxon, de school schrikt wak- D, maan verdwijnt en het geraamte &aart droevig 

- ker. Geloop, gedraaf, rumoer. . . . en dan, plotseling, voor zich uit. Een traan valt, en nog een, en nog stilte. Hier en daar klinkt nog een voetstap, een h01 een, 
geluid in de kale, lege gangen. ,,Huilt U?" 
~ o t d a t  ook dat langzaam vervaagt, en Steeds vager, ,,&h.. . snikt het geraamte, ,,vroeger had ik zulk 
steeds vager wordt, totdat het geheel weggestorven prachtig haar en nu.. . . 
is, en er een doodse stilte heerst. . . . 
De wijzer van de klok schuift verder en verder, de ,,O haren, 
zon haast zich om niet bij de klok achter te raken Ik had u zo graag willen bewaren.. . ." 
en net OP het nippertje bereikt Ze de horizon. Nog ,,Tik tik.', Er werd op het raam geklopt. Een oranje 
even staart ze over het schone Hollandse land- straaltje wipte naar binnen. 
schap, dan neemt ze een duik in de zee. ,,Hehe, is die maan weg? Gelukkig maar! U praat 
Het is nu heel donker. Maar &n komt gro?t, rond daar toch niet mee, dat ordinaire wezen.. . . 
en statig Vrouwe Maan aangezeild. Ze knikt hier ~ é ,  kale, wat sta jij daar te  snotteren in die hoek?" 
en daar eens heel genadiglijk, in het volle bewust- ,,Wel, sapperdekraakoliepit.. . ." riep het bord. 
zijn harer waardigheid. Minzaam groet Ze de oranje ,,Dat ,,sapperdekraakoliepit'> heb je ook niet van 
lampen op de grote, brede weg. Maar de lampen jezelf," piepte een bank. 
groeten niet terug en blijven Stijf w>or Zich uit ,,stilte!" riep het bord. ,Zeg, wil jij wel eens 
kijken, ,,wantp', vinden ze, ,,dat is beneden Onze gauw maken, da t  je wegkomt, brutale oranje 
stand, wij zijn kunstmatig, wij zijn dus kun- 
stenaars, artisten. Wij zijn anders dan anderen. Dat ,,waar bem& jij je mee?" 
kun je wel zien aan ons lieht. Wij hebben oranje ,,Lelijk vies oranje licht!'' ' licht, en niet van dat ordinaire gele licht Zoals de ,,oh," riep de oranjestraal en ze kreeg een flauwte. 
gewone straatlantaarns en de maan. En," gichelen , , ~ k  dank u dan,,  ij goede man," zei de dichter. 
ze, ,,de maan kan nog niet eens een een week ach- ,t Was even stil, binnen en buiten. 
ter elkaar op dezelfde grootte blijven branden en Toen begonnen de lampen tegen elkaar te kwetteren dat kunnen zelfs onze mindere broeders nog wel. over .,'t affreuse gevalm. 
O zo!" ,,Stilte!" riep de wind. ,,Slapen!" 
,,U bent niet goed snik," zegt de maan gaat Toen wiegelden ze stil heen en weer. 

_ weer verder. Ze kijkt eens rond en nieuwsgierig Het bord sliep weer in. Het geraamte sliep weer. ziet ze naar dat grote gebouw. Ze gluurt eens naar D, maan verdween. De zon kwam weer c?p. 
binnen. Bah, wat valt dat tegen: allemaal rijen D, hanen kraaien. ~e wiizer van de klok ver- - .., banken. . . . der, en de geschiedenis bëgint hier weer van voren 
,,Goede nacht!" klinkt het opeens. Het is het S C ~ W ~ -  af aan. , 
bord, een eerbiedwaardige, oude heer, die zeker een 
lange baard gehad zou hebben, als hij zich niet Joop Roeland IV. 
elken dag geschoren had. ,_ 
,,Goede nacht!" groet de maan terug. 
e oede de nacht, vrouwe Maan." klinkt opeens een Belangrijk Nieuws 
krachtige stem in de hoek. Het is het geraamte. 
,,U bent poëtisch aangelegd, mijn heer Geraamte.'' Naar wij van P a b r  Rector vernamen, hebben de 
zegt het schoolbord. plannen om de zolder in te richten als permanente 

