
Na. 4 - ~ E ~ M E I E R  i948 e e 16. JAARGANG 194647 

SCHOOL-ORGAAN VAN HET TRINITEITS-LYCEUM TE HAARLEM 
REDACTIE: KAREL DORREN -JAN GODERIE -TON KOUWENAAR - JAN VAN DER HORST 
NOUD VAN DEN EERENBEEMT 
REDACTIE-ADMINISTRATIE-ADRES: ZIJLWEG i99 - HAARLEM (POST OVERVEEN) 
TELEFOON 13523 - GIRO-REKENING 77435, ONDER VERMELDING ,,TOLLE LEGE" * 
* + " Waarachtig 

$7 + Kerst feest 
n o g  enkele dagen scheiden ons van Kerstmis. . +t h 

Het feest, dat zo'n diepe betekenis heeft en zo'n 
diepe achtergrond. 
Toch is het voor vele mensen, ook voor velen van 
ons, maar zo heel gewoon. 
We gaan misschien naar de Nachtmis, halen het 
Kerststalletje van zolder, kopen een Kerstboom, en  
versieren nog enkele kamers. 
Voor sommigen zal er een pakje onder de Kerst- 
boom liggen, voor anderen niet. Voor anderen niet? 
Zijn er niet velen, voor wie er niets onder de Kerst- 
boom ligt, die zelfs geen Kerststalletje hebben? 
Ook voor hen is het Kerstmis. Veelal denken wij 
daar niet aan, omdat wij egoïstisch zijn en uit alles 
wat wij doen, voordeel trachten te trekken. 
Laten wij nu, met dit Kerstfeest, eens dit naar ons 
toe rekenen varen en ook aan  anderen denken. 
Wij weten toch zeker wel wat dit feest betekent, of 
staan we er niet bij stil, dat het de herdenking is 
van de geboorte van Hem, die NOOIT aan Zichzelf 
dacht, die geheel voor anderen leefde en die ook ons ZONDAG 22 DECEMBER OM 20 UUR 
zoveel goeds gaf en nog altijd geeft? Kunnen wij 
nu niet eens EEN KEER aan anderen denken met 
dit Kerstfeest? 
Zien wij eens om o m  heen. Er is toch altijd iemand, te geven door 
die wij met onze bescheiden middelen kunnen ver- 
rassen. De middelen zijn niet voor iedereen even Haarlems Cantorye » 
groot, maar wordt een kleine liefdedienst in  zulke Mannen en Jongenskoor 
omstandigheden niet even hoog door God gewaar- 
deerd als een grote daad? ANDRE KAART, oud-leerling 
Wanneer wij z6 ons Kerstfeest zullen vieren, zal het 
dan èn voor de mensen die wu hielpen èn voor ons S o l i s t e n : Jann Kemp, Sopraan 
zelf niet veel mooier zijn? Beb Lisset van den Amdel, Alt 
Dan zal de diepere betekenis van Kerstmis, die an- Frans Damen, Tenor 
ders achter de versieringen en de maaltijd verbor- Marcel Dierickx, Bariton 

Gertr. Maclaine, Clavecymbel 
gen blijft, naar voren komen. Orkest: H a e r l e m s e  Musyckamer 
Dan zal het een waarachtig Kerstfeest zijn! 

Joop van Koppen, IV. 

1 



MICHEL 

IN DE 
SIXTIJNSE KAPEL 

Een blik in de Sixtijnse kapel 
Aan de kant de zetels van de 
Kardinalen. Na een Paus- 
keuze blijft de troonhemel 
boven de zetel van den tot 
Paus gekozen Kardinaal ge- 
heven, hetgeen men op dit 
plaatje ziet. 

I n  de Sixtijnse kapel in Rome wordt, zoals men dingen van de 12 apostelen en het vlakke stuk moest 
wel weet, het conclaaf voor de Pauskeuze gehouden. .gevuld worden met architectonische motieven. 
,,La Cappella Sistina" is een zaal van 40 m lengte, Eindelijk, na veel getwist, begon hij de bijna boven- 
zij is 13 m breed en 20 m hoog, met prachtige menselijke taak, waarmee hij vier jaar lang is bezig 
fresco's versierd. geweest. Hartstochtelijk heeft hij geschilderd, met 
In  opdracht van Paus Sixtus I V  hadden Domenico lange en korte tussenpozen; op het laatst joeg hij 
Ghirlandaio, Sandro Botlicelli en Pietro Perugino iedereen de kapel uit, behalve een jongen die zijn 
in 1481 en 1482 de wanden van de kapel g-deelte- verven mengde en zelfs den Pqbs ontzegde hij de 
lijk van schilderingen voorzien en in Maart 1508 toegang. Hij lag maanden lang met zijn rug op de 
droeg Paus Julius I1 Michel Angelo op, het gewelf steigers en dag en nacht in dezelfde kleren; na 
met fresco's te bedeRken, nl.: Hij zou het gebogen zo'n periode moesten de laarzen van hondenvel van 
gedeelte van het plafond versieren met de afbeel- zijn voeten worden gesneden en dan kon hij niets 
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p r o g r a m m a  voor het Kerstconcert: Kerstnacht 25 December 

d 
I 

O Psalm 138 . . . . . . . . . . Johan Rosenmtiller Om S in de K 
a Geistliche Lieder. . . . . . . . . . . . J. S. Bach 

O Klavecyrnbelconcert in D-mol . . . J. S. Bach Solemnele Machtmis 
O Kantate am ersten Weihnachtsfesttage (no. 142) (Alleen toegankelijk v. Heren Leraren en L~ceisten) 

,,Uns int ein Kind geboren" . . . . J. S. Bach 
(Regeling van de plaatsbewijzen : zie agenda. bord iC 1 in de hall) 

Maandag23December om 15.30uur In d e  Kers tvacant ie :  
Vanwege het H.I.C. mis- [ KERSTTONEEL 

IN DE BOVENZAAL, VOOR DE ONDERBOUW schien een opvoering 

8 ,,Het bezoek van den Koning" van Charles Dickens: 1 
middeleeuws Kerstspel in 3 bedr. door Ed. v.d. Velde A CHRISTMAS CAROL 
(Regeling van de piaairbewijzen: zie agenda-bord) (Let op het agendo-bord) 



lezen als hij het papier niet vlak boven zijn hoofd 
hield, en liep dan nog weken daarna zwaar ge- 
bogen, steunend op zijn stok. In  een gedicht klaagt 
hij hierover tot Giovanni d% Pistoia: 

.... op goed geluk, als blind, strompel ik voort, 
De huid, van voren slap, staat achter 
Van het buigen strak gespannen, 
Krom ben ik als een boog.. . . 

Michel Angelo Buonarotti werd geboren in 1475 in 
Caprese, een p l a w j e  bij Florence; op vijfjarige 
leeitijd verloor hij zijn moeder, en deze vroege een- 
zaamheid heeft een stempel op zijn karak~er ge- 
drukt: hij werd zeer gevoelig. Ghirlandaio nam hem 
als leerling ,op en daarna trok hij naar Florence, 
waar hij sterk wordt ontroerd door de boeteprdii- 
kingen van Savonarola. Het verdorven leven in de 
stad en de preken van den monnik maken zulk 
een indruk op hem dat hij later in zijn kunst de 
boetegedachte en het geselen van de wereld voort- 
zet. 
Hij had een woedende, hartstochtelijke natuur, hij 
schildCrde, maakte ruzie's, vluchtte weg, hij beeld- 
houwde en schreef prachtige sonnetten, hij werd 
verstoten, vocht in opstanden, maakte vestingwer- 
ken en prachtige gebouwen. 
En eindelijk, na  een leven van liefhebben en strij- 
den, stierf hij te Rome in 1564 op 18 Februari en 
liet ,,zijn ziel aan God en zijn lichaam aan de 
aarde". 
In de ,Sistina" heeft hij den mens uitgeschilderd: 
ongeveer 350 beklede en onbeklede menselijke fi- 
guren sieren het gewelf en de wanden van de 
kapel. Hij bekommerde zich om geen afspraak en 
schiep de fresco's uit zichzelf. Negen tafereelen uit 
het boek Genesis vereeuwigde hij op het middelste 
gedeelte van het plafond, vijf tamelijk kleine en 
vier grote stukken: De scheiding van licht en duis- 
ternis, de schepping van de hemellichamen. de 
schepping van planten en dieren, de schepping van 
Adam, de schepping van Eva, de eerste zonde en 
de verdrijving uit het Paradijs, een tafereel uit de 
geschiedenis van Noë, de zondvloed en de dronken- 
schap van Noë. 
Op iedere hoek van de vijf kleine taferelen plaatste 
hij een naakten slaaf in de vier hoeken van het 
gewelf nog een Bijbels tafereel en langs de voorstel- 
lingen uit Genesis de beroemde profeten en sybillen. 
Later, van 1536-1541, schilderde hij op de muur 
waartegen het altaar staat, het bekende Laatste 
Oordeel. 
Het is natuurlijk onmogelijk om van alle schilde- 
rijen een beschrijving te geven, we zullen ons daar- 
om alleen met de bekendste b-zighouden. 
Als we zo naar het plafond staan te kijken, treft 
0x1s allereerst het groGe werk: De schepping van de 
hemellichamen. 
God de Vader, als een donderende Zeus, dwingt hier 
met geweldige kracht de sterren en planeten ult het 
niet. Toornig, met waaiende baard en uitgespreide 
armen, vaart God door het heelal, omringd door 
enige schuwe hemelingen. 
Hier zien we de juistheid van het oordeel van Mad. 
de Staël, die zei, dat Michel Angelo wel de figuren 
uit het Oude Testament vermocht uit te beelden, 
maar niet die uit het Evangtlie. 
In het volgende stuk, de schepping van den eersten 
mens, zien we de machteloze gestalte van Adam op 
een bergtop liggen, vast op de aarde, waaruit hij 
juist is gemaakt. Hij steunt half op zijn rechterarm 
en steekt de linker uit en ziet met zijn eerste oog- 
opslag den Schepper aan, Die, omstuwd door he- 
melingen met bollende mantel naar hem toe- 
zweeft en meb uitgestrekte arm hem het leven 
schenkt. 
De schepping van Eva is een kleinere schildering: 
Adam ligt zwaar in slaap op de grond en God, een 
geweldige gestalte, bijna uit de lijst brekend, roept 

met een handbeweging Eva op, die gebogen en met 
gevouwen handen naar Hem opziet. 
In de Zondvloed zien we een door lijfsbehoud ge- 
dreven menigte een berg op vluchten kinderen 
kltmmen zich aan de moeders vast, een man klimt 
vertwijfeld in een boom, een paar anderen zitten 
zenuwachtig in een wrakke boot, en 't water stijgt. 
Michel Angelo heeft hier de sfeer goed weergege- 
ven, aan de ond~rgang twijfelt niemand meer en 
treffend spreekt hieruit de geest van den schilder, 
die eens zei: Ik bezit geen gedachte, waarin de 
dood zijn sporen niet heeft achtergelaten. 
In  de profeten en sybillen is dezelfde ontwikkeling 
waar te nemen als in de grote Bijbelvoorstellingen: 
een rustig, beheerst begin dat wild uitgroeit en als 
een storm eindigt, het zijn dan dynamische figuren, 
vol beweging en met gespannen spieren. 
Van zijn ztven profeten zijn de beroemdsten Jere- 
mias, Isaias en Ezechiël. Jeremias zit verzonken in 
een ontzaglijk mysterie, zijn kin in z'n hand en met 
gekruiste benen. Deze is een van de grootste zie- 
ners, die Michel Angelo schiep. Even verder zien 
we Ezechiel, in lijnrechte tegenstelling met de mo- 
numentale rust van Jeremias; zijn gestalte rukt zich 
op, als om ons met uitgestrekte hand den Messias 
te verkondigen. De mantel zwaait om zijn schou- 
ders en van zijn grove beeld zijn de spieren ge- 
spannen. 
Uit de kop van Isaias spreekt een ernstig nadenken, 
het is een forse, terughoudende figuur en het ge- 
zicht is een en al leven door de speling van licht en 
schaduw, wat Michel Angelo ons door de verschil- 
lende tinten brons suggereert. Deze kop is een van 
de mooiste, die Michel Angelo ooit heeft gemaakt. 
Al zijn profeten zijn stuk voor stuk zieners en hun 
koppen zijn psychologische studies. 
Van de vijf sybillen Is vooral de Delphische be- 
rocmd, om haar, zoals prof Vermeylen schrijft: 
struise adel van de klassieke stijl, en werkelijk, 
Phidias zou het zó hebben gebeeldhouwd. De Del- 

MICHEL 
ANGEL0 
door Daniele 
da Volterra 

(Florence 
Galleria 
Buonarrafi.) 



phica beantwoordde geheel aan de schoonheidszin 
van de Renaissance. 
De Lybische sybille is ook prachtig, we zien het li- 
chaam van terzijde, haar rug is geheel naar ons 
boeg draaid en het gezicht zien we weer en profil. 
Hoeveel moeite Michel Angelo hiermee heeft gehad, 
blijkt wel uit zijn studies voor de Libica, een van 
deze tekeningen is een prachtig voorbeeld van zijn 
plastische kunst: men proeft hier den geboren 
beeldhouwer uit. Hij zei ook van zichzelf, dat hh 
zich slechts kunstenaar voelde, als hij de hamer 
zwaaide. 
In  zijn laatste fresco in de Sistina zien we dezelfde 
,,beeldhouwers-kijk" op het menselijk lichaam: 
Allemaal naakte. stijgende en vallende lichamen, 
verwrongen en gedr&d en sommigen met verkorte 
ledematen. Dit is het verschrikkelijke, .,Laatste Oor- 
deel", hierin spre- kt hij eerst goed zijn verachting 
uit voor de mensen, de eilige zang, die erbij past, 
is de Dies Irae. In 1526 begon hij er aan te  schil- 
deren in opdracht van Paus Clemens. Christus 
staat hier als een Hercules en verdoemt een deel 
van de ten leven gewckten, op de rechtse kant ziet 
men ze vallen en links stijgen de uitverkorenen ten 
Hemel. Vlak onder de Christusfiguur zit San Bar- 
tolomeo met een mensenhuid in de hand, in het 
hoofdvel herkent men Michel Angelo. Een kardi- 
naal, Biagio da Cesena, die zijn schilderingen on- 
tuchtig vond, schilderde hij als den vorst der dui- 
vels, met slangen omwonden, in de rechteronder- 
hoek van de altaarwand. Toen de kardinaal daar- 
over zijn beklag maakte mij den Paus, antwoordde 
deze: ,,MS je in het vagevuur zat, zou ik je kunnen 
helpen, mam tot in de hel strekt zich mijn macht 
niet uit". Nu nog kan men den kardinaal bewon 
deren. 

