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in het hoenderhok1 
ALL EOR EBCIII! - EACH FOR ALL! 

Het was in het jaar 1934, dat een anonieme lyceïst slechts weinigen zijn, zéér weinigen, DE GROTE 
het volgende in ,,Tolk Lege" schreef: ,,Lyceïsten, op MEERDERHEID BESTAAT UIT EEN VERZAMELING 
ter revolutie! Slechts revolutie kan ons redden uit de LOS NAAST ELKAAR STAANDE INDIVIDUEN ZON- 
modderpoel van futloze slapte, waarin wij verzonken DER ENIGE ONDERLINGE BAND, die alleen maar 
zijn. Zoals de toestand nu is, kan het niet langer en school gaan, ,,omdat het nu eenmaal moet", en 
mag het niet langer. Gij hebt toch eergevoel! Wij zich verder met niemand of niets meer bemoeien. 
zijn toch geen afgeleefde, oude knarren..  . . !" Dit i s  het beeld van het Triniteitslyceum, als het op 
Hij schreef nog veel meer, deze lyceïst, en het ge- het punt staat 25 jaar oud te worden. Dit is dus ook 
heel vertelt ons veel van de toen op 't Triniteits-LY- het beeld van ons Schoolleven. Juist ja, ons school- 
ceum hecrseride toestand, maar het toont ons ook, leven, juist dat is de aanleiding geweest tot 't schrij- 
hoe de geschiedenis zich kan herhalen, want de toe- ven van dit artikel. Eigenlijk kon ik hier beter 'n 
stand van 1934 ziet zich weerspiegeld in die anno punt zetten en ophouden, want het is zeer moeilijk, 
1947. zo niet onmogelijk, te schrijven over iets, dat niet 
We leven nu dertien jaar later, en het is bij het bestaat. En ons schoolleven BESTAAT NIET. Het is 
lezen van genoemd artikel, alsof de klok heeft stil- erg, zoiets te  moeten zeggen, maar het is de waar- 
gestaan, want wéér bestaat de levende have v2n het heid ei1 niets dan de waarheid. Wij hebben geen 
Triniteitslyceurn uit een ~ u d d e  uiterst brave, maar werkelijk schoolleven. Wat wij als ,,ons" schoolleven 
ook uiterst stompzinnige imbecielen, die alles wat beschouwen is het uurtje Kunst in de Gym-zaal of 
er om hen heen gebeurt, critiekloos aanvaarden en een al-of-niet-gewonnen voetbalwedstrijd. Zoiets is 
zich, zodra er iets is, waarbij HUN mening en HUN zielig, en voor de mensen, die hierin geloven, moe- 
medewerking gevraagd worden, angstig en schuw in ten we bidden. 
hun huisje van lamlendig- 
heid terugtrekken en stom- 
metje spelen. W C é r wordt 
op het Triniteitslyceurn ieder, 
die eens wat nieuws wil bren- 
gen, ieder, die eens wat leven 
in die futloze stapel seniele 
oude-mannetjes-lijven wil 
blazen, met nietszeggende, 
klamme, dode-vissenogen 
aangegaapt, en achter zijn 
rug becritiseerd. Wéér bergt 
't Triniteitslyceum 'n troet 
zieke kippen, die geweldig 
kakelen, doch zelf slechts tot 
toezien, afwachen, afbreken, 
en kringetjes spuwen in staat 
zijn. Bijna achthonderd jon- 
gens bezoeken dagelijks onze 
school en ik vraag me af. 
hoeveel van hen in de school 
iets anders zien dan 'n nood- 
zakelijk kwaad, waar je afwis- 
selend 'n morgen of 'n middag 
naar toegaat om te leren, dat 
(a2-b*) gelijk is aan (a-kb) 
(a-b), of dat de zwaarte- 
kracht,de oorzaak is, dat 'n 
steen naar beneden valt als 
je 'm loslaat. Ik vraag me af, 
hoevelen van de achthonderd 
in het schoolgaan iets anders 
zien dan 'n dip1o- ',fidnda r mor cirr voor de kop-l: ,,N;rt zo dri n r o . . . . . ma-fokkerij. Het zullen er 9 9 '3 