- ,,Ach ja.. . ." glimlacht het geraamte, ,,u moet we- vergaderzaal thans definitieve vormen aangeno- 
ten, vroeger was ik een echt mens.. . ." men. Onze school krijgt nu dus eindelijk haar aula, 
,,O ja?" zegt de maan nieuwsgierig. al is het er dan een van bescheiden formaat. Een 
,,Ja.. . . ik was toen dichter.. . ." en ander heeft natuurlijk een volledige metamor- 
,,Aha! En, heeft u veel gedicht?" fose ten gevolge. De muur, die de zolder in twee 
,,Nu, 773 drama's, en 231 sonnetten, en van de rest delen splitst, zal worden weggebroken, en op de 
ben ik de tel kwijt geraakt." puinhopen wordt een toneel gebouwd. Daarachter 
,,Maar," komt nu de maan ,ik dacht, dat dode men- komt een gang, die een waardige entree zal vormen 
sen in een kist werden gestopt.. . ." naar het gerestaureerde planetarium. Het uiterlijk 
,,Zeker, maar een goede dichter (en dat  ben ik toch) van de zolder zal voorts verfraaid worden door het 
behoort anders te zijn dan anderen. En omdat een aanb~engen van lambrizeringen, terwijl bok aan 
gewoon mens vanzelf doodgaat kan een dichter dat een goede verlichting de nodige aandacht zal wor-- 
niet doen: die moet zichzelf doodmaken. Dit is den besteed. Deze zal voortaan geschkden door 
mijn laatste gedicht: middel van buislampen. Het ligt tevens in de 

Ik heb talent bedoeling onze aula in de toekomst van vaste zit- 
Maar ben miskend. . . . plaatsen te voorzien, doch gezien de huidige mate- 
O, wat een elend' riaalschaarste zal dit voorshands nog wel onmo- 
Als je hebt talent gelijk blijken. De heer F. Beerkens heeft zich be- 
En je wordt miskend, reid verklaard de betalingsvoorwaarden te verge- 
Want ik heb geen cent , makkelijken en verdient om deze geste de dank 

Op zak, en daarom maak ik een end van de gehele schoolgemeenschap. Het %al wel 
Aan dees elend'. . . . overbodig zijn er op t e  wijzen, van hoe groot be- 

,,Hoe ontroerend schoon mijnheer Geraamte. Ja, lang het- tot stand komen van een aula voor ons 
u bent een echte dichter," zei de maan, een traan LS'ce~m is. Pater Redor heeft blijkbaar gedacht: 
wegpinkend. ,,Een goed begin is het halve werk'' en begint daar- 
, , E ~  een beroemd dichter, natuurlijk. Want als je om zijn rectoraat met onze school iets te  geven. 
miskend wordt. wordt ie later beroemd." waarop zij reeds 24 jaar wacht. 
,,Zeker." Redactie. 

C 



Redactiemededelingen We lazen in A.H.O.I., 
De Redactie verzoekt allen, die kopy Inzenclen da t  op het st. Aloysiuscollege i n  Den Haag een voor ons blad, bij het schrijven van hun artikel Of Staatkundige Oriënteringssectie bestaat, Waarvan verslag op de volgende punten t e  willen letten: iedere H.B.S!er en Gymnasiast der beide hoogste 1. Beschrijft het papier aan één kant. klassen lid kan zijn, Voor het komende jaar staat 
2. Laat een kantlijn open voor eventuele correcties. er een avond op het programma, waarop het woord 3. Schrijft boven alles leesbaar. Het liefst zien wij zal worden gevoerd aOor den heer Rob&, jongeren- 

getypte kopij, doch dit is vanzelfsprekend geen c m & s a r i s  der K. V. P. zou iets dergelijks ook op vereiste. o m e  school niet mogelijk zijn? Het is toch heus 
4. Vergeet niet uw stuk Van een titel te  V~orzien- geen ,overbodige luxe, dat we ook in  de politiek 5. Levert &e kopij in vóór de eerste van elke maand. enigszins wegwijs gemaakt worden. Er wordt altijd Op de advertentie, die de Redactie in  het vorige over geklaagd, dat ons volk zo weinig belang stelt 
nummer plaatste en waarin een actieve en be- in politiek, maar als men dit wil veranderen, zal kwame H.B.S.-redacteur werd gevraagd, zijn vier men met het opgroeiend geslacht moeten beginnen sollicitaties binnengekomen. Na rijp beraad heeft vooral met hen, die later de intelligentia van dat de Redactie besloten  NOU^ van den Eerenbeemt volk zullen vormen. 
uit 4A1, die, naar haar mening, ten volle aan de Daarbij komt, dat de tijd, da t  wij, Kakholieken, gestelde eisen beantwoordde, te vf3'zoeken zich in als tweederangs-staatsbwrgers beschouwd werden, 
haar gelederen te scharen, zodat zij thans uit Vijf  nu toch wel definitief voorbij is. Na moeitevolle leden bestaat, van wielJan Goderie als sportredac- strijd het nu eindelijk zover, dat wij niet alleen teur optreedt. in theorie, maar ook in de praktijk gelijkberechtigd 
Wij vestigen nogmaals de aandacht OP de moge- zijn met onze andersdenkende landgenoten. Maar 
lijkheid advertenties in Tolle Lege te  plaatsen rechten geven plichten, en wanneer wij een woordje 
en roepen in dit verband de medewerking in van wensen mee te  spreken in het bestuur van het 
alle Lyceïsten. Voor de tarieven verwijzen wij naar' koninkrijk, moeten we er voor zorgen, dat  we er 
het Octobernummer, terwijl men ze ook te allen ook toe in  s taat  zijn. En daar het spreekwoord nog 
tijde op het Redactiebureau kan verkrijgen. altijd zegt: jong geleerd, is oud gedaan, dienen we 
Wij ontvingen: de eerste twee nummers van A. H. ons reeds w a n s  op de hoogte te stellen van de juiste 
O. I., het blad van het St. Aloysiuscollege k 's-ura- houding, die een Katholiek op staatkundig gebied 
venhage en het eerste nummer van Tolle Lege van behoort aan te nemen. Ligt hier geen nieuw arbeids- 
het St. Thomascollege t e  Venlo. Sancta Maria zond veld voor Cassieiacum? 
ons Primitiae en het St. Ignatiuscollege te  Amster- 