' Hoewel het ,,Laatste Oordeel" beneden de andere 
fresco's staat. vermindert dit geenszins de roem 
van den meester, omdat hij ook hier volkomen zich- 
zelf blijft. 
Een paar jaar hierna krijgt hij de opdracht om de 
Sint Pieter af te bouwen, maar zijn tekening voor de 
machtige kathedraal wordt niet uitgevoerd. 
Dan beeldhouwt hij nog veel figuren voor verschil- 
lende graftomben en sterft in de ouderdom van bijna 
89 jaar, blind en mismaakt, te  Rome. 

J. v. d. Horst, V Giym. 

in de afgelopen maanden voor Tolle Lege? 
1. afkeuren; 
2. zelf niets publiceren; 
3. alleen d é  Kroniek lezen; 
4. geen enkele advertentie opgeven; 
5. critiekloos alles aanvaarden; 
6. den niet-alwetenden chronicus niet helpen met 

het insturen van gegevens; 
'7. toch nog de kbpij aan twee kanten beschrijven; 
8. niets origineels uitdenken. 
En toch is T. L. een bloeiend schoolblad; wij hebben 
nog nooit om kopy behoeven te schreeuwen; T. L. 
bewijst hierdoor zijn bestaansrecht ten volle en 
daarom aan alle trouwe lezers en medewerkers: 

een genadevol Kerstfeest; 
een Zalig Nieuwjaar en  
een heerlijke vacantie. Red. 

eigen werk 
Graag wil ik van de aanbieding gebruik maken om 
langs deze weg onze Lyceïsten aan te sporen 'n 
handje te helpen om de volgende actie te  doen 
slagen. 
De lange winteravonden zijn er weer, de Kerstva- 
cantie is in aantocht: allemaal tijd, die iedere Hol- 
landse jongen keste,dt aan zijn liefhebberijen: 
knutselarijen, verzamelingen, teken- of schilder- 
werk. 
I n  het voorjaar wordt er 'n tentoonstelling gehou- 
den. De bedoeling is, dat iedere Lyceïst individueel 
of in combinatie met anderen 'n werkstuk instuurt. 
De mooiste en interessantste inzendingen worden 
b,kroond. 
Dit is een prachtgelegenheid om te tonen, dat ons 
Lyceum bevolkt is met energieke, jonge kereis. 
Dus.. . . de handen uit de mouwen.. . . en doe mee! 
Meesterwerken zijn welkom, maar ook goed werk - 
van beginners. 
Ten slotte dit: Ieder. die van d a n  is 'n helpende 
hand te bieden om deze expositie te  doen slagen 
door wat in te zenden, schrijve op een stukje papier: 
z'n naam en klasse, en verder: het soort werk, wat 
hij van plan is in te sturen. Lever dit - liefst vóór 
de vacantie - in bij P. Hutjens, Mijnheer M. V. d ~ r  
Weyden of bij ondergetekende. 
Bijzonder Welkom zijn werkstukken, die gerang- 
schikt kunnen worden onder: 
a. Houtbewerking: dus figuurzaag-, tim-mer- hout- 

snij-, brand- en fineerwerk, etc., etc. 
b. Modelbouw: vliegtuig- en andere modellen, ma- 

quettes, etc. 
c. Verzamelingen en hobbies: 'n mooie collectie uit 

postzegel-, sigarenbandjes-, iuciferdoose~iketten-, 
handtekeningen-, etc. -verzamelingen. 

d. Foto- en electrotechniek: radio-ontvangers, kris'- 
talontvangers, versterkers, etc., amateur-foto- 
werk. 

e. Verkennerswerk: kalmpmaquettes, knopenbor- 
den, blokhutinterieur, gipssporen, etc. 

f. ,.Natura docet": herbaria, aquaria en verder alle 
vondsten en verzamelingen, die dit motto volren. 

g. Teken-, schilder- en  boetseerwerk. Al wat op dit 
gebied gepresteerd is. 

h. Diversen. 
A. F. Henrichs. 

Abonnementsgelden 
Bij deze nodigen wij alle betalende abonné's buiten 
schoolverband uit hun abonnementsgeld voor de lo- 
pende jaargang (drie gulden) te storten op girore- 
kening 77435 ten name van het Triniteitslyceum, 
onder vermelding ,,Tolle Lege". Eventueel kan men 
betalen jn twee of drie termijnen. Er zijn ook nog 
steeds abonné's, die hun abonnementsgeld voor de 
vorige jaargang (1945-1946) nog altijd niet hebben 
voldaan. Wij verzoeken hun beleefd, dit alsnog te 
doen. Alle klachten, wensen, vragen e.d., richte men 
aan ons redactiebureau, dat gevestigd is: Zijlweg 
199, Haarlem (post Overveen). 



ONS PLANETARIUM 
Zonder twijfel zullen velen onder u, Lyceïsten, bij 
het lezen van dit opschrift even rechtop op hun 
stoel gaan zitten, om te zien, of dit artikeltje u iek 
nieuws brengt over het bij de meesten onder u za 
vage en geheimzinnige begrip ,,Planetarium". 
Slechts enigen onder u zullen zich nog kunnen 
herinneren dat - toen zij als lste en nog niet te  
veronderstellen 2de jaars Lyceïsten op de school- 
banken zaten - in Maart 1940 het tweede Neder- 
landsche optisch electrische Planetarium officieel in 
tegenwoordigheid van vele autoriteiten in gebruik 
werd genonien. 
Nadat het ongeveer een half jaar ,,gedraaidJ' had, 
werd de school bezet met alle gevolgen van dien. 
Thans, n a  ruim zes jaar, zijn we zover gevorderd, 
dat het voor u van belang is, te worden ingelicht 
over de stand van zaken en u onze nieuwe aanwinst 
nader voor te stellen. 

De ontwerper en bouwheer van ons Plamtarium, 
oud-leerling G.  Pieterse met br. Pius. 

Het laat zich aanzien, dat omstreeks Kerstmis de 
heropening plaats zal vinden, welke ztker njet onge- 
merkt voorbij zal gaan. 
Om u te wapenen tegen mogelijke vragen van bui- 
tenstaanders moge dan dit en volgende artikelen 
dienen. 
Een planetarium is een mechanisme, dat ons de 
beweging der hemellichamen laat zien, en wel in 
't bijzonder onze dichtstbij zijnde buren. 
In tegenstelling tot de meeste oude ,,mechanischev 
planetaria, is ons Planetarium een optisch elec- 
trisch planetarium, zoals het Zeiss-Planetarium van 
de Haagsche Courant. Hi: rbij worden de sterren 
(doeiende gasvormige hemellichamen) op een 
halfbolvormig wit scherm geprojecteerd, zodat wij 
een werkelijk beeld te zien krijgen van de sterren- 
hemel. 
Op de foto is het instrument, dat in het middelpunt 
van de koep,l is opgesteld, te  zien, benevens de 

IN MEMORIAM 

Tonny Willegers 
leerling uit klas 3, overleden op Allerheiligen, 

de leeftijd van 16 jaar. I 
Geheel onverwachts is ~ o n n y  van ons heen- 

gegaan. God heeft hem naar de hemel gehaald. 
Zijn grootste zorg was zijn godsdienstig leven. 
Stil ging hij zijn weg en in zijn studie was hij 
zeer plichtsgetrouw. 
Kort heeft hij met zijn klasgenoten samsn- 
geleefd. Altijd opgewekt, heeft hij zich tijdens 
zijn ziekte met groot geduld aan Gods H. Wil 
overgegeven. 
Wij mogen God niet benijden, maar zo'n leer- 
ling mist men niet graag. 
Tonny, wiJ zullen je in onze gebeden niet ver- 
geten. 
Tot in de hemel. 

, 

p. Prefect. 

Wij gedenken in onze gebeden: 

Evert van Vlijmen 
33 jaar, oud-leerling, 14 November bij 't vlieg- 

ongeluk op Schiphol overleden. I 
Antoon Zegwaard I 

21 jaar, oud-leerling, in Indië aan typhus over- 
leden. 
Dat zij rusten in de vrede van Christus. 

horizon van Haarlem. Rechts ziet men de St. Bavo. 
Tevens wordt de zon (d, i. een ster); de maan (be- 
geleider der aarde) en de planeten (koude licha- 
men, zoals onze aarde) geprojecteerd. 
Tevens kunnen wij de regelmatige verandering van 
de sterrenhemel aanschouwen, maar, en dit is wel 
het voornaamste voordeel van een planetarium, in 
een versneld tempo. Naar believen laten wij een 
etmaal in 4 minuten, je zelfs een jaar in 1 minuut 
verlopen. Hierbij correspondeert elke stand van het 
instrument met de sterrenhemel op het tijdstip, 
aangegeven door het instrument. 
Tevens zijn er enige hulpmiddelen, die onontbeer- 
lijk zijn bij de uitleg en het geheel verfraaien. 
In 1936 is ondergetekende met een ontwerp begon- 
nen. De gedachtengang Hierbij was een instrument 
te  bouwen met eenvoudige, goedkope hulpmidde- 
len, aat  geschikt was voor het onderwijs in de cos- 
mografie. 
Vergelijken we de kosten van het Haagsch Pla- 
netarium met die van het onze, dan is het resul- 
taat als volkomen geslaagd te beschouwen. 
I n  latere artikzltjes wil ik nader op de constructie 
van het Planetarium ingaan. 
,,Tweede Planetarium" zegt u genoeg. 
Het slaat op ons Lyceum. Ik hoop, dat alle LYCe- 
isten dan ook trots zullen zijn op dit bezit en da,t 
zij deze trots zullen uitdragen ver buiten de gren- 
zen van het Lyceum, G. Pieterse 

(Wordt vervolgd.) 



Heeft de Europese Cultuur nog levensvatbaarheid? 
Onder de vragen, ale men dagelijks in krant en 
tiidschrift leest en die het onderweri, van gesprek 
vormen in trein, tram en bus, ziin er twee de 
moeite van een nadere b~schouwing overwaard. 
De eerste, over een mogelijke derde wereldoorlog, 
wens ik over te laten aan een ander, daar ik op 
politi-k gebied in het geheel niet thuis ben, maar 
de tweede vraag is even belangrijk en houdt ten 
nauwste verband met de eerste, omdat een derde 
wereldoorlog die vraag helaas zou bevestigen. Ik 
bedoel de kwestie, of Europa als cultuurcentrum 
heeft afgedaan. Wanneer men de zaak even be- 
schouwt, zegt men: ,,jaw. En dit antwoord zou in- 
derdaacl behoorlijk geargumenteerd kunnen wor- 
den, men zou kunnen zeggen, dat de Europese cul- 
tuur al twee eeuwen aan het afzakken is. Waar 
blijven na  1700 dichters, die ook maar een schaduw 
geven van wat Vondel gaf, die machtig psycholo- 
gisch inzicht paarde aan een theologische kennis 
en een taalgevoel, dat ons met stomme verbazing 
slaat? Waar blijven na  1700 de componisten, die 
ook maar een zwakke afstraling geven van een 
Bach en eeri Palestrina? Wie durft het nu nog aan 
een oratorium te schrijven als de Matthaeus-Pas- 
sion, dat de eeuwen overleeft? Waar blijven na 1700 
schilders, die ook maar enigszins lijken op Rem- 
brandt en Hals?? En dit zijn maar enkele grepen. 
Tegenwoordig hoort men in plaats van een stra- 
lende cantate op Zondagmorgen den radio-crooner 
kwelen van ,,Don't fence me in" en ,,I love you, 
sweetheart". terwijl de letterkunde heidenser is dan 
zij ooit in ons vaderland was en schilders hun mond 
vol hebben over impressionisme, expressionisme en 
zogenaamd moderne kunst, onderwiil kliedermeng- 
sels fabricerend, die het linnen niet waard z i6 .  
En wat voor kunstgevoel heeft de gewone man nu 
nog? Kijk in honderd huizen en overal vind je 
dezelfde schilderijen: een slechte Rembrandt-imi- 
tatie, een vennetje en een herinnering aan Londen 
of de Heilige Landstichting, liefst in de vorm van 

een klomp of een stuk boomschors met een pren- 
tie. Wie kent nog Vondel of Bach?? 
De b-wering, als zou het een normaal oorloqsver- 
schijnsel ziin, wordt wel voldoende weerlegd door 
het feit, da t  het al eeuwen een langzaam ontbin- 
dinasr~roces is. de oorlog he-ft waarschijnliik de 
ontbinding verhaast. De vraag is echtrer. of dese 
oorloqen niet veeleer te beschouwen ziin als uit- 
vloeisels van die decadentie. van de innerlijke sn-n- 
ningen in Eurona's cultuur zelf, dus een cultuur, 
die zichzelf vernietigt?? 
Er bestaat de laatste tiid een streven de ,.mm 
in the street" meer cultuur-,,mSnded" te maken, 
maar deze popizeen zullen vmrshandd noE wel 
geen resultaat hebben, omdat de lauwheid en het 
formalisme 9le3 diep in ons hebben gevreten. Neem 
het Katholiek geloof. Hoeveel Christenen hebben 
een r~eloof, dat niet verder gaat dan tot de kerk- 
deur? Voor wie het Christendom bestaat, uit een 
toevallip: aangewaaide gewoonte van kruisies maken 
en ,.Mishorenps, maar poen levensbeschouwing is, 
die het lwen licht en blij maakt. En hier zien wij 
de kern van de zank: het Christendom moet eerst 
weer levend gemaakt worden. 
Zie af van die drie kruisjes en z ~ s  borstkio~ies 
bii de Consecratie, maar zie door do sluier van het 
Brood heen den weldoenden Christus! Maak de 
naastenliefde tot daad in plaats van tot een holle 
fraze, die alleen aangewend wordt als het in je 
eigen voordeel is! 
Help je jon~ere  broertje eens met ziin studie en 
maak je er niet van af met: ,,geen tijd". 
Kelp eenieder en doe wel, alleen om de liefde 
Christi. Slechts een waarachtig beleefd Christen- 
dom redt de beschaving van heidencultuur, bolsie- 
wisme en andere -ismen Aan ons is de daad, ons, 
de toekomstiqe intellectuelen. 
Laat zien uit wat voor hout we gesneden zijn! 