Een Werkelijk Schoolleven en een Goede Schoolgeest, 
dat zijn de dingen, die op ,de Zijlweg ontbreken. Het 
Triniteitslyceum dreig> geestelijk ten onder te gaan 
aan het gezwets en geklets van allerlei betweters, die 
ieder voor zich geweldig van hun gewicht en onmis- 
baarheid overtuigd zijn, doch nog niet eens geza- 
menlijk, laat ,dus staan ieder voor zich, ook maar 
d á t kunnen presteren. Alles moet van hogerhand 
komen, uit de rectorskamer, of uit die van den pre- 
fect, het moet ons allemaal met de paplepel worden 
ingegeven, zodat we slechts behoeven te slikken. We 
zijn met z'n allen, achthonderd man, slechts tot één 
ding in staat, en dat is: kankeren. Wanneer we hier 
'n kankerclub zouden oprichten, dan was de school 
te klein voor de ledenvergaderingen. 
Ongetwijfeld zal er r?it de lezende schare een gemor 
opgaan bij het Bezen van 'dit artikel, men zal om 
bewijzen vragen; men zal feiten eisen. Droge, wls- 
kundig juiste feiten, die al deze beweringen kunnen 
staven. Ik zal ze geven, n i e t  met een triomfan- 
telijke grijns van gelijkhebberij. Verre van dat zelfs. 
Ik vind het jammer, dat ik ze kan geven, het spijt 
me, dat ze er zijn. Wanneer ze er niet waren, bestond 
de mogelijkheid, dat  dit gehele artikel Bluf en Dik- 
doenerij was, was het mogelijk te zeggen: ,Zo erg 
zal het wel niet zijn". Jammer genoeg kan men dat 
nu niet zeggen, want hier komen ze, de nuchtere, 
niet-liegende feiten. 
Het eerste betreft jou, lezer, schrik niet, denk niet, 
dat we je iets moeilijks zullen laten doen. Je behoeft 
ons alleen antwoord te geven op deze vraag: Gaat 
je bekenaheici met je medescholieren verder dan de 
namen van hen, die bij je in je kringetje op de cour 
staan? Kun je ons b.v. vertellen, in welke klas Jan 
Jansen zit? Nesn, lezer, stop maar, vertel maar niets, 
we weten je antwoord al. Zeg niet: ,,De school is te 
groot," want dat argument houdt, geen steek. Zeg ons 
alleen hoe je z6 wilt samenwerken. 
Feit twee: Ben je naar het Kerst-concert geweest, 
lezer? Waarschijnlijk niet. Misschien houdt je niet 
van dat soort muziek. Ik kan 't me voorstellen. Maar 
vind je 'n opkomst van 25 jongens op 'n school van 
800 niet schandalig?Waar bleef je, Lyceïst, met je 
,,standing"? Gymnasiast, waar was je met je ,,klas- 
sieke vorming"? Den% niet, dat d i t  laatste 'n 
H.B.S.-hatelijkheidje is, het is slechts 'n simpele 
vraag, die op antwoord wacht. 
Feit drie: Herinner je je. .  . . maar laat ik ophouden, 
laat ik me tot deze twee béperken. Deze twee feiten, 
gekozen uit een zee van andere. 'n Zee van feiten, 
ontstaan uit 't 'gedrag, neen, dat woord is nog te 
goed, ontstaan uit 't gebibber en gewaggel van een 