- dam verzuimt niet ons iedere veertien dagen zijn 
welverzorgd blad De Harpoen te sturen. Aan de Pater Prior Vlaar 0, E, S. A, 
onderscheidene redacties onze hartelijke dank. 
Wij bieden onze welgemeende verontschuldiging SCh~jft Uit Venlo : aan aan al degenen. die gewoon zijn Tolle Lege 
over de post toegestuurd te krijgen en - waar- 
schijnlijk tot .hun verbazing en misschien tot hun Aan de Werkers van Alliance (zwemclub, 
ergernis - het Octobernummer niet ontvingen. voetbal en hockey). 
Ons blad was nl. gedrxkt In d a l f d e  oplage, waar- In  Venlo bereikte mij het volgende bericht: 
in het verleden jaar verscheen, maar deze bleek DE IGNATIANEN (en Aloysianen, Red.) ZIJN 
thans niet meer toereikend. Tevens ons excuus OP LLLLE FRONTEN GESLAGEN DOOR 
aan hen, die een exemplaar kregen, da t  min of DE TRINTTARIERS. 
meer verfomfaaid was. Om onze verplichtingen 
toch nog zoveel mogelijk na  te komen, waren wij Hartelyk gefeliciteerd met deze opeenstapeling Van 
verplicht de nummers van een aantal Lycebten op Successen; lang leve het Triniteitslyyceum. Wan- 
te vragen, met alle gevolgen van dien. neer mag ik de Trinitariërs eens verwachten op het 
Welke Trinitariër heeft nog een October-nummer Wrtveld van het St. ThOmascollege? 
voor ons? Rekent op vetbeten tegenstand, 
De Redactie doet een dringend beroep op alle Ly- jullie togen. oud-rector in Xto. 
ceïsten, die uit Indië gerepatrieerd zijn of uit het (w.g.) p. N. Th. Vlaar O.E.S.A. prior. 
buitenland naar hier zijn gekomen, om hun bek- N.B. Onze sportredacteur zal ongetwijfeld voor de venissen en hun visie daarop op schrift t e  stellen nodige reportages zorgen in het volgende nummer en aan haar op te zenden ter plaatsing in Ons van de stiryd tussen het St. Ignatiuscollege (Am- schoolblad. Ze kunnen er van verzekerd zijn, dat sterdam), s t .  Aloysiuscollege (Den Haag) en mini- hun artikelen door de jongens met grote belang- (Haarlem). stelling zullen w'orden gelezen. 
Het volgende nummer van Tolle Lege, dat op 15 
December a.s. verschijnt, behoort een Kerstnummer Postzege16eurs te zijn. Wie schrijft een verhaal of een gedicht dat 
verband houdt met het Kerstfeest? Wie waagt zich 
aan een-beschouwing over de betekenis van het Lyceïsten, 
Kerstgebeuren? De Redactie wacht het resultaat Ongetwijfeld zijn er op ons Lyceum vele vename- 
van deze oproep tot 1 December vol spanning af. laars van postzegels. Velen van hen zullen zeker 
In het Weekblad van de Kath. Lerarenvereniging graag in connectie willen komen met andere ver- 
,,St. Bonaventura" schreef de heer M. v. d. Weiden zamelaars om te ruilen, etc. Welnu, we zullen er 
een levendige reportage over het afscheid van Rec- de gelegenheid toe openstellen, door het oprichten 
tor Vlaar, terwijl de heer J. Kat van den ,,ouden" van een postzegelbeurs, zoals we die vroeger ook 
conrector en Pater Brouwer een hartelijk afscheid op ons Lyceum hadden. Er zal t.z.t. een avond wor- 
nam en terecht op hun grote verdiensten wees: ter- den aangewezen. Dit kan alléen, wanneer er vol- 
zelfder plaatse verwelkomde hij de vier nieuwe col- doende liefhebbers voor zijn. Wie er dus interesse 
lega's en bracht een eresaluut ,,aan de twee nieuwe voor heeft, geve zich zo spoedig mogelijk op aan 
bevelvoerders op ons slagschip". zijn klassevertegenwoordiger, die wel zo vriendelijk 
Leraren en oud-leerlingen kunnen gratis familie- wil zijn de namen en klas van de jongens aan on- 
berichten in Tolle Lege plaatsen. We nodigen alle dergetekende op te geven. Dan krijgen we spoedig 
betrokken uit hun opgaven van geboorte, verloving. een overzicht van de jongens, die meedoen. Dus: 
huwelijk, overlijden, priesterwijding, promotie, e. d. wacht niet., en geef je zo spoedig mogelijk op, dan 
te  richten aan ons Redactiebureau: Zijlweg 199, kan het best wat worden, en zullen we gauw be- 
Haarlem (post Overveen). ginnen. Veel succes! E. L. J. Comans, 5A 