Nitram 

uit 
Een klaslokaal. Banken. In die banken negen jon- 
gens: VIa in plenaire zitting. Last but not least 
achter het tafeltje een leraar. Gehuld in  dikke 
jas, hoed en pijn. Naam overbodig. 
,,Het eerste uur dus vrienLTacitus, Annales. Wie 
heeft nog iets te vragen van het correct?" 
Niemand heeft iets te vragen. Leraar verwonderd. 
,,Dan gaan we verder. -Piet!!, b e s  jij eens een 
stukje." 
Piet loost twee zuchten en begint te vertalen: 
,,. . .,Daartegen werd echter gezegd, dat in waar- 
heid de veteranen waren aangevuurd door rijke 
giften, in zijn begeerte om te heersen, en dat door 
den jongen keizer uit zijn eigen zakcenten een 
leger bereid was, en dat.  . . ." 

jegens de Pompeianen geveinsd was; maar dat wes- 
halve, zodra.. . . en verder kon ik er niet uitko- 
men, mijnheer, dat sive begrijp ik niet erg goed." 
,.Daar vóór dan, Karel!" 
(Voor den oningpwijde dit: Karel is .de bliksemaf- 
leider voor de rest van de klas; bliksem te ver- 
talen met ,vraag van den leraar aangaande gram- 
matica en syntaxis. Wanneer Karel, zoals meestd, 
goed geantwoord heeft, blijft de rest gespaard voor 
vragen.) (Deze passage gelieve men met een flinke 
dosis zout te nemen. Hoofdredacteur.) 
Een golf van ontzetting slaat 'door de klas: Karel 
heeft de ochtend op het distributiekantoor doorge- 
bracht, het is onzeker of dit met succes of met. de 
bekende kous op de kop gepaard is gegaan. 
Gevolg: heeft de zin ook niet. Leraar concludeert 
terecht, dat nu de rest het ook niet weet, en ver- 
taalt de zin zelf. De arme tobbers vernemen, dat 
de zin zeer gemakkelijk is en thuis hoort in IV, 
inclusief de tobbers. 

E& bulderend gelach, opstijgend van achter het Absenten-broeder komt binneh. 
tafeltje. Hilariteit onder het volk, Vertaler onthutst ,,Het spijt me, broeder; ik heb niks voor je, ik kan 
door zulk een bijval. Wordt door den leraar over- er ook niets aan doen." Verdrietig gaat de broeder 
gehaald om ,privatoM maar te  vertalen als: privaat heen. Midden onder vruchteloze vertaalpoging van 
persoon. schrijver dezes gaat het belletje. Opluchting. Einde 
,,Hobbel door!" en Piet leest: Tacitus. 
,,....dat de legioenen van den consul, moet ge Tweede uur: Plutarchus. 
weten, waren omgekocht, d a t  de welwillendheid Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen, die zou- 



. 
den kunnen leiden tot het scheppen van voorwaar- 
den voor het vlot doen verlopen van het ten gehore 
brengen van de vertalingen van diverse leerlingen 
en het commentaar des leraars op dezelven, en ge- 
noemde leraar, die zo ven nog Tacitus heeft haren 
afmaken, Roosje heeft uitgenodigd om te laten 
horen wat hij heeft heel gelaten van Plutaxchus, en 
Roosje, ofschoon vervuld van vrees, vastbesloten 
om de uitnodiging te aanvaarden, nadrukkelijk zijn 
keel geschraapt heeft, (nu begint de hoofdzin) dan 
zwijgt, zwijgt Roosje. 
,,Juist! Mooi zo. Dat was alvast goed." 
Aangemoedigd door zijn blijkbaar feilloos uitge- 
voerd kuchje, steekt Roosje van wal. 
,,Nadat Hiketes vernomen had, dat de Korinthiërs 
met schepen te hulp waren gekomen, 2ond hii, met 
net oog op die schepen, een gezant naar Timoleoon, 
die immers. . . . "' 
,,Wat een groot oog zal die gezant gehad hebben! 
Ha! Ha! met het oog op de schepen. Wat is 'epi 
met de ,,genitivus?" 
,,Hum, eh, ach ja ,,op" natuurlijk." 
,,Juist! dus dan komt het beter uit; het wordt dus: 
zond hij schepen met een gezant aan boord naar 
Timo!eoon." 
Dan gaat Roosje weer verder met zijn vertaalproeve, 
verwekt geestdriftige toejuichingen op de leraars- 
tribun0 door een imperfectum conatief te vertalen 
en wanneer hij ten slotte een aoristus inchoatief 
vertaalt en een prachtige generalis weet te destil- 
leren uit een ,,an met de coniunctief", is het oog 
van ietwat ongewone afmetingen door den leraar 
vergcven en vergeten en krijgt Joseph de vererende 
mededeling, dat hij de rest mag vertalen. 
,,Ik heb de vertaling niet, mijnheer,"' 
,,Waarom niet?" 
,,Het schrift, waar het inzat, heb Ik verloren in 
de Vijfhuizense bossen." 
,,Zo! Waarom heb je het niet gemaakt?" 
Joseph zit paf. ,,Ik heb het wel gemaakt, miinheer!" 
Stilte. ,,Karel wat doen we met dien vent?" 
,,Niets, mijnheer!" 
,,Hum! Joseph ga je een kwartier lang schamen!" 
,,Ja mijnheer." 
En hiermee is het incident gesloten. Buurman 
Karel neemt de draad van de vertaling weer op, 
maar omdat het niet miin bedoeling is om den 
lezer een chronique scandaleuse aan te bi0dpn, laat 
ik met kennelijke zelfvoldaanheid het belletje fin- 
gen, w-Ik geluid een nieuwe les. de les der lessen, 
de oase te midden van de dorre, ~ i t ~ e e s t r e k t ~  
Griekse en Latijnse woestijn, aankondigt. Alle 
rechtgeaarde alphisten weten wat dit betekent: Dr. 
Fuss is in aantocht. Ket eerste wat de naar de oase 
snakkende zwoegers van hun redder te zien krii- 
gen, is een angstig gnzicht achter de ruities van 
de d-ur: de ramen moeten dicht en de borden nog 
schoon gemaakt. Fluks wordt dit ten uitvoer ge- 
bracht door de daartoe krachtens een prefectoraal 
besluit gemachtigde heren. Dan schriidt de wis- 
kundeleraar op de hem eigen, zo bekende wiize naar 
de liatheder, neemt de plattegrond van leerlingen, 
zwiept daarmee het tafeltje van krijtstof schoon 
en de jongens op de voorste bank wit en vuil, legt 
zijn tas en drie pijpies krijt op het tafeltje en 
spre~kt:  ,.Dag, mannen!'' Deze groet wordt naar be- 
horen beantwoord. ,,Zo! en hebben de mannen hun 
stereo begrepen?" 

4 

De verwarde antwoorden variëren van ..Neen, 
niets!'' tot ,,Nou, nou zo'n bretje," aldus een heerlijk 

getuigenis afleggend van het feit, dat  zij, die de 
eervolle letter alpha achter hun naam mogen zet- 
ten ook principieel hun alphaïsme beleven. 
,,En Gijs, heb jij het geleerd?"' 
Gijs knikt vqn ja. 
,,Heb je het ook begrepen?" 
,,Niet helemaal."' 
,;Vond je het fijn?" 
,,Bepaald een genoegen kon ik het niet noemen, 
mijnheer, maar het ging wel." 
,,Nou, vriend de Wild, kom jij maar eens voor het 
bard, hè, jij mag de les opzeggen." 
De vriend stapt voor het bord, tekent een vlak 
V, tekent een vlak W, schiet een loodlijn door alle- 
bei, weet er nog een paar letters bij te zotten, en 
gaat clan over tot een explicatie van zijn hande- 
lingen. Deze schijnt niet geheel exact te zijn: 
,,Hé, pssst. psst, sufferd!, psst, zul je het anders 
zeggen, hè?" 
Het slachtcffer zegt het anders, en dan is het goed, 
maar wanneer hij even later iets anders bij voor- 
baat ook a! anders zegt, is het niet goed en volgt 
een repetitie van de zojuist genoemde klankna- 
bootsende woorden. 
Door enige tactische manoeuvres met een loodvlak, 
standhoek en kruisende liin, weet de wiskundepl-g?r 
nog net aan het klasseboek, dat V1 A niet bezit, 
te ontkomen. 
Met spoed wordt hierna overgegaan tot de sommen. 
,,Wie heeft z- allemaal?" Geen vingers. ,,Wie hoeft 
er acht'?" Geen vingers. Wanneer de leraar deze 
afdalende reeks nog verder ontrolt, bliikt. dqt het 
aantal opgrstoken vingers omgekeerd evenredig is 
met het aa.il:al opgeloste sommen. In de buurt van 
één en nul gevonden sommen vormen al die opqe- 
stoken vingers een opbeurend schouwspel, be7ien 
ten minste vanuit het s t a n d ~ u n t  van een alphaïst. 
(Bij sommige schriivers komt ook wel de gecontra- 
heerde vorm ,,alphist" voor.) 
,,Nu mannen. maar goed oplntten hè, stakkers ziin 
jullie toch eigenlijk. 't Is toch ziolig. Hoeveel uur 
Grieks hebben jullie alweer gehad?'' 
,,Een uur Grieks en een uur Latijn, en straks nog 
Homerus en Livius". 
,,Dus vier uur oudheid op een middag. Jullie ziin 
net mummies hè? De wiskunde mopt je weer een 
beetie opfrissen. Dus maar goed opletten .hè? Wie 
heeft de eerste som?" 
Roosia steekt een ziirier kolossale vingers op en 
begint dan zijn oplossing voor te lezen. 
,,Ja, ja, het, is nel goed, geloof ik. Roosie. ja, dat 
WP]. maar het kan toch mooier. Jii h-bt  de west- 
dodeiide manier gevolqd Ik zal nu de adembeklom- 
mende manier o~schrijven." Op het bord verschiinf, 
nu een episch-lvrisch wiskundo-verhaal. bastclan- 
de uit hoofril-tters A. R en C, kleine letters p. q, 
r en s. sniilijnon. loodliinen, vlakken. vlakjes en 
ten slotte het pikante h a w y  e n d  da letters q. e. d. 
De methode is inderdctad ademb~klemmend te  
noemen, want het temwo, waarin wii de sommpn 
mo-ten inschriiven. is wel in ststat om iemand van 
ziin adem af te helpen. Wanneer echter b'i het 
einde van de les de leraar minzaam proetend weg- 
gaat en aan ons vraagt, of wii het fiin gevonden 
hebben, dan (ik scbriif in ernst) dan moeten wij 
toch ,,jan zeggen. What is in a principle? 