cour vol half-zachte, kleffe, drillerige, gelei-achtige 
massa's, die met alle winden meewaaien, maar een 
ontzettend hoge dunk van zichzelf hebben. (Enigs- 
zins gewaagde beeldspraak! Red.) Denk niet, dat ik 
met bovenstaande wantoestanden uitgepraat ben, 
heus, geloof me, er is nog veel meer, maar een goed 
verstaander. . . . 
Wanneer je tot deze woorden gekomen bent met 
lezen, zijn er ongeveer vijf minuten verstiteken. Wat 
is net resultaat van die vijf minuten? Waarschijn- 
lijk zullen velen het niet met me eens zijn, wellicht 
heb ik sommigen kwaad gemaakt, daar ben ik dan 
blij om, want van mensen, die kwaad zijn, kan 
men meer verwachten, dan van duffe stokvissen. 
die ,,'t wel geloven" en doormaffen. Ben je 't niet 
met me eens, protesteer dan, bewijs. dat dit alles 
niets is dan geklieder om papier vol te krijgen. 
Anders: begin dit nieuwe jaar goed, begin net op 
een manier, waarvoor latere lyce'isten je dankbaar 
zullen zijn. Wacht niet langer, stel niet uit, want 
anders zal de dag van vandaag weer net zo verstrij- 
ken als die van gisteren, en met die van morgen zal 
het niet anders gaan. Neen, laten we nu ingrijpen, 
laten we de, toen vergeefse, oproep van den anonie- 
nien lyceïst uit 1934 overnemen en doen weerklinken 
door heel de school, en over de sportvelden er bui- 
ten: ,,Lyceïsten, Op, Ter Revolhtie!" Op ter Revolu- 
tie! dat betekent: Wanneer je 'n onbenullig clubbe- 
stuur hebt: kies een nieuw,,kies hen, die begrijpen 
wat er van hen geëist wordt, zet de kletswijven af.  
Het betekent, wanneer je ,,papierenH leden in je club 
hebt: gooi ze er uit, het is niets dan ballast. Nog- 
maals: Begrijp de toestand, die artikel is niet ge- 
schreven om de zaak wat op te vrolijken of om den 
lezer al of niet aangenaam beziq te houden, het is 
ontstaan uit een bittere noodzaak. Het Lyceum 
schreeuwt om samenwerking, bevorder deze, help 
haar vormen. Zorg, dat we spoedig weer met trots 
in ons Schoollied kunnen zingen: ,,Wij zijn Trini- 
teitslyceïsten!" En laat verder commentaar dan, èn 
voor de buitenwereld, èn voor ons, overbodig zijn. 
Laat die ene zin Alles, en meei dan genoeg zeggen. 

Noud v .  d. Eerenbeemt, 4A1. 

Naschrift van de Redactie : 
Tot zover de diagnose. 
Wie stuurt ons de nodige recepten voor deze zieke 
kip? 
De Redactie stelt haar kolommen beschikbaar voor 
H. H. Doktoren en Specialisten. 

Hartelijk dank ik u allen namens de kinderen, die 
h e t  't speelgoed en de boeken zijn blij gemaakt. Zij 
denken aan den goeden Sint en zullen ongetwijfeld 
hun dank hebben uitgezongen onder de schoorsteen. 
De dank van de ou~ders, die hun kinderen blij heb- 
ben gezien, zonder de weldoeners te kennen - dit 
laatste geheel in de gelest van den Heilige van 6 Dec. 
,,We vereren de Heiligen . . . . . . . . vooral door hun 
deugden na  te volgen", zegt de catechismus en in 

* dit boekje staat niets dan waarheid. 
Ten slotte mijn eigen dank, omdat ik mocht mee- 
helpen aan 't brengen van deze blijheid. 

Zr. Hedwigis, wn. h. d. S., 
St. ~uciaschool, Tugelastraat 5. 

Haarlem, 8 Dec. 1946. 

Extra Politiebericht ! 
Opsporing, aanhouding en voorgeleiding verzocht 
van : . . 

Humanisme, 

weggelopen uit de rede van Pater Vogels op 25 No- 
vember jl. Signalement onbekend. 

Voor advertenties gelieve men zich te 
wenden tot K. LANGENEGGER (waldeck 
Pyrmontlaan 2 Overveen.) 



letje gaat, klaren om onbegrijpelijke redenen aller 
gezichten op. Daar ik vermoed dat ditzelfde ver- 
schijnsel zich bij den geduldigen lezer zal mani- 
festeren bij een eventueel einde van deze flitsen, 
zet ik er een streep onder. 