' Het Haarlems Interscholair 
Comité 
vergaderde op 22 October onder voorzitterschap van 
Wethouder D. J. Geluk. Er waren vele nieuwe ge- 
zichten, want de meeste schoolafgevaardigden lopen 
nu buiten de scholen met. een einddiploma. Der- 
halve had iedere school een nieuw team samenge- 
steld. Maar ook verschillende leraren hadden hun 
plaats aan andere collega's afgestaan. 
Lid van het H. I, C. zijn thans: de Gemeentelijke 
H.B.S. a, l e  H.BS. b en 2e H.B.S. b, het Gymnasium, 
de Middelbare School voor Meisjes, verder: ,,'t Kop- 
je", het Christelijk Lyceum, het Triniteitslyceum, 
de Rijkskweekschool en twee Huishoudscholen. 
Zoals men ziet, heeft het Kennemer Lyceum zich 
terug getrokken. 
De Wethouder behandelde een ontwerp van Statu- 
ten voor het H. I. C., die tot nu toe ontbraken. 
Later zal een definitieve redactie in stemming wor- 
den gebracht. Reeds nu kreeg ieder gelegenheid 
amendementen voor te  stellen. 
In de naaste toekomst staan op het program O. a. 
een schaaktournooi, sportwedstrijden en een mu- 

UIT DE ONDERBOUW 
ATOOM EN RADIUM IN 2000 
8 uur. De wekker gaat, ik geef er een tik C@ e q  
hij houdt op. Maar hij heeft zijn zin: ik ben wak- 
ker! Ik moet pas om halftien op kantoor zijn, en 
ik vlieg het met mijn atoomvliegtuig in 4 minuten. 
De afstand is 160 km, in 1 minuut vlieg ik dus 
met mijn vliegtuig 40 km. Dat is per uur 60 X 40 
km = 2400 km. Vroeger, in 1946, bestond da t  niet, 
toen vloog men -t 600 km per uur, Het record was, 
geloof ik, +: 800 km per uur. Daar keken de men- 
sen toen van op. Nu, in deze tijd, vinden ze 3000 km 
per uur gewoon. 
Ik zal nu maar eens doorgaan met mijn verhaal. 
Ik  blijf nog een halfuurtje liggen, en dan sta  ik 
op. Ik bel op een knopje, en het ontbijt wordt naar 
boven gebracht door mijn hond, nadat eerst de 
deur doori atbomscharnieren is opengegaan. Dat 
zijn pas trucjes, die ,,mijnn hond kent. Vroeger had- 

' den we een hond, die alleen maar kon eten, slapen 
en alles stuk bijten. Na mijn ontbijt kleed ik mij 
aan, was me, (Let op de volgorde! Hygiënisch! Red.) 
en ga naar mijn radiumvliegtuig om even naar de 
kerk te gaan. De kerk is 200 km hier vandaan. Ik 
vlieg het dus in 5 minuten. Vroeger liep je 5 rni- 
nuten, als de kerk nog niet eens 1 km ver was. 
Maar 50 jaar later, in het jaar 2000 gaat alles 
200 maal zo snel. Ik land op het dak van de 
kerk, waar het al erg druk is met vliegtuigen. 
Met dak is 600 m lang en 400 m breed. Dus S 
het een aardig kerkje. Ik ga naar de lift, en kom 
eindelijk in de kerk. Het is al  bij de preek. De preek 
duurt 1% minuut, waarover dus in 1950 5 uur ge- 
daan werd. Ik ga weer door de lift naar boven, 
om daar tot de ontdekking te komen, da t  mijn 
vliegtuig weg is. Vroeger zouden de kranten vol 
staan over zoiets. maar nu bel ik alleen maar even 
de politie op en zij belooft er binnen de 10 seconden 
te zijn. Ik zal jullie ondertussen maar wat vertellen 
over mijn andere vliegtuigen. Ik heb 4 atoom- en 
4, nu 3 radiumvliegtuigen. Ik heb 4 vliegvelden. 
Eén op 't dak van het huis, één op het dak van het 
schuurtje, één op de kerk, want ieder heeft daar 
zijn eigen vliegveld, en een in de tuin. De vliegtui- 
gen zijn niet groot, maar vrij snel. 
Ondertussen is de politie gearriveerd. Ik vertel 
da t  ik in de kerk ben geweest, en nu 10 seconden 
sta te wachten. De agent rekent even, en zegt dan 
dat de dief 310 seconden voor is. De dief is dus -I 