(Wordt vervolgd) 

J. Komen VIA 



JOURNAEL OFTE KRONIYK g;":eg;viztografie en reproductlc, die veie jon- 

Mijnheer Blaas heeft thuis een eigen Gym opgericht, 
In de vorige Tolle Lege stond een noot van de heel de VIe klas heeft hij overgehaald het Lyceum 
redactie, waarin de kronieker tot metselaar werd te verlaten, maar op zijn 25-jarig huwrlijksfeest lie- 
bevorderd. Voor deze bevordering is de kroniek- ten ook de ,,oud-leerlingen" uit III, IV en V zich 
schrijver zeer erkentelijk. Zijn werk is dus nu om de niet onbetuigd. Bij het ter perse gaan van dit blad 
bouwstenen, in de vorm van vermeldenswaardig- is hoed en jas met mijnheer Blaas er in  we& .op 
heden, aan elkaar te  plakken, en er een geheel van school gesignaleerd. Moge St. Nicolaas hem *n goede 
te maken. Hoewel het niet meevalt om van scholier gezondhrid geven. 
tot metselaar op te klimen, zal hij naar best ver- Twee dagen later werd ,,Le Tartuffe" van MoliPre 
mogen de troffel ter hand nemen en gaan klod- in de schouwburg ,opgevoerd, vele Triniteitsautori- 
deren. Voor de metselspecie zorgt hij en voor de teiten en lager personeel waren aanwezig. 
bouwstenen zorgen de lezers, ten minste, zo was de Zondagavond 24 November: toneelavond van K. en 
afspraak.. . . Resultaat?. . . . Een waterig vlaatje 0. (critiek elders in dit blad). 
van droge feiten! Maandag d a.v. St. Catharinadag, de plechtige H. 
Is er dan in een maand tijds in geen enkele klas iets Mis werd om 9.00 uur in de kerk van Overveen op- 
grappigs voorgevallen, iets wat de hele school mag gedragen door Pater. Rector. Als assistenten fun- 
weten? Moet de kroniek dan een verzameling worden geerden P. Reykers, diaken en P. Vogels, sub-diaken. 
van kunsturen? Neen, duizendmaal neen. Van nu De plechtige fitting van Cassiciacum wprd om ome- 
af aan wordt elk voorval, dat de moeite waard is en veer 10.30 geopend door den voorzitter. Het Colle- 
dat  het daglicht mag aanschouwen, in de bus voor gium Musicum verzorgde weer op uitstekende wiize 
T. L. gestopt. de toepasselijke muziek. De voordrachten van John 
Komaan klassebazen, jongens, vooruit, toon dat  je Verdegaal en het grdeelte uit Lucifer, gedeclameerd 
de Jan Saliegeest de rug toekeert, laten we een frisse door Leo de Groot en Kees van Schaick, werden 
geest door ons schoolblad en onze klaslokalen op zeer hoge prijs gesteld. De ochtend die gevuld 
waaien. Vooruit, onderbouwers, laat zien, dat je ook werd met een mooi programma, dat nog volmaakter 
op het ,,Triniteitsm zit. De opbouw mag g-en holle werd door een even diep- als langgaande lezing van 
phrase zijn, gun den metselaar geen tijd, draag ste- P. Vog-ls, mag alleszins geslaagd worden genoemd. 
nen aan, hij zal pogen er iets stevigs van te maken. 't Collegium M. vierde op deze feestdag juist haar 

Na deze inleidende woorden gaan we nu over tot eerste lustrum, Ben Brans memoreerde 5it heugliike 
daden. feit 's avands in Domi. Wij wensen het Collegium 
Want zonder dat hij het wist, droeg mijnheer Alders nog veel vruchtbare jaren toe. 
een steentje bij. Hij voelt zich namelijk niet meer Hocwel het elders reeds vermeld staat, wil ik nog 
veilig op school! Sinds een kwajongen hem, in een even wijzen op de keurige wijze, waarop miinheer 
opwelling van tederheid, zijn bril van het leven be- Gieling voor de muzikale noot zorgde tijdens de t0- 
roofde en een andere knaap hem aanzag voor stoot- neelavonden. 
kussen, waardoor zijn maag in het gedrang kwam, Voor degenen, die er nog niet van op de hoogte Ziin 
(,,Oh, sorry, bent U het?". met een gezicht van: js het wel aardig te weten, dat nu ook ons lyceum 
zeg, kan je niet beter uitkijken!), is mijnheer Alders in het bezit is van een sirene: ,,Hin-achtig" schreef 
de voorzichtigheid zelve geworden, vooral wanneer ons een zekere Heer Klos, miet misprijzen. 
hij een hoek van de gang moet passeren. *t Was dan Voor we echter gaan eindigen, wijzen we nogmaals 
ook een zeer mooie geste van de hoogste H.B.S.-klas op het feit, dat de bus van Tolle Lege vlak bd de 
Om den gppijnigde, die hun klassevoogd is, van be- in-(uit)gang van de school hangt..  . . Maar stop er 
neden af te halen, en in triomf door de gevaarlijke niet te veel in, hij is niet Z o  W'oot! 
zone te  leiden, waarbij aan tegenliggers geen pardon M. Babeliowsky, 5Br. 
werd gegeven. Het konvooi, slagschip incluis, is op 
haar basis onbeschadigd aangekomen. Hulde! - 
In  de laatste week van October hield de St. Jozef- 
troep, onze verkenners, een geanimeerde ouderavond. 
i n  de herfstvacantie werd end-r leiding van 'S We- Lyceum Missie-Actie 
relds Schouwtoneel een excursie naar Leiden geor- 
ganiseerd. Er was grote deelname, vooral van de Sint Adelbertus 
zijde van de onderbouw. In de Egyptische afdeling 
van het Rijksmuseum voor Oudheden mochten de o p  Missiezondag van dit jaar werd na  de H. MS, 
mummies zich in een grote belangstelling verheu- die tot intentie van de Missie werd opgedragen, een 
gen. Even dreigde ruzie, toen twéé bezoekers in één vergadering gehouden, om, evenals de DWTiEe 
mummie hun voorvader zagen, een Salomonsoordeel schoolverenigingen, de Schmlmiss ieac~ St. FEîel- 
besliste toen, dat ze beidn nakomelingen waren van bertus. weer in ere te herstellen. 
Adam en dat e r  in de nabijheid van hééI oude doden Twaalf I~erlingen hadden aan de oproep gehoor 
meestal niet gevochten wordt. Voldaan keerden allen gegeven. Voorwaar geen groot aantal. Ik vergeleek 
naar hun woonplaats terug. het met het begin der stichting van de Kerk van 
In  deze dagen was dank zij de goede zorgen van Christus. Ook Hij was begonnen met twaalf Apos- 
Natura Docet. het g~he le  Bloemendaalse strand naar telen. Door hun arbeid en doorzetten is het zaadje 
de ontbijtzaal overgebracht, der christengempente uitqegroeid tot een majes- 
Op de dag van de begrafenis van Tonny Willegers tueuze boom, welks takken zich over de gehele we- 
was er ook in onze kapel een Requiem voor zijn zie- reld uitstrekken. 
lerust. We zullen hopen, dat het zaadje, op Mlssiezondag 
Jan  Mul gaf op 6 November een toelichting bij opnieuw uitgestrooid, uitgroeit en de gehele school- 
de uitvoering van de werken van Bruckner en Fauré, gemeenschap zal overschaduwen. 
die de volgende dag zou plaats vinden. Krachtens het grote gebod: ,.Bemin God boven alles 
In  November is ook de ouderavond geweest. Ambt.s- en uw naaste als uzelf", hebben wij als Katholiek 
halve zou ik natuurlyk alleen daarover een heel een plicht te vervullen. Wij mogen niet tevreden 
Tolle Lege kunnen vullen. Ik zou dan echter per- ziin, dat er nog millioenen mensen buiten de ware 
soonlijk moeten worden; en trouwens, ToIle Lege *Kerk leven. 
wordt gecensureerd! Daarom is in de vergadering besloten om naar ver- 
Dr. O. A. Guinau hield op 20 November een voor- mogen mede t e  werken aan de uitbreiding van 



Christus' rijk op aarde. 
Deze medewerking zal bestaan uit: ten le. dagelijks 
een gebed voor de Missie. Het bezit van het geloof 
is een gave Gods en is mede afhankelijk van het 
gebed. .,Ik ben het, die zaait," zegt St. Psul, ,,Ciod 
is het die wasdom geven moet". Dus bidden. 
Ten 2e: versterving, door b.v. de dagelijkse plichten 
als leerling, in den geest van versterving, te ver- 
vullen. 
Ten 3e: door het verzamelen van postzegels, zilver- 
papier en schijnbaar waardeloze dingen. Hoe groot 
de materiële waarde daarvan is, blijkt uit een op- 
gave van het liefdewerk tot ondersteuning van Ne- 
derlandse Missionarissen. In  BBn jaar bracht dit plm. 
p 2000 op. 
Ten 4e: geldelijke offertjes. Een spreekwoord zegt: 
,,De gelegenheid maakt den dief". Men zou even- 
goed kunnen zeggen: ,,De gelegenheid maakt den 
liefdadige". Daarom zal er op een mvallende plaats 
in de school een Missiebusje geplaatst worden, Dat 
busje staat met open mond te kijken en zonder een 
woord te spreken. zegt het: ,,Bij alles: Gedenkt de 
missie!" Jongens, wfest geen egoïsten. Het staat ons 
niet vrij, die actie onverschillig voorbij te gaan. St. 
Paulus maakte het zich tot een gewetenszaak: ,,Wee 
mij, zo ik het Evangelie niet verkondigJJ. Wij moeten 
zeggen: ,,Wee mij, indien Ik de Missie niet' gesteund 
heb". P. Distel. 

M E D E D E L ~ G  
Tot onze grote spijt moet ook ditmaal veel kopij 
blijven liggen voor het volgend nummer. ondanks de 
extra-pagina's, die Tolle Lege deze keer rijk is. Zo 
liggen o. m. nog enige stukken uit de Onderbouw 
en enkele opstellen van uit Indië gerepatrieerde 
jongens (aan deze 1,aatsten ome onrechte dank 
voor de prompte wijze, waarop zij op onze oproep 
in 't Novembernummer gereageerd hebben) op onze 
redactietafel te wachten. Wij hopen, dat de diverse 
inzenders niet teleurgesteld zullen zijn, maar zullen 
beseffen. dat ook de redactie geen ijzer met hander, 
kan breken. 

VERKENNERS 
In de Kerstvacantie zullen de verkenners van de 
St. Josephtroep een demonstratieavond geven voor 
de ouders. 
OPROEP 
Welke Lyceist heeft nog een Octabernnmme~ van 
Tolle Lege en is bereid dit aan de Redactie af te  
staan? Wij hebben er nog een aantal nodig voor ' 
de verzending naar oud-leerlingen 

LOTERIJ ZOMERZORG: 
Ze prijs: een slaapkam~rameablemont 

B het gothisch of antiek? 
Wat een bof voor den Heer. . . . Andriessen! 
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van 
Onderstaand Kerstverhaal is ge- 
schreven door een uit de Sovjet- 
Unie ontsnapten Rus, die lange 
tijd in Russische gevangenissen en 
't beruchte concentratiekamp van 
Solovki heeft doorgebracht. Het 
werd uit het Russisch vertaald 
door Drs. J. A. H. Babeliowsky. 
Hoewel bestemd voor het Belgisch 
tijdschrift ,,Toren" mocht het met 
toestemming van de Redactie van 
dit tijdschrift in Tolle Lege wor- 

' den opgenomen. Red. 
Ik kan werkelijk -niet verklaren 
hoe die ikoon bij ons in de 
provinciale gevangenis van de 
G.P.OE. terecht was gekomen. De 
nasporingen en visitaties waren 
zo veelvuldig en onmeedogend, 
dat het practisch haast onmogi- 
lijk was een dergelijke ikoon eni- 
ge tijd bij zich te  dragen. 
Niettemin was de oude priester, 
pater Wasilij, op een of andere 
manier zijn bewak-rs te slim af 
geweest en had hij kans gezien 
deze ikoon van de Moeder Gods 
te behouden en elke avond. voor 
hij ging slapen, plaatste hii haar 
ver van !de deur met het kijkgat, 

Moeder Gods 
op een krukje en daarvoor neer- 
geknield, bad hij vurig. 
Het was een kleine ikoon - on- 
geveer 15 cm .hoog, geschilderd 
op een cypressenhouten plankje. 
OP het eerste gezicht was er niets 
buitengewoons aan te  zien. Het 
Kindje Jezus glimlachte opge- 
ruimd en strekte minzaam zijn 
kleine armpjes uit. De Moeder 
Gods hield teder haar hoofd naar 
Hem gebogen en glimlachte met 
een nauwelijks merk5aar vleiigj? 
van smart. Maar wat opvallend 
was - dat was de blik van 'de 
Moeder Gods. Waar ook degene 
die bad, maar ging staan, en hoe 
de Ikoon ook werd opgesteld, 
steeds scheen het een ieder toe, 
dat  de H. Maagd Maria recht 
naar hem keek, en dat in  hafar 
ogen tranen blonken van tedere 
smart. 
De dief en zakkenroller Griesch- 
ka. een oude, sterke ,,Bjesprizor- 
niki" 1). die zich van niets ter 
wereld iets aantrok, en die de 
helft van zijn leven in gevang7- 
nissen had doorgebracht, be- 
groette de verschijning van de 

ikoon op onze kamer met een 
spottend gelach en ergerlijke 
grappen. Maar toen hij later de 
ikoon genaderd was, hield hii 
plotseling op met zijn vrolijk ge- 
spot, zweeg verschrikt, en ging 
schoorvo-tend achteruit. 
Oogenschijnlijk hadden de Heilige 
Oogen diep in zijn ziel gekeken 
Sinds die tijd gekscheerde hij niet 
meer met de ikoon. noch met den 
ouden priester; ja, zelfs probeerde 
hij een bcetje uit de buurt te blij- 
ven van de plaats, waar pater 
Wasilij iedere avond bad. Wij wa- 
ren op onze grote kamer. waar 
,,volgens voorschrift" J 8 gedeti- 
neerden moesten verblijven, met 
meer dan 50 man. De gevangenis 
lag in een klein stadje aan de 
Wolga en was eigenlijk een door- 
gangshuis, d.w.z.: de veroordeel- 
den voor dwangarbeid werden 
hierlangs naar Siberië gevoerd, of 
wel vandaar naar de G.P. OE. in 
Moskou of naar het concentraiie- 
kamp van Solovki in het Noor- 
den, boven Leningrad. Onder ons 
waren enkele professoren, artsen 
en leraren. Er was ook een offi- 
cier bij van het Rode Leger, een 
zwaarmoedige, zwiigzame en ze- 
nuwachtige man. De overigen wa- 
ren grotendeels arbeiders, boeren 
en ,,bjesprizornikiV. l) De boeren 
vooral, waren bedeesd, neerslach- 
tig, en haveloos gekleed. Immers, 



Dat zijn vrouwen! 
Na* .aanleiding van een artikel in ,,Primi- 
tiae"; door den schrijver bedoeld als protest 
op de ,,critieP. die enkele van onze jongens 
op het b'doelde stuk schreven en ,,illegaaln 
verspreidden. 
Intussen heeft ook ,,PrimitiaeW zeer waardig 
op deze handelwijze geantwoord. Red. 