J. Komen T I .  
Grieks A.B. Achter deze naam verschuilt zich de 
les, waarin de aanhangers van alpha en bêta 
gedurende veertig minuten in een gezamenlijk ge- Ons Planetarium (vervors). 
nieten van de eeuwige schoonheid van het Home- 
rische epos verenigd ziin. Da genoemde tijd van In  hct vorig artikel hebt u kunnen lezen, dat ons 
veertig minuten is maximaal gesteld. Zeldsn duurt planetarium in feite een filmtoestel is met een pro- 
het genot immers lang, want de desbetreffende jectiescherm Het projectiescherm welft zich als een 
leraar heeft de sympathieke gewoonte om altijd halfronde koepel over 't cyliridervormige zaaltje uit, 
enige minuten te laat te komen, wat hij uit hoofde wa,rop zon, maan, sterren en planeten geprojee- 
van zijn functie als enige mag doen. In  ge- teerd worden door het instrument, dat in het mid- 
zagsloze minuten kan men treffende staaltjes Van delpunt van cje koepel is opgesteld. 
zelfopofferende naastenliefde bewonderen: de wei- 
nige leerlingen, die er in geslaagd zijn om iets te I.. .De Kaepel: 
produceeren wat men gewoonlijk een vertaling De koepel en het zaaltje, die geheel van hout zijn 
noemt, staan belangeloos hun trots bezit af aan opgetrokken, hebben een diameter van 4.80 meter. 
degenen, die niet uit de knoop konden k ~ m e n ,  of De onderdelen bestaan uit spanten en, uit horizon- 
geen tijd gehad hebben, tale dwarsspanten (stringers) die deze spanten met 
Plots verstomt het uit veler kelen gerezen geroeze- elkaar verbinden. 
moes, a h  met lichte tred de leraar binnentreedt. om deze halve-bol-constr~ctie te verkrijgen, is va11 
Fluks neemt hij zijn boek en spreekt de gevleu- een speciale bouwwijze gebruik gemaakt. 
gelde woorden: ,,Vers. . 307. . . . eh. . . . Heeze! lt Herinnert enigszins aan het ,,lattensijsteem'' bij 
neem jij eens een stukje." het bouwen van een zeilboot: eerst de spanten; bij 
De rozenwangige Heeze knikt van ja, en verblijd in ons planetarium in cle vorm van een halve bol, ei? 
zijn gemoed, Plukt hij aan z i ~ n  stropdas en leest en daarna de bekleding. Deze bekleding werd verkre- 
scandeert met sonore stem; zijn vertaling is niet gen door ca. 200 langgerekte stroken triplex in te 
bepaald slecht te noemen, heeft zelfs een zekere delen, 
alpha-inslag. Aan de onderkant van de koepel zijn in het triplex 
Resultaat: ,,Niet kwaad. Een paar kleine dingetjes de silhouetten van Haarlem en omstreken uitge- 
nog. In vers 318 staat een ,,ann met de indicatief van zaagd. Hiervoor hebben we met een gezichtshoek 
318 staat een 'an met de indicatief* van het fu- ,, 36 graden 10 foto*s genomen van de horizon, 
het futurum. Hieraan ligt een subjectief caUSale ,gezien vanaf het dak van het Lyceum. 
equivalent van het bekende ,,oos" met een partici- 
pium, dat ook een subjectief-causole inslag heeft. 
nexus ten qroildslag, Deze constructie .is dus een 
ten grondslag. Deze constructie i s  dus een equiva- 
lent van het bekende ,,oos7' met een participium, dat 
ook een subjectief-causale inslag heeft. 
De vertaling wordt dus zo: ,,Nadat de snelvoetige 
hchilles was ontwaakt, opende hij zjjn mond, wel 
voorzien van tanden en Mezen, om te geeuwen." 
Wij kunnen dus bij Achilles zekere tendenzen waar- 
nemen, dat hij tamelijk moe was na het gevecht 
van de vorige dag. Dat was goed, ja. Jij daar, i n  die 
hoek, Peter, neem ook eens een stukje." 