ziekconcours. Vertegenwoordigers van de diverse 
aangesloten scholen zullen samenkomen om deze 
plannen te bespreken en de uitvoering voor t e  be- 
reiden. Wij hebben onze schaakclub, onzen sportre- 
dacteur en K. en 0. afd. Collegium Musicum ver- 
zocht de nodige vertegenwoordigers aan te  wijzen 
en aan het alg. secretariaat op te  geven. 

Vert. Trin. Wc. in  het H. I. C. 
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200 km voor. Mijn vliegtuig, dat gestolen is heeft een 
kruissnelheid van 2500 km per uur. Ik neem mijn 
reservevliegtuig met een kruissnelheid van 3000 
km per uur en stap er met den agent in. De voor- 
raad radium en voedsel is genoeg voor een week. 
We kruisen de lucht in. Eindelijk zien we den dief. 
Hij vliegt in de richting van San Francisco. WU 
hem achterna. Eindelijk moet hij wel dalen, omdat 
hij vergaat van de honger, daar ieder in zijn vlieg- 
tuig voor vier dagen voelsel meeneemt, en omdat 
ik vanmorgen niets had meegenomen, moest 
nu dalen. Wij daalden ook en de achtervolging be- 
gon. De dief kon erg snel lopen, maar daar ik een 
paar korrels radium in  mijn benen had gedaan om 
om halftien snel van het vliegveld naar het kantoor 
te  lopen, haalde ik hem gauw in. Het was nu 9 uur. 
Ik liep 100 X zo snel als Wooderson, die Wim Slik- 
huis in  1946 klopte. Ik moest nu vechten met den 
dief en na  2 seconden gevochten t e  hebben, waren 
we allebei buiten adem. De agent kwam er nu bij 
en eindelijk hadden we den dief binnen 10 minuten 
achterhaald. Dit was het wereldrecord, want in 1946 
had Scotland Yard een kind van 12 jaar binnen de 
15 minuten achterhaald, het ('t kind) had een pla- 
tina ring gestolen. Toen we met den dief bij het 
politiebureau aankwamen, stond de advocaat al 
klaar. Ondertussen zullen jullie denken: hoe kan 
hij nou een dief binnen 10 minuten achterhalen, 
omdat hi honger kreeg? Het is op het ogenblik de 
gewoonte om 6m de minuut te  eten. 
Na het vonnis, dat luidde: ,,l0 minuten in  de ge- 
vangenis" (een zeer zwaar vonnis in deze tijd), ging 
ik naar het kantoor, waar ik precies op tijd aan- 
kwam. Ik begon maar meteen met eten. Het menu 
bestond uit: 
Soep: 10 dl atoomwater, 5 dl radiumgroente en 2 
radiumsoepblokjes, radiumaardappel za gr008 als 
een voetbal (een zesje), uit de tijd van Kick Smit, 
5 pond vlees van een radiumvarken, en doperwten 
zo groot als hockeijballen. 
Het nagerecht was: pudding (afmeting als van een 
behoorlijke schoorsteen in 1950). 
Opeens een geweldige ontploffing, zoiets als in  1950 
een kruitontploffing, ik val uit mijn stoel en heb, 
geloof ik, alles gebroken, opeens besef ik, dat ik 
naast mijn bed lig en pijn heb in  mijn benen. 
Ik snap het al: ik heb gedróómd. 
Zo heb ik mij dus het jaar 2000 voorgesteld. 

Rudy Schlatrnann, lf .  



WAT VRAAG IK AAN ST. NICOLAAS? 