Een ieder die nu denkt: dat moet ik lezen, want dat 
zal wel wat leuks zijn, hij heeft het mis! Iemand, 
die zich meteen voor den geest haalt: een knap 
toetje, niet van verf en lippenstift onfbloot, hij heeft 
het mis. Hij kan dan b ter het blad dichtslaan en 
niet verder gaan met lezen. . 

Wat ik in 't eerste gedeelte van het volgende zal 
t,rachten is, een tipje van de trieste en droeve sluier 
op te lichten, waaronder verborgen ligt alle ellende, 
die onze vrouwen en meisjes in de afgelopen drie 
en een half- jaar hebben meegemaakt tijdens hun 
internering in Indië. 
Ik haal me opnieuw voor de geest m'n entree in een 
vrouwenkamp te Batavia na  onze bevrijding. Een 
muur van bamboe omsloot deze vrouwenwereld en 
heeft ook omsloten alle misère, die zich daarachter 
heeft afgespeeld. 
Wist u, dat de vrouwen daar rondliepen op blote 
voeten, omdat velen geen schoeisel meer hadden? 
Dat ze als kleding droegen jurken, gemaakt uit la- 
kens, tafelgoed en kleedjes, omdat de echte waar 
er niet meer was? 
En dat velen liepen in  lompen gehuld, omdat ze 
helemaal niets meer hadden? 
Dat ze ruim drie jaar lang geleefd hebben op een 

handjevol rijst, waar ze zelf nauwelijks genoeg aan 
hadden? Dat ze van dat kleine beetje nog afstonden 
aan  hun kinderen, omdat die de gehele dag ri pen 
om et.en? Dat ze vaak dagen hebben morten door- 
maken zonder eten, omdat de Jappen het niet' 
nodig vonden? 
Wist u, dat deze vrouwen geleefd hebben als var- 
kens in een hok. in een ruimte van 9 m" met 14 
mensen? Dat ze geslapen hebben op de stenen vloer 
of op koffers, zonder klamboe, zodat ze hele nach- 
ten van hun slaap beroofd werden door het zoemen 
en steken van de tientallen muggen, die daar een 
grage prooi vonden? 
Wist u. dat plm. 10.000 vrouwen en kinderen geloefd 
hebben op een oppervlakte van p1.m. 0.5 km2? Dat 
deze mensenwereld beroofd was van een reinigings- 
dienst, zodat het vuil overal opgehoopt lag, zonder 
weggevoerd te kunnen worden? Dat dit grote broed- 
plaatsen waren van bacteriën en dat besmetteliike 
ziekten dan ook welig tierden? Dat er Der dag acht 
tot twaalf mensen stierven, zonder voldoende medi- 
sche verzorging genoten te hebben, omdat de JapD~n 
weigerden medicijnen in het kamp toe te laten? Dat 
er niet voldoende doktoren waren, terwijl de man- 
nenkampen er vaak van uitpuilden, maar dat ze niet 
uitgewisseld mochten worden? 
Wist u. dat er in dat kamp geen geestelijke verzor- 
ging was? Dat deze vrouwen dus vele jaren achter- 
een niet naar een kerk zijn kunnen gaan of de H. 
Communie hebben kunnen ontvangen? Dat ze dus 
ook zijn gestorven zonder kerkelijke bijstand? 
Wist u, dat ze door de Jappen keer op keer liciia- 
melijk getreiterd zijn, geslapen, geschopt, gespuwd? 
Dat ze dit alles gedragen hebben met een ongeloof- 
lijke moed, steeds met een glimlach op het gezicht? 
Dat hierdoor aan een Japans officier de woorden 

ten koste van de ribbenkast van 
millioenen van hen, worden in dc 
S. S. S. R. schitterende kanalen 
aangelegd, reusachtige f abrieken 
gebouwd. kunstmatise z ~ e ë n  ge- 
Schapen,' en andere decoratieve 
kunststukies uitgehaald: wat doet 
het er toe hoeveel menschertle- 
vens deze bouwwerken kosten?. . 
Het handjevol ,,bjesprizorniki" in 
de leeftijd van 14 tot 19 jaar, 
voelde zich in de gevangenis on- 
gedwongen en was zelfs vrolii:. 
Voor hen was dit leven een ver- 
trouwd element. 
Als r-sultaat van terreur en hon- 
gersnood waren millioenen van 
die jonge levensloten op de Sov- 
jetstraat uitgeworpen. De zwak- 
ken kwamen om en de  sterken 
vochteñvoor hun behoud op d:: 
manier die hun het meest g:- 
schikt leek: door diefstal, plun- 
dering, ja, soms zelfs door dood- 
slag. Niet zij schiepen het Sovjet-. 

. leven; zij pasten zich er slechts 
bij aan. . . . . .  
De vooravond van Kerstmis na- 
derda. Men voelde zich gekrenkt 
en vernederd bii de gedachte, dat 
men dit blij-lichtend feest moest 
doorbrengen in een vuile, koude 
gevangeniskooi vol luizen. 
Maar toen men met pater Wasilij 
daarover sprak, glimlachte hij 
slechts zachtjes. 
,,Wat zou dat?. . Een gebed van- 

uit een zuiver hart hoort God 
vanwaar het ook komt. Het iz 
heus geen grote heldendaad om 
goed te  biciden in een mooi ver- 
lichte en versierde kerk te  mid- 
den van zijn verwanten en vrien- 
den met een rustig gemoed. . . . 
maar gij, lieve vrienden, zult hier 
in de gevangenis eerst recht goed 
bidden, uit gansch uw hart, zon- 
der boosheid, vol liefde. . . . geen 
gebed zal weleevalliger zijn aan 
God, dan zó een!. . . .'" 
Op het eerste gezicht maakte pa- 
t e r  Wasilii een sombere en zelfs 
zwaarmo-diae indruk. Het was 
een krachtige, riizige gestalte met 
e m  lange. totaal grijze baard. 
Hii had een grof en streng ge- 
zicht, maar Fanneer onder het 
spreken de blik van zijn heldere, 
lichtblauwe oogen u ontmoette. 
voelde ieder ziin hart warm wor- 
den, zoveel goedheid straalde hem 
daaruit tegen. 
,,Maar waarom bent u hier eiqen- 
liik terechtsekomen, pater?" 
vroeg iemand hem. 
De griisaard glimlachte en streek 
over zijn baard. 
- Dat. heb ik aan mijn baard. 
hier. te danken, hij is ero; opval- 
lend." En met zijn zachte glim- 
lach vertelde hij ziin eenvoudige 
geschiedenis. Hij b~hoorde tot de 
,,Infanterie van Christus", ~ p -  
rechte, diepgeloovige mensen, 

priesters, monniken en leken, die 
de ,,Sovjetkerk'', wier patriarch, 
die op Stalin's bevel is gekozen. 
op de borst de orde van Leiiin en 
het Rode Vaandel draagt, niet 
erkenden. Pater Wasilij, die 
voorheen een verdiensteliik pries- 
ter was met een zeer hoge geeste- 
lije vorming, zosls duizenden an- 
dere eenvoudige geloofsiiveraars 
trok van stad naar stad, van dorp 
naar dorp. onder het mom van 
een rondreizenden kapper. An- 
dere .,Soldaten van de Infanterie 
van Christus7' waren slotenma- 
kers, leidekkers. smeden, kooplie- 
den, enz. En wanneer zii een of 
ander dorp bezochten, verrichtten 
zii in de huizen kerkeliike dien- 

-, sten. Zij preekten, reikten de 
Communie uit, sloten huwelijken, 
doopten, deden uitvaarten - 
kortom brachten in h ~ t  dor~sle- 
ven dateene wat de Duitsers zo 
wonderliik ,.GottesdienstJ' noe- 
men. (De Rus weet niet, dat de 
Nederlander en de Vlaming even- 
eens van ,.~odsdienst" snreokt. 
Noot vert.) Toen pater Wasilij 
eens in een dorp bij kinderen aan 
het haarknionen was, luisterde 
hii belancstpllend naar een ge- 
schil, dat bil hen. qerewn was 
over God. Hii mengde zich voor- 

hnswending va% een bijdehand 



ontlokt werden: ,,Had het Nederlands-Indische leger 
uit vrouwen bestaan, we hadden stellig de oorlog 
ver!oren!" Spreekt dit dan niet tot ons? Eist dit 
niet meer respect voor onze vrouwen en meisjes? 
Ook voor hen hier in Holland, die dit lijden wel 
niet hebben meegemaakt, maar toch heel wat te 
verduren gehad hebben? 
Zouden we onze houding tegenover de meisjes dan 
niet iets kunnen veranderen? Als we nu eens min- 
der gingen kijken naar een knap toetje en eens 
gingen polsen, wat er in 't innerlijke van een m~is j e  
op deze leeftijd omgaat? 
Kam daarom niet meteen een meisje af, als ze er 
niet zo aardig uitziet als je wel zou willen. Door 
deze fout van onze kant zien we vaak zulke grote 
en belangrijke zaken over het hoofd, die van zo 
grote bztekenis voor onze toekomst kunnen zijn. 
Kritiek uit te oefenen op het schrijven van een 
meisje, dat de beste bedoelingen heeft met hetgeen 
ze op papier zet, is goed. maar laat het dan ook 
opbouwende critirk zijn! (Wie de schoen past, trekke 
hem aan.) Ik ben het ook niet eens met bepaalde 
punten uit het stuk, hier bedoeld. Maar laten de 
heren, die kritiek hebben uitgeoefend, niet onder- 
tekenen met een naam als ,,Trinym. Een naam, die 
op zichzelf genoeg z-gt. Laten zij voortaan hun 
eigen naam onder het stuk zetten, 
Ik heb dit laatste niet geschreven, omdat ik een 
afschuw voor het tegenwoordige meisje heb. I n  h r t  
geheel niet!! Ik heb dit alleen op papier gezet, om 
te laten blijken, dat ik het met het naschrift van 
het zoveel besproken stuk in ,,Primitiae9' volkomen 

we op dit gebiec 
J .  A. M. Middeldorp, 5B2. 

HOCKEYCLUB ,,ALLIANCE9' 
Na ons zéér geslaagd St. Nicolaasfeest, 1 Dec. jl. 
staat onze traditionele Kerstviering voor de deur en 
wel Zondag 29 Dec. a.s. 
Na een H. Mis, opgedragen voor de leden en gemeen- 
schappelijk ontbijt op het Lyceum, volgt 's middags 
in Rest. de Leeuwerik een cabaretmiddag, die voor 
alle Alliance-leden met ouders, zusters, brom,  fami- 
lieleden, vrienden en kennissen toegankelijk is. 
Iedere introducée is dus ook van harte welkom! 
's Avonds is er een feestavond voor seniores-leden 
met introducée's, alleen toegankelijk voor meisjes 
boven 17 en jongens boven 18 jaar. 

Het Bestuur. 

JAARBOEK. 
Wij staan machteloos. Pas onder de Kerstvacantie 
zal het Jaarboek 1945-1946 verkrijgbaar zijn. Let op 
een desbetreffend bericht in de N. H. C. 
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meisie: 
,,Er bestaat wel een God, ,)aar 
wij geloven niet in Hem. . . . 
Een dergeliike vreemde formule- 
ring verrastte den priester ten 
zeerste en hij bracht enkele uren 
in het gezelschap van de kinde- 
ren door, vertelde hun over God 
o17er Ziin liefde tot alle mensen, 
over Ziin goedertierenheid en ver- 
gevin~s~ezindheid . . . . De kinde- 
ren luisterden met ingehouden 
adem. ,,. . . .En ik was nint bij 
machte," vervolgde pater Wasilij 
,,mii aan dit onderhoud te ont- 
trekken". 
Maar dat was een kolossale on- 
voorzichtiyheid. Getroffen en dieg 
geschokt door de verhalen van 
den sriisaard. deelden do kinde- 
ren hun nieuwe indrukken mede 
aan iemand, ,,die het niet bepaald 
nodiy had" en zo werd na ziin 
heengaan uit het dori, een driif- 
jacht e ~ m a ~ k t  oi, pater Wasilii. 
,,En juist door miin b a ~ r d  heb- 
ben ze mij pevonden," beGndicd~ 
de oude pri~ster ,  dimlachend, 
zijn eenvoudiq verhaal. 
,,Maar waarom hebhen zii u"te 
pakken penomen? Voor dat ge- 
snrek met die kinderen?" 
,,Nu. dat is noqal dilideliik: vol- 
gens de ,,Grntn Cnnstitiltie van 
Stalin" is anti-eodsdienstise ~ m -  
pnn~nria geoorloofd, maar gnds- 
dienstige verboden. . . . En daar 

heb ik) tien jaair concentratie- 
kamp voor gekregen. . . . De Sov- 
jets zijn bevreesd voor de ziel van 
de jeugd. Zij willen haar in hun 
macht houden, maar dat lukt 
hun niet. . . . ! !" 
Pater Wasilij was echter geens- 
zins terneergeslagen of bedroefd. 
Hij vatte zijn straf op als iets 
vanzelfsprekends, iets onont- 
koombaar~, zoals een soldaat in 
de striid gevaar en verwondingen 
accepteert. Het was duid~liik te 
zien, dat zijn innerlijke kracht 
ongebroken was. 
Wij begrepen allen, dat zijn 
avondqebed voor de ikoon (vele 
gedetineerden sloten zich daar 
ste-ds bij aan) ,  voor hem als het 
ware een bron van nieuwe kracht 
was Zelfs Grieschka, de onverbe- 
terliike dief, die aan God noch 
duivel geloof de, trachtte den 
griisaard ondor zijn gebed niet te 
storen. Toevallig zag ik eens dat 
Grieschkn. toen pater Wasilij 
nee'rknielde, tersluiks ziin vingers 
met speeksel nat maakte, ziin si- 
garet uitdoofde en haar in ziin 
zak wegborg. Hii wist niet wat 
bidden was, begreep niet wat pa- 
ter Wasilv deed en waarvoor hii 
gearresteerd was, maar de indruk 
van do hemelse blik van 'de Moe- 
der Gods was levendiq gebleven 
in xiin herinner in^. En wannper 
de ikoon in de hoek op het krukje 

werd gezet, sloop hij op zijn te- 
nen naar de gevangenisdeur en 
ging ,,op de uitkijk" staan, opdat 
de bewakers de ikoon en het ge- 
bed van den grijsaard niet zouden 
bemerken. * * 
Precies op de avond van het vigi- 
lie van Kerstmis verbreidde zich 
van gang tot gang het verontrus- 
tende nieuws: er was in de ge- 
vangenis iets op handen. ,,Wat 
precies.. . ." was nog niet duide- 
lijk, maar enige spanning maakte 
zich toch van allen meester. Plot- 
seling b~woog geen van de gede- 
tineerden zich meer van ziin 
plaats (het nieuws hadden wii, 
zooals dat in iedere gevangenis 
gaat, van iemand van het dienst- 
personeel vernomen) en zie. . , . 
's avonds gingen de deuren open 
en enige bewakers, met aan h.et 
hoofd do commandant van de ge- 
vangenis zelf, traden onze kamer 
binnen. Algemeen onderzoek! Op 
de kamers was het erg bekrom- 
pen ('s nachts legden wij ons op 
de grond te slapen, op houten 
schotten en men had nauweliik? 
plaats genoeg). Het maakte dan 
ook de indruk, alsof er zich in 
de kamer een bonte, oproerige 
,,menigtev bevond. 
,,Opgelet, burgers!" klonk de lui- 
de stem van den comiyandant, 
een korte, dikke man met een 