. ,,Het is niet voorbereid, pater, ik dacht, da t . .  . ." 
,,Ga je gang, probeer het dan zo maar." 
Achteraan in de bewuste bank begint het te zuch- 
ten en te fluisteren; de leuze: ,,samenwerking, geen 
schotjesgeest" wordt in praktijk gebracht: een ver- 
taling is in wording. 
Resultaat: . . ..en een man sterft, die veel gedaan 
heeft, op dezelfde wijze weinig, en het is voor mij Het planefarium in aanbouw. Duideli~k komt d e  speciale 
voordelig te vechten, geenszins . . . . . . leven . . . . . ., bouwwijze naar voren.  
omdat mijn gemoed smarten in mij leed. En  zoab 
een jong vogeltje, dat honger heeft, wanneer hij Door deze negatieven aan elkaar te plakken en in 
het genomen heeft, piept en . .  . . krijst . . . . ,,en de episcoop te vergroten, konden wij gemakkelijk 
verder begreep ik het niet erg goed, pater." de horizon op een rand triplex overtekenen, waarna 
,Begrijp je dan w61 wat je nu vertaald hebt?" wij deze rand uitgezaagd en opgehangen hebben. 
,,Nou eh, ook niet erg, pater." Onder de horiuon bevinden zich jaloeziën, om de 
,,Ik ook niet. Je moet ook altijd hieraan vasthou- sterren, die onder de horizon worden geprojecteerd, 
den: strak construeren d.w.z. onderwerp, gezegde, te absorberen. Deze koepel hebben wij gedurende 
lijdend voorwerp, etc. Houd dat goed vast! En ver- de grote vacantie van 1938 in slechts zes weken tijd 
der, wat is 'orthos?" gebouwd; dit werk is - zoals de oud-rector heeft 
,,Eh. . . . oprecht!" gezegd - te beschouwen als een staaltje van door- 
,,Kan het zijn, maar het is hier rechtop." zettingsvermogen, wanneei enige jongelui iets tot 
,,Ik dacht, dat de eerste betekenis oprecht was, een goed resultaat willen brengen! 
pater." De binnen-architectuur van ons Planetarium was 
,,Maar, jongen, onthoud nti voor eens en voor altijd, geheel uitgerust in rood gebeitst triplex, afgezet met 
dat adjectivia hun primaire betekenis nooit in de zwarte banden; en met de geel-witachtige koepel 
ethische orde hebben!" gaven deze kleuren een mooie contrast-werking. De 
Zo sprak hij. banken waren bekleed met groen leder, afgezet met 
De klas knikt ja en heéft weer stof tot mediteren. aluminium banden. De vloeren t.en slotte waren be- 
Wanneer plotseling voor de laatste maal het hel- legd met rode matten, die het geheel een weldadige 



De Haarl. Tien+Scholen~Tocht 
Ongetwijfeld zal het ieueren Trinitariër interesseren 
eens te vernemen, wtat er op andere middelbare 
scholen in Haarlem op allerlei gebied gepresteerd 

Dr. SPOELDER, 
Rector van het 
Stedelijk Gymnasium 

(Cliché Haarl. Dagblad) 

wordt, wat daar leeft onder de meisjes en jongens, 
hoe het daar gesteld is met het verenigingsleven, 
hoe daar de verhouding is tussen docenten en leer- 
linrgen, Irortom: de interne toestanden bij onze col- 

_ lega's elders in  de stad te  leren kennen. Daarom 
vond de redactie het een gelukkige gedachte van 
Pater Hutjens, toen deze voorstelde iedere maand 
het hoofd van een der middelbare scholen in  de 
Spaarnestad te interviewen en de resultaten daar- 
van in Tolle Lege te publiceren. Zij aanvaardde dit 
voorstel en meende, met het Stedelijk Gymnasium te 
moeten beginnen, dat als <oudste onderwijsinstelling 
van Haarlem de meeste rechten heeft. Zij richtte een 
schrijven aan Dr. C. Spoelder, den Rector, waarin 
zij om een onderhoud vroeg, dat met de #grootste 
bereidwilligheid werd toegestaan. En zo togen op 30 
December twee leden van de redactie naar de Stol- 
bergstraat om den Heer Spoelder een aantal vragen 
te stellen. 
Onze eerste vraag gold de ,geschiedenis van het 
Gymnasium, dat op een zeer hoge ouderdom bleek 
te kunnen bogen, daar het reeds in  1289 door Hertog 
Albrecht van Beieren aan de stad Haarlem geschon- 
ken werd. Die historie van deze eerbiedwaardige La- 
tijnse school werd door een van de voorgangers van 
Dr. Spoelder beschreven tot het jaar 1889. In de meer 
dan 550 jaren van zijn bestaan heeft het Haarlemse 
Gymnasium 34 Rectoren gehad, van wie de laatste, 
in den .persoon van onzen welwillenden zegsman, 
reeds gedurende bijna 28 jaar de schepter zwaait. En 
we vernemen, dat Dr. Spoelder zelf van 1898-1904 
binnen de muren van zijn toekomstig domein op de 
schoolbanken zat, In 1913 kwam hij terug als leraar, 
waarna op 1 Februari 1919 zijn benoeming tot Rec- 
tor volgde. De beroemdste Rector was 'ongetwijfeld 
Schoneus, die Latijnse blijspelen schreef in de trant 
van Terentius, welke dan door de leerlingen werden 
opgevoerd. Onder degenen, die hier in hun jeugd 
onderwijs genoten en later grote bekendheid ver- 