Naar wij vernemen, is het Jaarboek 1945-'46 ter 
perse. Oplaag 400 exemplaren. Bestellingen worden 
in volgorde van binnenkomst uitgevoerd. Omdat 
het aantal intekenaren beneden de raming bleef 
(in sommige klassen werden zelfs niet eens de na- 
men opgenomen, leve onze klassevertegenwoordi* 
gers, en V1 Gym bedankt voor het stichtende voor- 
beelä van geen enkele opgaaf) ), ging de oplaag om- 
laag en dus automatisch de prijs omhoog: deze is 
thans f 3.-. Alleen de Lyceïsten, die reeds inteken- 
den, betalen volgens afspraak f 2,-. 

Red. 

...... EN WIJ? 
Toen het  afgeloppen schooljaar op zijn eind liep, 
werd door het Haarl. Interscholair Comité even 
onze aandacht gevraagd voor een speelgoedactie ten 
bate van het misdeelde kind. WU waren toen ech- 
ter zo vervuld van het naderende einde, da t  slechts 
enkelen gehoor gaven aan deze oproep. En zo staat 
onze school achter bij de andere Middelbare 
scholen. Want daar zette men alle bezwaren opzij, 
en men begon. Het Stedelijk Gym. leverde pracht- 
werk, het Christelijk Lyceum gaf een schrtterende 
voorbeeld. Naar ons ter ore kwam, heeft deze 
laatste school zelfs aan de haar toegewezen katho- 
lieke lagere school een leuke Sinterklaasmiddag 
willen aanbieden. Bravo Chr. Lyc.! Maar, wij zullen 
ons verzuim herstellen. De plannen zijn gemaakt. 
Wij zullen de leerlingen van de school in de TU- 
gelastraat eens een echte Sinterklaasverrassing be- 
reiden, met een echten Sinterklaas erbij! Wat het 
Christelijk Lyceum kan, kunnen wy ook! 
Het laatste beetje kracht, dat ons van het handels- 
rekenen en al die andere dwingelanden is overge- 
bleven, gebruiken wij dus .om op de rommelzolder 
onze oude spoortrein op te  zoeken en de pop, die 
,,mamav kan zeggen, nemen we dan ook meteen 
maar mee, want zus heeft toch meer belangstelling 
voor haar poeierdoos. Speelgoed, kinderboeken, geld, 
bonnen, worden door de beide concierge-broeders 
namens St. Nicolaas in  ontvangst genomen. 
Hebt ook eens tijd voor anderen! 
Toont, dat je sociaal voelt! 
Houd de eer van ons Lyceum hoog! 
En denkt aan het eerste en  voornaamste Gebod! 

GEBED VOOR DE GEHANGENEN 

Wat heeft mij, o mijn God, aan het nadenken ge- 
bracht over de grootheid van Uw Wezen, over de 
maat Uwer Liefde, die zonder maat is? Een toeval- 
lige samenloop van omstandigheden misschien? Een 
veroordeling ter dmd en nog wel door de strop, 
tezamen met de heilige sfeer van Uw Kruis en in- 
eengevouwen monnikenhanden, omstrengeld door een 
Rozenkrans? De ijselijke persbeschrijving van hen. 
die een onverbiddelijk doodvonnis tegen zich horen 
uitspreken, de gissingen over de gedachten van de 
veroordeelden, satanisch beschreven, op de heldere 
achtergrond van Uw zojuist uitgesproken ,,Ego te 
absolvo a peccatis tuis" en de voelbare onaantast- 
baarheid van Uw eindeloze barmhartigheid jegens 
mij en jegens allen, die ik ken en die ik niet ken? 
Ik  weet het niet, mijn God, hoe moet ik het weten? 
Gij wordt immers altijd daar zo goed begrepen en 
aanwezig gevoeld, waar men eindeloos peinst over 
de onbegrijpelijkheid van Uw aanwezigheid. Dat is 
Uw geheim en Gij hebt mij daarin laten leven, 
telkens en telkens weer, wanneer ik had gezondigd 
en naar U terugverlangde, Gij bespaarde mij de 
hoon van de wereld en liet mij stil de straf uit- 
boeten en in  diepste afzondering van mijn ge- 
weten. Maar juist door die oneindige goedheid leidt 
Gij de gedachten naar hen, die gezondigd hebben 
evenals ik, of.. . . die misschien wel hun misdrijven 
hebben gepleegd, omdat IK heb nagelaten U be- 
hoorlijk te  dienen en die nu in de ontzettende be- 
leving van hun straf aan de wereld ten toon wor- 
den gesteld en door haar worden gehoond, alsof ze 
zelf beter ware! ZIJ, Heer, maar waarom niet IK? 
Omdat Gij mij dat  Weselijke hebt bespaard, om in 
de grootst mogelijke liefde te kunnen bidden voor 
die zielen, die onder de vreselijkste omstandigheden 
hun lichamen hebben verlaten. Laat daarom, zo 
moge ik smeken, voor die gevonnisten ook Uw lief- 
dezon schijnen. En zowaar Gij voor ieder gelovig 
mens werkelijia in eeuwige straling schittert in Uw 
Hemels Rijk, gedenk hen, die zijn als ik, als wij 
allen. 
I n  naam van Uw oneindige Liefde: Min Jezus, 
Barmhartiiheid! 