Dansen 
Ach, wat een woord van een paar onnozele letters, 
in het geheel twee klinkers en vier medeklink-rs. 
Maar wat een inhoud. Verschrikkelijk. Welk kind 
van vijftien jaar en welke zogenaamde heer of 
dame van twintig jaar spreekt er niet over dansen? 
Het lijkt wel of er niets belangrijkers is dan dan- 
sen, het is gewoonweg belachelijk. Hebt U de ge- 
zichten gezien van een groot deel der Lyceïsten, 
toen ongeveer een half jaar gelcden een circulaire 
door onzen ouden Rector naar huis was gestuurd, 
waarin er op gewezen werd, dat het voor de Ly- 
ceïsten van de derde en vierde klassen niet aan- 
geraden werd om lid van een dansclub te zijn! 
Ik heb er enkelen gesproken, die zeiden: ,,Waar be-. 
moeit die man zich mee?"; 'anderen zeiden: .,Miin 
vader zegt: jij mag dansen, dus ik doe het." Na 
een paar weken hoorde je er al niet zoveel meer 
over. Maar nu onze nieuwe Rector het ons eens 
gemakkelijk wilde maken door op onze school een 
Volksdansclub op te richten en van te voren een 
demonstratie aankondigde, zou je denken: ,.Die 
kaarten vliegen uit mijn hand". 
Maar dat  is niet het geval; je moet gewoon bedelen 
om een paar van die dingen kwijt te  raken. 

Weet je wat voor antwoord je krijgt van een vijfde 
klasser, als je hem vraagt, of hij een kaart wil 
kopen? ,,In 1500 deden ze ook al  aan volksdansen". 
Jammer genoeg verscheen toen de leraar, anders 
had ik hem willen zeggen: ,,David danste ook al  
voor de Ark. Waarom dansen jullie dan nog? Is  
dat dan niet ouderwets?" 
Ik hoorde laatst iemand zeggen: ,Dansen 1s flir- 
ten". Helemaal ben ik het er niet mee eens. maar 
toch wel voor een groot deel. Ik  voor mij ben er 
van overtuigd, dat een groot deel heus niet naar 
een dansschool gaat om te leren dansen, maar 
omdat er meisjes zijn. Dat was ook een van de 
eerste punten, die ons gevraagd werden: ,,Zijn er 
meisjes?" 
Heren wanneer dit stuk in Tolle Lege verschijnt, 
lopen wij heus niet meer met kaarten voor de Volks- 
dansdemonstratie, denkt dat nict. Alleen de gele- 
genheid om te leren dansen is U geboden, ook al is 
het dan een Volksdans. 
Het verwijt kan dus niet meer zijn: ,,Ik wilde zo 
graag dansen, maar ik kreeg er op onze school 
geen gelegenheid voor!' 
Neen, het enige verwijt kan zijn: ,,Ik heb de gele- 
genheid gehad maar Ik, ik zelf heb er geen ge- 
bruik van gemaakt." T. Brom IV 

Van der Horst Koloniale waren 
-S I. Homoaf - Haarlam 
Comestibles 
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leren jasje aan en een revolver 
opzii. .,Achteruit! Ik  eis van u 
discipline en aandacht. Het is ons 
ter ore g~komen, da t  er zich op 
uw kamer verboden voorwerpen 
bevinden, en zelfs een ikoon. Ik 
stel u voor. toe te geven, om geen 
onnodige tiid te verliezen. En an- 
ders: de donkere cel en OD het 
strengste regime! Dus opschi-ten 
een beetje. Voor de dae; er mee!" 
Allen bleven zwijgend staan en 
het scheen mij toe, dat alleen in 

-de buurt van pater Wssilij, die zo 
bleek was als een dode, iemand 
zich bewoog. Enkele seconden 
gineen in gespannen afwachting 
voorbij. 
,,Dus niemand wil toegeven?" 
siste de man van de Tscheka on- 
heilspellend. ,,Niet. . . . ? Nu - zo- 
als je wilt - er is noe; altiid ge- 
noeg alaa.trs in d,e cel. Zeg eens," 
wendde hij zich tot den oudstmen 
bewaker, ,,wie is hier die pope?" 
,,Burger Bustrof." antwoordde 
deze. ,,dat is die daar. . . . " 
Sterke bewakershanden duwden 
patpr Wasilij uit de massa naar 
voren. 
,,Zo! Kameraad pope." wenddde 
de commandant van de gevange- 
nis zich spottend tot hem, .,&u1 je 
b-kennen. oaium van dan Hemel- 
S P ~  Konincr? Waar is ie ikoon? 
Wii zien toch immers alles. dnrsrs 
door de muren heen, . . . ! Je  kunt 

het toch niet meer verstoppen. 
Vooruit. vlug: voor de dag er mee!" 
Pater Wasilij greep krampachtig 
met zijn hand naar zijn borst, 
maar antwoordde niets. 
De commandant gaf een wenk en 
ruwe handen begonnen zorgvul- 
dig den ouden man te onderzoe- 
ken. Twen oudere bewakers be- 
gonnen ziin reistas te onderzoe- 
ken. Wij stonden onboweegliik en 
keken toe met pijnlijke beklem- 
ming. Zoozeer gingen ons de oude 
priester en de ikoon aan het hart. 
Wanneer ervaren bewakers zelfs 
naalden of de snede van een 
scheermes konden onsporen, hoe 
was het dan mogelijk een ikoon 
te  verbergen?. . . . 
Maar tot onzp verbazins vonden 
zii, ondanks al hun pogingen, de 
ikoon niet. 
,,De duivel hale ie! Waar heb ie 
dat bakkes van God verstont?" 
vroe-; de commandant genrik; 
keld. ,.Nu. spreek op. hondsvot! 
De ariester bleef zwijgen, met 
neergeslagen ogen. 
,,Dus je wilt tegenstribbelen? Dat 
is de oude geschiedenis. broertje! 
MSRV ons z111 je niet voor de gek 
houden. . . . ! " 
Wii werden in twee riien lanss 
de muur gezet, onze spullen wer- 
den in één hopk bii elkaar ge- 
sleept, en ervaren bcwak~rsban- 
den doorsnuffelden in een oog- 

wenk alles, tot op de laatste 
plooi. Daarna werden wii in het 
midden van de kamer gezet, en 
werden alle wanden, suleten en 
hoeken zorgvuldig onderzocht. De 
ikoon was nereens te vinden. Ein- 
deliik werd ieder van ons 00 de 
beurt qedwon~en, zich te ontkle- 
den (in de kouda. vochtige ge- 
vangeniskamer, brrr!) en zich te 
onderwer~en aan een vernede- 
rend persoonliik onderzoek. De 
iknon bleef onvindbaar. . . . 
,,Wat is dat voor twerii?" 
srhrpeuwde dn commandant. zie- 
dend van woede. ,.Dat E-s~ixis 
werkt zekpr weer met wonderen 
en mvsteri~s..  . . Zeg oa. hoe zit 
het er mee? Ik z-t Ie immers zan- 
der boe of ba in de cel1 Ik WW. 
dat je hler kerkie hebt Eesnelri 
met i~ iknon Nu. ho- zit het?" 
DP nriester bleef zwiiwn. 
,.Maar was er w ~ r k ~ l i i k  een 
iknon?'* wendde dp commnnri~nt 
zfrh tot den ouds t~n bewaker. 
,,Ts hef> geen ver~issino9" 
,,Hoe kan er wrske ziin van VPr- 
aiqsin~? Er bevindt zirh hier be- 
slist. Crpn ikoon, kameraad com- 
mmdant." 
,.Manr. waar is ze dm')" 
De aancresarokene haalde slechts 
zwiipend de schoud-rs OD. 
De commandant  robee er de een 
paar boeven en dieven bang te  
maken, maar tevergeefs - nle- 



1 7 -  I W i e  kan ons eerste polo-zevental een 

Aan Ton Kouwenaar is, op zijn verzoek, eervol ont- 
slag verleend als redactielid, onder dankzegging voor 
de bewezen diensten. Tot zijn opvolgcr is benoemd 
Martien Babeliowsky uit 5B2, die, in zijn functie van 
kroniekschrijver, reeds als vaste medewerker aan ons 
blad verbonden was. 

" pakkende originele yell bezorgen? 

De beste inzending wordt bekroond met 
een prijs. naar keuze, tot f 5 . w .  
Inzendingen vóór 15 Januari bij het Bestuur. 

(Ingez. meded.) 

Maat- en Orthopaedische 
SCHOENMAKERIJ 
ook voor ernstige gevallen, is 

GERARD J. VAN K O N I N G S H O V E N  
W I T T E  H E E R E N S T R A A T  55  - H A A R L E M  

d-- 
" 

SPORTIEVE LYCEIBTEN 
Dinsdag 1 October was Bet Rectorsfeest en op deze 
dag werd de traditionele sportdag gehouden. De 
wedstrijden werden gehouden op het veld achter 
onze school, hoewel dz meesten, geloof ik, wel liever 
op de Heemsteedse Sportparken hadden willen spe- 
len. Toen ik het veld zo eens kwam oplopen, zag ik 
tot mijn vreugde, dat er doelpalen gezet waren. Dat 
was al een hele geruststelling. Onderweg had ik al 
bij mijzelf gedacht, nu, als we maar geen doelen 
met jasjes behoeven te maken. 
Nadat de jongens verschillende ovaties tot de lera- 
ren, die het veld bhraden, hadden gebracht, be- 
gonnen de wedstrijden. Omstreeks halfdrie riep de 
familie Beerkens door de micr~phoon, dat-de wed- 
strijden een aanvang zouden nemen. Elftal 1 en % 
van voetballen waren het eerst aan de b-urt. Elftal 
2 verloor deze wedstrijd met 3-0, zodat Nieste en 
zijn mannetjes een goed vooruitzicht hadden. 
Vervolgens speelden de overige elftallen tegen el- 
kaar. Ten slotti. liep het er op uit, dat elftal 1 in de 
finale kwam. Jammer kon de finale, omdat het al 
donker begon ie  worden, geen doorgang vinden. 
Bij de Hockeyers ging het ook aardig. Het was jam- 
mer, dat somniige Hockeyers uit hun elftal gehaald 

mand zei iets! Toen een van de 
,bjesprizornikiJ', l) echter een 
paar stevige oorvijgen had ont- 
vangen, bracht hij steunend uit: 
,,Ja, er was hier.. . . ezn ikoon.. 
er was hier een.. . . . . 
,,Waar is ze dan?" 
,,Ik weet het niet, kameraad 
commandant.. . . ik heb ze niet 
gezien. . . . " 
Het was een volslagen nederlaag. 
De commandant zag zich genood- 
zaakt om beschaamd de aftocht 
te blazei2, zonder roem of zege- 
praal. Onverwacht gleed er een 
glimlach over zijn gczicht. 
,,Ellendige hondsvotten!" zo 
schreeuwde hij machteloos. ,,De 
ikoon moet hier ergens zijn. Als 
ik niet te weten kom, waar ze 
zich bevindt, blijft de hele kamer 
een week lang zonder warm eten. 
Maar als je me zegt, waar ze ver- 
borgen is- de duivel hale jullie - dan zal ik je ikoon niet aan- 
raken. Ik wil alleen weten, hoe 
en waar je haar hebt verstopt!" 
De bedreiging, 'een week lang 
zonder midageten te zitten en al- 
leen op een stukje droog brood te 
moeten leven, was gewis niet 
grappig, vooral voor ons, honge- 
rige en uitgeputte mensen als wij 
waren. Allen zagen dat goed in, 
en er hing een drukkende stilte. 
,,Zult u werkelijk de ikoon niet 
weghalen, kameraad cornman- 