% wierven, kunnen we noemen: de schrijvers Hilde- 
brand en Iran Eeden. Hec Gymnasium is dus een 

moeilijkste tijd aan, nl. het uitvoeren en opstellen 
van het instrument. 
Doordat wij steeds weer moesten zoeken en probe- 
ren, kan gerust gezegd worden, dtat het instrument 
tweemaal gebouwd is. 

Ir. G. W. Pieterse, s. i. 
(Wordt vervolgd.) 

(Wegens plaatsgebrek ingekort.. Red.) 
l 
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school met een verleden en een traditie, waarop het 
trots kan zijn en vergeleken waarbij ons Lyceum 
met zijn bijna 25 jaas nog maar net komt Icijken. 
Een ander groot verschil is, dat  de Haarlemse La- 
tijnse school een stadsschool is, zodat het onder- 
wijs er neutraal moet zijn. Dr. Spoelder voegde 
hieraan toe, dat z. i. het begrip ,,neutraliteitw in 
dit verband een grote eerbied voor de zienswijze 
van a,nderen insluit. Men mag gerust, zo zei hij, 
zijn eigen opvattingen naar voren brengen, mits 
men spreekt met kennis van zaken en !de overtui- 
ging van anderen respecteert. Wij, Katholieken, kun- 
nen deze optimistische zienswijze niet delen. 
Een derde verschilpunt is het feit, dat onze school 
een Lyceum is met gemeenschappelijke onderbouw 
en later splitsing in H. B. S. en Gymnasium, terwijl 
het Stedelijk Gymnasium zuiver een instelling is 
van voorbereidend hoger onderwijs, dit? dus m hoofd- 
zaak toekomstige universiteitsstudenten herbergt en 
waar men reeds in de eerste klas met Latijn, in do 
tweede met Grieks begint. 
Het gesprek kwam natuurlijk ook 'op coëducatie of 

- co-instructie, zoals de Heer Spoelder het liever 
noemde. Hij zeide persoonlijk (overtuigd voorstander 
te  zijn van dit stelsel, waarin hij grote voordelen 
zag. Toen wij naar de getalsverhouding tussen de 
meisjes en de jongens vroegen, vertelde hij ons, dat 
deze in de loop der jaren aan veranderingen onder- 
hevig was geweest. In 1898 waren er op 80 leerlingen 
nog slechts vijf meisjes. In 1910 was de balans naai  
de andere zijde doorgeslagen, daar toen tweederde 
der leerlingen uit vertegenwoordigsters van het 
zwakke geslacht bestdon& Dit werd in hoofdzaak ver- 
oorzaakt door het feit, dat het leerplan toen ver- 
ouderd was en men het Gymn~asium langz,amerhand 
was gaan beschouwen als een plausibel opvoedings- 
instituut voor jongedames. Thans maakt het man- 
nelijk gedeelte meer dan de helft uit van de onge- 
veer 400 studenten, die het Gymnasium momenteel 
telt. Het docentencorps telt 23 leden, van wie onge- 
veer tien ,,niet gedetacheerd" zijn, d. w. z. uitslui- 
tend op het Gymn'asium les geven. De verhouding 
t.ussen de leraren en de leerlingen noemde Dr. Spoel- 
der erg prettig. Ook buiten de lessen heeft men veel 
contact, voornamelijk in het verenigingsleven, dat 
op het ogenblik een periode van grote bloei beleeft. 
We vroegen om nadere gegevens, die prompt werden 
verstrekt. Het Gymnasium bleek niet zo ruim ge- 
sorteerd in clubs als het Triniteitslyceum. We ver- 
melden het bestaan van de muziekvereniging 
,,Lino$"' van een schaakclub en van de Debating- 
club de Kern, die een tiental jaren geleden werd 
opg-ericht en waarvan de leden, wier aantal de 25 
niet te boven mag gaan, door den Rector en dei? 
Nederlandsen leraar worden uitgekozen. En dan is 
er de Schoolvereniging ,,Amicitia Iuncti", een over- 
koepelingslichaam, dat een zekere eenheid waar- 
borgt, al leiden de diverse clubs een zeer onafhan- 
kelijk bestaan, waarvan alle Gymnasiasten lid zijn 
en dat onlangs zijn 60-jarig bestaan vierde (zie el- 
ders in dit nummer). 
Natuurlijk heeft het Gymnasium ook een eigen blad: 
,,Mirabile Lectu", dat tijden van bloei en verval heeft 
gekend, maar zich thans weer in aller belangstelling 
mag verheugen. Dr. Spoelder vertelde, dat  hij zelf 
actief medewerkend hoofdredacteur is. 
De sport vormt helaas een schaduwzijde, want deze 
wordt slechts matig beoefend. Gevoetbald is eer nooit 
veel. De verklaring hiervan zocht de Rector in het 
gebrek aan vrije tijd. Overigens heeft het aan aan- 
moediging daartoe en medewerking daarbij nooit 
ontbroken, wat niemand behoeft te verwonderen, 
wanneer men weet, dat dr. Spoelder gedurende 18 
jaar voorzitter van H. F. C. is geweest. Ook andere 
takken van sport genieten momenteel weinig belang- 
stelling. Vroeger was dit anders: er werd toen door 
de meisjes veel en goed gehockeyd en eenmaal \vist 
het Gymnasium zich tot kampioen op dit terrein 
op te werken. 