B. M. Brans Jr. 

Vert. Trin. Lyc. in-het H. I. C. (Overgenomen uit De Linie van 18 &t.) 

JOURNAEL OFTB KRONIEK 
De tweede periode van dit jaar werd ap 25 Septem- 
ber muzikaal ingezet met een pianovoordracht van 
Mej. Ans  outer, die het uur kunst vulde %met een 
uitgezocht programma, dat  zeer in  de smaak viel 
bij de toehoorders. 
De dag, waar sportminnend Lyceum naar verlang- 
de. brak op 1 October aan. 't Is een goede gewoonte, 
om die dag het rectorfeest met een uitgebreid sport- 
programma te vieren. 
De dag begon met een gezongen H. Mis in de kerk 
van Overveen, waar voor de kinderen van onze 
school een aardig speelgoed voorhanden is in de 
vorm van de op- (of neer-) klapbare knielbankjes. 
Bij het verkondigen van $de wens: Laat de kleinen 
tot Mii komen, heeft 0. L. Heer vast niet gedacht 
aan d e  kerk in Overveen. 
Na de H. Mis verzamelden de Trinitariërs zich ixi 
de concertzaal, waar Faust zijn ziel zou gaan ver- 
kopen. 
Allereerst sprak Pater Hutjens den Rector toe. Ver- 
volgens werd de heer H. van der Weijden volgens 
zijn zeggen het toneel opgeduwd en omdat pater 
Hutjens eerst gesproken had, was het ,,gras voor 

Zijn voeten weggemaaid. Bij een achteraf gehouden 
kleine enquête bleek, dat  niemand iets van een duw 
had gezien. Wel hadden toehoorders achter in de 
zaal, Pater Hutjens enige maaibewegingen zien 
maken. 
M. Babeliowsky, die daarna sprak, kon ,moeilijk in 
herhaling vallen. 't Behoeft geen betoog, da t  de 
heer v. d. Weiden nog slechts een stoppelveldje ach- 
terliet. De opvoering van de ,J?aust" vulde de ver- 
dere ochtend. Algemeen waren de verwachtingen te  
hoog gespannen. 't Was jammer, dat mijnheer 
Faust te  zacht sprak (naar ik later vernam, was 
dit niet de echte Faust, doch een invaller). Dege- 
nen, die niet wisten, dat de duivel een handelaar is 
(zwart is hij al van zichzelf!) werden van deze we- 
tenschap op de hoogte gesteld door Hansworst. 
Die middag werden er op ons schoolterrein sport- 
wedstrijden gespeeld. Het was een groot geluk, dat 
het  veld goed be-elbaar was. Alle lof aan de or- 
ganisatoren van deze dag; zelfs de inwendige mens 
hebben ze niet vergeten, daar zorgde de groenteboer 
wel voor. Deze liet die dag de soepgroente waar ze 
was en legde zich meer toe op de fruitverkoop. De 
druiven waren wel een beetje zuur. Lees: de por- 
temonnaie was te  mager. 



Vanzelfsprekend hadden wij geen ,,huiswerkvrij". buren aanbelde, transporteerde ik het ruitje, waar- 
* Dat zou, na  een vrije dag, te veel van het mooie achter naar alle waarschijnlijkheid ,lpootmoeder 