dant?" vroeg plotseling zacht 
Grieschka, terwijl hij van onder 
zijn wenkbrauwen den comman- 
dant ongelovig aankeek. 
,,Ik zal haar niet weghalen." 
,,En zult u den pater to~s taan ,  
haar te  behoeden?" 
,,De duivel hale hem! +. iaat hij 
haar houden, wat kan mij het 
schelen! Ik  wil alleen maar graag 
weten, hoe iullie haar verstopt 
hebt!" 
,.Op eerewoord?" 
De commandant werd boos. 
!,Nu nog mooier! Ik zeg het toch 
in het bijzijn van jullie allen, dat 
is voldoende. Nu, vlug voor de 
dag er mee!" 
,,In orde, kameraad comman- 
dant," zei Grieschka, en zijn ge- 
zicht klaarde op. ,,Maar zult u 
onzen pope geen celstraf geven? 
Hij heeft hier (part noch deel 
aan.'' 
Men kon op 't gezicht van den 
commandant aflfzen, dat de 
nieuwsgierigheid streed met zijn 
verlangen ons allen te vernederen 
en bang te maken. Maar er was 
toch werkeluk een ikoon geweest. 
Waar was zij?. . . . De nleuwszie- 
righeid kreeg ten slotte de over- 
hand. 
,,Vooruit! Ik A l  het voor deze 
keer door de vingers zien. Nu, 
waar is zij?" 
,,Wilt u even de ogen sluiten, ka- 

meraad commandant?" -* 
,,Wat heeft dat nu weer te bete- 
kenen?" 
,,U behoeft toch niet bang te zijn! 
U hebt een ,,knaller9' opzij en be- 
wakers om u heen. Geen reden 
om bang te  zijn.'' 
Het magere gezicht van Griesch- 
ka was een en al sluwheid en 
zegepraal, als bij een handigen 
goochelaar, die zich klaarmaakt 
voor zijn hoofdnummer. 
De commandant van de gevange- 
nis begon te glimlachen en sloot 
zijn ogen. 
Onder gespannen stilte en in- 
gehouden gelach . van alle aan- 
wczigen, sloop Grieschka onhoor- 
baar naar hem toe. stak met een 
snelle, gewiekste beweging zijn 
hand in de zak van zijn leren 
jasje, en haalde.. . . de ikoon er 
uit. 
,,Klaar!" riep hij zegevierend, en 
hief zijn hand hoog in de lucht. 
Zijn ogen schitterden zegepra- 
lend. Ongewild weerklonk rondom 
een luid gelach. 
De commandant had de ogen ge- 
opend, en in de onmiddellijke na- 
bijheid van zijn gezicht zag hij de 
smerige hand van Grieschka met 
de ikoon. Waar was ze vandaan 
gf komen? 
,,Hier, uit uw zak, kameraad com- 
mandant. De meest betrouwbare 
plaats om haar te bewaren.. , .O7  



moesten worden, om aan de big-match l3.B.S.-Gym 
deel te nemen. 
Tribune en staanplaatsen waren al uitverkocht, Men 
kon alleen nog jongensrang krijgen. Duizenden en 
duizenden stroomden het veld op om de big-match 
bij te wonen. 
Pater Rector trapte af. Aanvankelijk dacht men, 
dat de H. B. S. zou verliezen, want in 20 minuten 
had hèt Gym een 4-l-voorsprong verkregen. 
Na de rust kwam de H. B. S. onder aanmordiging 
van de menigte hevig opzetten. Ze waren niet meer 
te houden.In dit half uur trok vooral H. v. de Plas 
de aandacht, die deze dag zeer goed in vorm was. 
OP zijn gymschoenen schoot hii de bal EOE zeer ver 
uit. Het was gauw 4 - 4  door toIdoen van h o e k s  en 
Captein. Direct na  het vierde doelpunt klonk het 
eindsignaal. Wat zouden we doen: verlengen of pe- 
nalty nemen? Er werd verlengd. Doch het bleef 
4-4. De wedstrijd eindigde dus onbsslist. In deze 
wedstrijd viel Nieste bij de H. B. S.  op door zijn 
harde werken en kopwerk en Kroft bi het Gym 
door zijn resoluut ingrijpen. Zo was deze sportdag 
ook weer geëindigd. 
Woensdag 9 October werd op de Heemsteedse Sport- 
parken gespeeld tussen H. B. S. en Gym. Andere 
jaren toonde het Gym zich altijd sterker op hockey- 
gebied, maar nu ging het met een 4-O-nederlaag 
ten onder. Jongens, volgende keer beter! Nooit de 
moed opgeven! 
Woensdag 16 October speelde H. B. S. tegen Gym, 
afdeling vo-tbal. Uit deze 2 elftallen zou het eerste 
elftal voor Amsterdam worden samengesteld. Er 
waren weer verschrikkelijk veel supporters (maar 
niet heus). Wat mij betreft: ik vond de wedstrijd 
erg doods. Er zat, totaal geen spanning in. Er werd 
maar een beetje heen en weer getrapt. Na een half 
uur begon dit Dekker blijkbaar te vervelen en rende 

deze alleen door de Gym-achterhoede heen, en 
scoorde het eerste doelpunt voor de H. B. S. Even 
later werd het 2-0. Met deze stand ging de rust in. 
Na de rust ging de H. B. S. even zo vrolijk door. Met 
het Gym wilde het niet erg. C. Janus maakte met 
een keurig b~ogbal l~ t je  ket derde doelpunt: 3-0. 
Even later was het Snoeks, die met een schitterend 
schot in de bovenhoek de netten deed trillen. Ein- 
delijk kwam door toedoen van Kleyn een tegenpunt 
voor het Gym: 4-1. Enige minuten hierna floot de 
scheidsrechter af. 
Vooral S. Dekker van de H. B. S. speelde een zeer 
goede wedstrijd. 

NAAR AMSTERDAM - HET VIC-TOURNOOI 
Nadat wij lange tijd naar de le  November hadden 
uitgekeken, was hij dan eindelijk gekomen. 
Omstreeks halftien kwamen er twee auto's van de 
firma Spithoven voor onze school. In  een wip zaten 
de spelers en supporters in de auto's. Dan ging het 
naar Amsterdam, vol goede moed. Tegen elf uur 
kwamen wij bij het Vic-terrein aan. Het veld zag er 
behoorlijk uit. Spozdig zagen wij onze jongens in 
voetbal- en hockeytenue staan en zo gingen ze ten 
strijd. 
Van de hockeyers deed Alliance I11 het het best. 
Tegen Vac 111 woncen zij met 1-0 en tegen Vic 111 
met 2-0. Alliance I1 won met 1-0 van Vic I1 en 
verloor met 0-3 ven VRC 11. Vervolgens kwam Al- 
liance I met twee gelijke spelen (allebei 1-11 uit de 
strijd. 
Ook de voetballers deden het niet slecht. Vooral Al- 
liance 11 speelde goede wedstrijden. Alliance I11 gaf 
ook aardig spel te zien. De eerste wedstrijd van Al- 
liance I voetbal begon om 1 uur t ~ g e n  Vac I uit 
Den Haag. Op de linksbuitenplaats werd Leering 

- ",,Uit mijn zak??' vroeg de wm- 
mandan-c ongelovig. ,,Ik geloof, 
dat jij kranminmg bent." 
,,Waarom? Allen hebben dit im- 
mers gezien? Het is een eerlijke 
zaak! Oe ikoon is uit uw zak te 
voorschqn g,komen. Is het geen 
schande voor een partijman? U 
vervolgt ons om een ikoon, en zelf 
draag6 u er een in uw zak.. . ." 
,,Houd je tanden op elkaar, of an- 
ders aonder ik je in de cel! Waar 
was de ikoon?" 
,,ZU zat werkelijk in uw zak!" 
kwam de oudste bewaker tussen- 
beide. 
,,In de mijne? Dat bestaat niet!" 
,,Wij hebben het allemaal'ge- 
zien. . . . " 
,,Maar hoe dan?" wendde de 
commandant zich weifelend tot 
Grieschka. ,,Hoe heb je dat, ver- 
duiveld nog aan toe, klaar ge- 
sp+eld?" 
In  de stem van den commandant 
klonk een diepe bewondering 
Grieschka bemerkte het en voel- 
de zich sterk. 
.,Wel, dat is allereenvoudigst," 
verklaarde, hij minzaam. ,,Niets 
dan een kwestie van gewieksthei'd 

, en vingervlugheid. Daar komt 
geen bedriegerij bij te pas. Het 
is niet voor het eerst, dat we zo 
iets uithalen. J e  kunt het natuur- 
lijk ook wel anders verstoppen, 
dat is óók zo lastig niet. Ziet u, 

kameraad commandant, zo gauw 
het ,,hommelesw is - een onaer- 
zoek of zo - dan is het eerste 
wat we doen ,,janboel maken" - 
nu, en dan. . . . " -de zakkenroller 
sloop opnieuw naar den comman- 
dant, en met een blikseinsnelle 
handbeweging liet hij zien, hoe 
het mogelpk was iets in zijn zak 
te verstoppen. . . . ,,daar hoef je 
niet snugger voor te zqn! Dat is 
een soort banksafe. . . . En omdat 
u ons vandaag in eigen persoon 
met een bezoek vereerde, dacht 
ik bij mezelf: aan wien kan ik de 
ikoon beter voor een tijdje in be- 
waring geven dan aan den com- 
mandant?. . . ." 
,,Maar daarna dan?" 
,,Dat is nog eenvoudiger - op- 
nieuw ,,janboel maken", vragen 
stellen, met allerlei klachten aan- 
komen.. . . en dan weer uit. de 
zak vandaan hierheen. . . . weer 
een keertje terug. . . . 
,,Wat een donderstenen!" riep de 
commandant tegen zijn zin in, 
lachend uit. ,,Wat ze al niet ver- 
zinnen ! Hsndige bliksems ! " 
,,Daar moeten wij van leven," gaf 
de dief in volle ernst te kennen. 
,,Maar wat ik zeggen wou, u hebt 
toch beloofd onzen pope niet te 
zullen straffen. Hij is geheel on- 
schuldig." 
,,Onschuldig?" 
,,Hij heeft het niet eens gemerkt, 

toen ik de ikoon bij hem weg- 
stal. . . ." Wij begonnen opnieuw 
te lachen. Zelfs- pater Wasilg koi-i 
een glimlach niet onderdrukkea. 
,,Nu, vooruit dan maar - laat 
hij dan maar bidden; de duivel 
hale hem. Laat mij de ikoon eens 
zien." 
Het was een vreemd ogenblik in 
de smerige gevangenis van de 
G.P.OE. 
De wrede, hardvochtige ogen van 
den man van de Tscheka ont- 
moetten de met tranen gevulde, 
klare ogen van de Moeder Gods. 
De H. Maagd blikte diep in de 
ziel van dit lid der Tscheka. 
Deze sldderde plotseling en met 
een zenuwachtig gebaar gaf hij 
de ikoon terug. Zijn gezicht werd 
nors: hij ergerde zich, dat hij 
zich in het bijzijn van al die ge- 
vangenen zo zwak had getoond. 
,,He daar, pope!" wendde hij zich 
met onverwachte ruwheid tot pa- 
ter Wasilij. ,,Deze dief heeft je 
van de cel ger~d.  Maar je zult er 
toch zo maar niet afkomen." En 
terwijl hij zich naar een van de 
bewakers keerde, zei hij: ,,Laat 
onmiddellijk den kapper ko- 
men! " 
De priester begreep de bedoeling 
van het Tschekalid. 
,,U kunt mij niet dwingen, mij te 
laten knippen," zei hij met vaste 
stem. ,,Dat is tegen de wet. Ove- 



Vervangen door C. Timmermans. De Hagenaars kwa- 
men al direct geducht opzetten, maai- toch konden 
we de aanvallen weerstaan. Na ongeveer een kwar- 
tier gLspeeld te hebben, trapte van de Plas ver over 
de helft heen, waar Siioeks hem opving. Zonder zich 
te bedenken, draaide deze zich om en gaf een ware 
,,loeiern. De keeper van Vac r a a k ~ e  de bal nog aan, 
maar kon hem blijkbaar niet houden: 1-0. Een paar 
minuten hierna was het weer Snoeks die e r  2-0 
van maakte. Hiermee ging àe rust in. 
Na de ï ~ s t  kwamen de Hagenaars verword opzetten, 
maar onze verdediging bleek in goede vorm. Zij 
konden dan ook geen tegenpunt'maken. Hierna 
volgde de wedstrijd tegen Vic I. De Rector van het 
Ign. College trapte plechtig af. Je  kon spo-dig mer- 
ken, dat de Vic-ers eens wilden laten zien, wat ze 
waard waren. Bij een klein misverstand in onze ach- 
terhoede liep de midvoor van Vic door en het werd 
1-0 voor Vic I. Maar onze jofigens lieten de moed 
niet zakken. Even hitrna kreeg C. Janus de bal op 
de rech~ervleug~l, dribbelde ermee naar binnen en 
maakte met een schitterend boogballetje gelijk. Even 
daarna was het C. Timmermans, die eveneens met 
een prachtig schot succes had: 2-1 voor Alliance. 
Vic maakte hierna wederom door hun midvoor gelijic 
2-2. Na de rust gaf de linksbinnen, een zeer goede 
speler, na keurig samenspel van den spil en den 
rechtshalf, Vic wederom de leiding: 2 -3 .  Er was 
nog ten paar minuten te spelen. Maar één minuut 
voor het einde trapte, na  een schermuzseling voor 
het doel v. Vic, C. Timmermans de bal over de 
doclli~n: 3-3. Onmiddellijk hierna floot de scheids- 
rechter af. 
Vooral Captein blorìk uit in deze wedstrijden. 
Heb Triniteitslycaum WAS met totaal 16JL punt win- 
naar. Daarna volgde het Ign. College met 10% punt, 
vervolgens het Aloysiuscollege met 8% punt. 

De Rector van het Ign. College hield een korte toe- 
spraak en de hoofdredacteur van de ,,Harpoen9' 
(schoolblad van het Ign. College) overhandigde mij 
de wisselbeker. En zo had ons Lyceum dus weer 
prabhtige successen geboekt. 
In  het bijzoncler wil ik dan nog een dankwoord rich- 
ten tot Pater Vogals, die zeer veel Lot het doen 
slagen van de sportdag heeft gedaan. 