zijn geweest! zaliger'' had gezeten, naar de wagen. BU het terug- 
o p  2 October nam Broeder Remigius van ,ons af- komen was ik getuige van het laatste deel van het 
scheid. Al kenden we hem slechts enkele jaren, het gesprek tussen de dikkerd en haar buurvrouw: ,,Al 
was lang genoeg om te weten, dat hij ,,zeer ge- saane het dan ook van die ,faaneV gosers, ze doene 
schikt" was. Beter kan het niet! het toch aredig". Ozo! Commentaar overbodig. Ik 
Wie hield de deur van de school zo lang mogelijk geloof niet, dat er in  Nijmegen méér gelachen 
open om half negen? Broeder Remigius! wordt, bij aankomst van het glas, dan er gelachen 
Wie wist je te vertellen, dat Piet Jansen in  4G en is op de glaswagen ,,van9' 5B2. Dat de actie een 
Jan Pieterse in Vla zat? Broeder Remigius! groot succes is geworden ,hoeft niet meer vermeld. 
Wie troostte je na  een slecht gemaakt proefwerk? Op 23 October verzorgde Akke de Vries het uur 
Broeder Remigius! kunst, met een zangvoordracht van Nederlandse 
Om dit droevig afscheid luister bij te zetten dach- volksliederen. De begeleiding verzorgde ze zelf met 
ten enige snoodaards ons schoollied te moeten ver- een luit. Het is prettig, dat de kunsturen steeds 
anderen in een treurmars, waarin opvallend veel meer jongens trekken. Alles wordt gedaan om ons 
werk werd gemaakt van de Turkse trom. Deze dat uurtje bij te  laten wonen. Waarom zou,den we 
aardigheid kostte ons bijna een hele herfstvacan- die kans niet grifpen? 
tie. Als sprekers traden op: Pater Rector, de heer 
M. v. d. Weiden, G. v. d. Bergh (gedicht) en W. Noot v. d. Red. 
Beerkens. Het convent schonk een mooie foto van 
Pater Vlaar, de leerlingen een kruisbeeld en de lera- In  het Januari-nummer van het Venlose T o k  Lege 
ren een ets van de Grote Markt. Het schoolorkest stond in verband met de kroniek het volgende voor- 
zorgde voor de muzikale omlijsting, De lijst van de stel, waarbij we ons ook vo& ons blad van harte 
.ets was, voor zover ik het bekijken kon, van hout. aansluiten: ,,Iedereen, die op school iets interes- 
Zichtbaar ontroerd was Broeder Remigius bij het sants of geestigs meemaakt, bericht dit in  een kort 
persoonlijke afscheid. Toen kon je pas zien hoe hij briefje aan de redactie. De kroniekschrijver schift 
thuis was in  het labyrinth van namen. dan deze mededelingen en bouwt zijn kroniek op 
Broeder Remigius, het ga U goed in ~ulemborg! tot een vlot en interessant geheel. Hij is dus de 
De 9de October sprak 'drs. H. Prenen in het uur metselaar, maar de bouwstenen worden geleverd 
kunst over caricatuur en illustratie. Het hele voor- door alle studenten! Zo alleen kan onze kroniek 
komen van den heer Prenen was bij elke nieuwe de spiegel worden van de gebeurtenissen op school. 
zin een levende illustratie. Jamer, dat er voor de Maar, nogmaals, daarvoor is aller medewerking 
tekeningen geen tijd meer was. noodzakelij k! 
22 October: Grote Glasdag! ! Lust u een glaasje? Al wat men graag in de Kroniek vermeld zag, schry- 
Wij hele ruiten! Haarlemmers, kent uw plicht voor ve men dus op een briefje en werpe het in de 
de winter komt: ruiten, ramen, alles dicht. Getooid Tolle-Lege-bus. 
met dergelijke schone leuzen reden de zware leger- 
wagens Ripperda's poorten uit, het uitgestrekte P.S. Wegens plaatsgebrek is veel kopy b l m n  lig- 
gkbsfront tegemoet. Onderweg pikten ze de weer- gen, Red. 
bare mannen op (natuurlijk alleen de hoogste klas- 
sen) (!) Aardig was het antwoord van sommige 
mensen: ,,Oh, komt u voor 't glas? Ja, ziet u,, er is 
bij ons de laatste tijd niets gebroken.'' Die dachten 
zeker, dat de Glasactie een nieuw m r t  vuilophaal- 
dienst was, die zich alleen ,bezighield met scherven 
naar de noodgebieden te sturen. Eerlijker was dat 
van de jongedame, die zei, dat  ze pas getrouwd was 
en nog maar drie schilderijen aan de muur had 
hanaen. We maakten onze verontschuldiging en 
trokken af. Op zo'n dag leer je nog heel wat, dat  
blijkt ook uit onderstaand gesprek. 't Antwoord op 
de bel kwam van boven: .,Ja, ik kom deran". De 
deur werd opengetrokken en een vrolijke dikkerd 
nam de plaats van dat houten geval op niet on- 
verdienstelijke wijze in, want het ontstane gat was 
radicaal dicht. ,,Dat ziet er ,,krent9' uit," zei ze, 
doelende op onze ?net alle soorten schilderijen ver- . -  = - -  
sierde wagen. Ik beaamde het volkomen. 
Het armetierig gezichtje, dat zich op dat  mo- DE DRUKKERS VAN DIT ORGAAN 
inent binnen de deurpost wrong, werd wegge- 
stuurd met de woorden: ,,Trais, ha01 joy nou "s effe 
.dat raotje ven solder, dat faoder der neergezet GO EMANS 
haift". Terwijl ik in stilte deze woorden vertaal- 
de, haalde Trees het ruitje van zolder, en moeder DE PUDDINGSPECIALISTEN 
overhandigde het met een trotse glimlach: ,,W, 
laoneme nou oakeres wat doen voor die stumpers 
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