Jan Goderie, VB. 

ALLIANCE-Z. W. I. C. 
Nadat het schoolportaal al vele malen verrijkt was 
met geweldige reclameplaten voor de tweekamp Al- 
liaiice-Z.w.IC. en op ons allen een diepe indruk 
hadden achtergelaten, kwam dan eindelijk de Zang 
verwachte dag. 
De wedstrijden hadden, plaats in het welbekende 
Stoop's Bad en zouden om 1 uur precies beginnen. 
Om kwart voor een druppelden de Zwiccers, Allian- 
ce-mannen en supporters binnen. 
We merkten onder de toeschouwers verschillende 
voorname g,estelijke en wereldlijke autoriteiten op, 
o. a. de beide Rectoren. Onder de wereldlijke autori- 
teiten bevond zich o.a. Mr. Melsen, die, geheel in 
overeenkomst met z'n faculteit op alle sportcvene- 
menten bliik van belan~stellinn neef t. Hulde! 
Plotseling kondigde een-of andërë zeer originele en- 
thousiast de striid aan met t rom~e ta~scha l  en weldra 
schrilde het f l5t je  van den stärt& en plonsten de 
soepele lichamen in het water. 
De strijd begon zeer f ~ l ,  maar onze favoriet Hans 
Schep wist aezv 100 m schoolslag toch nog met een 
grote voorsprong te winnen. Helaas moeten wij hem 
nu missen, daar hij verhuisd is naar..  . Zuid-Afrika. 
De spaniiing zat er in! 
Nu kwam de adembenemende 50 m borstcrawl. Dat 
beloofde een ftlle strijd t e  worden. 

rigens ben ik priester. (In Rus- 
land mogen de priesters zich niet 
laten scneren of knippen. Noot 
vert.) 
,TUL, tut!" grijnsde de comman- 
dant minachtend. ,,Hier is mijn 
wil wet! En verder ben je voor 
ons g ~ e n  pope. maar een contra- 
revolutionair, een volksvijand. En 
ik zal je voor de hygiene je haren 
laten afknippen. Anders komen ze 
maar onder de luizen te zitten. 
Haha-ha.. . . Probeer maar niet 
tegen te stribbelen, anders vlieg 
je op staande voet de cel in. En 
je baard moet er meteen ook 
maar af.. . ." 
De Oude man werd met geweld 
op het krukje gezet, en de kapper 

, knipte met de machine zijn brede 
Ik ben overtuigd, dat het hem lie- 
ver geweest was, wanneer hij ge- 
slagen werd. Tranen van mach- 
teloze vernedering sprongen ir, 
zijn goedige, blauwe ogen. Maar 
hij beheerste zich, en met een on- 
b-wogen gezicht doorstond hij de 
vernederende handeling tot het 
einde toe. 

l Het was een sombere, naargees- 
, tige avond. Pater Wasilij, die door 
1 de vreemde verandering van zijn 
l uiterlijk er moe en oud uitzag, / haast onherkenbaar zonder zijn 
1 baard, was zwijgzaam. Ik be- 
/ merkte slechts, dat hij Grieschka , stevig de hand drukte.. . . maar 

i 

i 

toen, na  het avondeten, de oude 
priester zijn krukje in de hoek 
zette, een schone handdoek er 
over hing en de geredde ikoon 
daarop plaatste, kwamen allen 
rond zijn geimproviseerd altaar- 
tje staan, om met een geheel 
n i~uwe gewaarwording, als men- 
sen, die zo even grote opwinding 
en groot verdriet hadden door- 
staan, naar zijn gebed te iuiste- 
ren. De oude priescer bad eenvou- 
dig en innig, alsof hij met zijn 
lieve moeder sprak. 
Bij smeekte de Hemelse Koningin 
om bescherming, maar niet voor 
zichzelf alleen. Hij smeekte om 
erbarming voor Rusland en voor 
zijn eigen volk. Hij smeekte, dat 
vrede en geluk de boosheid en 
wreedheid zouden vervangen. Hij 
bad, dat de liefde van de Moeder 
Gods de harten zou verlichten, 
dat het feest van de geboorte van 
haar Zoon weer blijdschap moch, 
brengen in ieder huisgezin, en dat 
overal weer geluk en rust mocht 
heersen.. . . Wij waren allen ge- 
schokt en ontroerd door de kracht 
van de woorden van zijn gebed. 
Het scheen een ieder toe, dat hii 
zelf niet die woorden bad, dat 
de Moeder Gods naar hem per- 
soonlijk keek, en dat in haar ogen 
steeds duidelijker blinkende tra- 
nen zichtbaar werden, niet van 
droefheid, maar van hartelijke 

blijdschap en vertedering. 
En niemand kon zijn blik losma- 
ken van de ogen van de Lieve 
Moeder. . . . Toen de neergekniel- 
de priester zich in een laatste 
diepe buiging vooroverboog, keek 
Grieschka, bie met een onacht- 
zaam uiterlijk he l~maal  achter- 
aan stond, heimelijk om zich 
heen, knielde toen eveneens neer, 
bracht zijn hand aan het voor- 
hoofd en maakte onhandig een 
kruisteken - het eerste van zijn 
bandeloos leven.. . . . . 
l) ,,BjepsrizonrikiW zijn aan hun lot 
overgelaten, rondzwervende troepen 
kinderen, levend van diefstal, roof en 
plundering. 
2, Solovki, een klein eilandje, in de 
Witte Zee, was vóór 1917 een be- 
roemd bedevaartsoord. Hier bevond 
zich het vermaarde Russische klooster, 
dat gesticht was door Cyrillus en Com- 
modiiis. Ontzaglijke rijkdommen - ge- 
schenken van Tsaren, die daar ter be- 
devaart kwamen - werden door de 
eeuwen heen bijeengebracht. Toen in 
1917 de communisten het klooster ver- 
beurd verklaarden en de monniken 
gevangen namen, werd door hen naar- 
stig naar de fabelachtige schatten ge- 
zocht. Zij bleken evenwel zó goed ver- 
borgen, dat zij niet gevonden werden. 
Tot  op heden wordt het klooster door 
de communisten gebruikt als concen- 
tratiekamp. 



Wiji hadden zeer goede zwemPrlers bp dit nummef, 
o.a. Harry van Doorenmaalen. 
Meesterlijk doorkliefde hij het water, schoot voor- 
uit en eindigde ten slotte met een mooie voarsprong. 
Hij maakte de fabelachtige tijd van 29,2 sec. Direct 
na  zijn aankomst. namen wij hem een interview af. 
Hij zei o.a. dat dit aijn record was, wat hij nooit 
verwacht had. 
Door dit alles- hadden wij een grote voorsprong ge- 
kregen en ook op de andere nummers waren wij 
de baas. Allen zwommen zoals ze nog nooit ge- 
zwommen hadden. Onder hen, die onze naam hoog 
hielden, vermelden we nog: Joop v, Rijn en J. Mid- 
deldorp op de 50 m rugslag en verder: A. Veerman - A. Stoop -en Fr. Killian. 
De Borstcrawl-estafette zette heel Stoop in vuur en 
vlam en 't was een geloei van jewelste. De sfeer 
was uitstekend! 
De hoge gasten aten taartjes, Rectoren confereerden 
over de mogelijkheid van een H.i.c.-V.i.c.- en Z.w.iac.- 
tournooi op Allerheiligen. 
De badmeester startte wat er maar t e  starten was, 
Pater Distel confereerde met den kroegbaas over de 
verschillende consumptieprijzen, heren tijdopnemers 
drukten op de stopwatches, dat het een lust was 
en de heren juryleden worstelden zich door de berg 
tijdbriefjes heen, terwijl er allerlei gewichtige men- 
sen om de jurytafel heenzwermden, om toch maar 
een glimpje op te kunnen vangen van de honderden 
cijfcrs en getallen. Kortom het was een en al bedrij- 
vighefd. Doch dit alles was nog niet genoeg. 
HBt zwemevenement kwam nog: 
De Polowedstrijd. 
Het was verbluffend: h la Nederland-Engeland. 
Alliance was absoluut de meerdere. technisch en 
tactisch! 
Hans Schep lag vastberaden voor z'n doel, terwijl 
Joop van Rijn het pubnek af en toe stomverbaasd 
deed staan door z'n verbluffende staaltjes van tech- 
niek. 
De einduitslag laat zich raden: 4-0. 
Alliance was een voetstuk waard en dat kreeg het 
dan ook in plaats van een beker. 
Nadat de Rector enige waarderende woorden ge- 
sproken had, overhandigde hij den voorzitter een 
Alliance-zwemmer op een voetstuk. Een donderend 

hoera V O O ~  Áiliance volgde en de strijd was Weer e- 
streden1 
Ik mag echter niet eindigen zonder te vermeldea 
dat 't bestuur met de Zwiccers volkomen in stijl, 
ergens ging ,,borrelenw als troost voor de Zwiccelin- 
gen en ter bevordering van de goede verstandhou- 
ding! .,Supporter". 
ZWEMCLUB ,,ALLIANCEv 
UITSLAG TWEEKAMP 
tussen Zwemclub ,,ZwicM (ZW) A'dam en 

zwemclub .,Alliancev (Al.) Haarlem, 
gehouden op 31 October jl. in Stoop's Bad te Over- 
veen. De voornaamste tijden waren: 
I. 100 meter schoolslag: 1. H. Schep (Al.) in l min. 
27.2 sec. (Hans Schep is inmiddels naar Z.-Afrika 
vertrokken.) 2. A. Stoop (Al.) 1 min 34.4 sec. 

' 11. 50 m borstcrslwl: 1. H. v. Doorenmaalen (Al.) in 
29.4 sec., 2. A. Veerman (Al.) in 31.8 sec. 
111, 50 m schoolslag: 1. H. Schep (Al.) in 39.6 sec., 
2. G. Olislagers (ZW.) in 41 sec. 
IV. 5 X 50 m borstcrawl-estafette: 1. Alliance in 1 
min. 50.8 sec. (Fr. Kilian. Fr. v. Dam, A. Veerman, 
J. v. Rijn en H. v. Doorenmaalen.) 
V. 50 m rugslag: l. J. Middeldorp (Al.) 41.9 sec., 2. 
J. v. Rijn (Äl.)L42 sec. 
VI. 3 X 50 m wisselslag-estafette: 1. Alliance I in 
l min. 47.4 sec. (J. v. R Q ~ ,  H. Schep, H. v. Dooren- 
maalen.) 2. Alliance 11, in 2 min. 0,6 sec. (J. Middel- 
dorp, A. Stoop, A. Veerman.) 
VII. 5 X 50 m schoolslag-estafette: 1. Alliance in 3 
min. 40 sec. (K. v. Schaik, H. Scheepers, Fr. Lablans, 
Fr. v. Tongeren. H. Schep.) 
VIl ï .  1 3 \ X  50 m vrije slag-clubestafette (buiten 
puntentelling): 1. Alliance in 8 min. 51 sec. 
IX. Waterpolowedstrijd: gewonnen door Alliance 
met 4-0. 
Eindiiitslag: Alliance (winnaar) met 1409,5 punten; 
Zwic 1590,7 punten. 
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KENNEMER LPC.TRIN. LYC. 
7%-2%. 

Dat is dus een lelijke nederlaag, 
te  meer daar het Kennemer niet 
eens tot de sterkste scholen gere- 
kend mag worden. Het Christelijk 
bijv. is, althans zoals de verhoii- 
dingen vorig jaar waren, veel - 
steFker. 
Gewonnen werd bij ons door 
Zwanenveld en de Prie, resp. 4e 
en 6e bord, terwijl Heyne, 2e bord, 
remise maakte. 
De afgebroken partij van van . 
Pampus is tegen elke verwach- 
ting in verloren v. Pampus stond 
gewonnen, doch bij het uitspelen 
kwam aijn t.egenstander ineens 

met een hele mooie matcombina- 
tie op de proppen. 
Zwanenveld demonstreerde, hoe 
men een partij, die eerst glad ver- 
loren en  vlak voor het einde zelfs 
nog geheid remise stond. moest 
winnen. (Hij zette nota bene met 
koning en toren zijn tegenstan- 
der, die koning en dame had, 
mat!!) 
Terecht werd hij met een ap- 
plausje gehuldigd. 
Ook de Prie bemachtigde een 
winstpuntje. Heel listig wist hii 
zijn tegenstander mat -te zetten. 
Proficiat! 
Heyne speelde een goede partij, 
die tenslotte op remise uitliep. 
BiJ het sluiten van de wedfitrijd 

was de partij nog niet uit. Eerst 
scheen zijn tegenstander de partij 
nog te  willen uitspelen, doch na 
enig ,,peinzenw koos hij toch maar 
eieren voor zijn geld en nam ge- 
noegen met remise. 
Gfzien de eindstand zeker een 
mooi resultaat. 
De andere borden verloren alle- 
maal; volgende keer beter! 
Veel is er na  zo'n eerste wedstrijd 
natuurlijk nog niet te zeggen. 
Wel was het pijnlijk te zimen, hoe 
weinig jongens goed uit de opr- 
ning kwamen. Het zou werkelijk 
nog niet zo'n gek idee zijn, eens 
een opening na te  kijken. 
Wanhopen hoeven we in elk geva' 
nog niet, want de M. T. S. bijv. 
heeft liefst met 8-2  verloren, 
waar nog bij komt, dat verschii- 
lende goede schakers door om-, 
standigheden dit keer niet mee 
konden doen. Temeer daarom zul- 
len we de volgende wedstrijd een: 
een ander geluid laten horen. 
Al met al kunnen we in de inter- 
scholaire competitie zeker een 
dragelijk figuur slaan. 