Over @e geest onder zijn pupillen was de Rector 
zeer tevreden. Hij verklaarde niets te willen weten 
van uitdrukkingen als ,,bedorven jeugd" en ,;gedes- 
illusioneerde jeugd", maar integendeel nog steeds 
het volste vertrouwen te  hebben in het kunnen en 
willen van de jeugd. Wel was het  zijn ervaring, dat 
zij, meer dan vroeger, de leiding of minstens het 
toezicht v(an ouderen nodig heeft en deze ook aan- 
vaardt, ja, er zelf om vraagt. 
De gevol'gen van de oorlog en vooral van het ramp- 
jaar 1944-'45 doen zich ook op Haarlem's oudste 
onderwijsinstituut gevoelen en speciaal in de lagere 
klassen. In  de hongerwinter was er slechts eens in 
de veertien dagen les, bij welke gelegenheid de op- 
gegeven taken werden besproken. Er verschenen al- 
leen meisies en veel haalde het niet uit. Verschei- 
dene leraren en leerlingen hebben illegaal werk ver- 
richt. maar er ziin aelukkia neen slachtoffers ~evallen 
Van de oud-studenlen m&<t er echter een veertien- 
tal het leven offeren. Dr. Spoelder wil, om hun n~a- 
gedachtenis te  eren, een eenvoudige gedenkplaat 
laten aanbrengen in het gebouw aan het Prinsenhof. 
De verhouding van het Gymnasium tot de overige 
middelbare scholen noemde de Rector goed. Van een 
nauw interscholair contact is hij geen warm voor- 
stander, omdat hij meent, dat de belangen daar- 
voor teveel uiteenlopen en iedere school zoveel moge- 
lijk haar eigen weg moet gaan en haar eigen sfeer 
bewaren. Grote gemeenschappelijke acties, zoals de 
Venray-Nijmegen-actie en de glasinzameling, juichte 
hij natuurlijk van harte toe. 
Tenslotte kwam het gesprek op eventuele onder- 

. wijsvernieuwing. ,,Ik ben een voorstander van iedere 
gezonde onderwij~vernieuwing,~' Beide Dr. Spoelder, 
,,maar daaraan zullen twee dingen moeten vooraf- 
gaan: de klassen moeten kleiner worden en de lera- 
ren minder zwaar belast. Zolang dat niet gebeurt, 
blijft het bij leuzen". Hij verklaarde zich den tegen- 
stander van- iedereen, die het laat voorkomen, alsof 
ei- vroeger nooit iets aan karaktervorming gedaan 
werd en aldus het oude onderwijs, dat aan de maat- 
schappij zovele voortreffelijke mensen heeft ge- 
schonken, ten onrechte in een ongunstig daglicht 
plaatst. 
Nadat de Heer Spoelder tenslotte welwillend voor 
onzen fotognaaf geposeerd had, namen wij afscheid, 
hem hartelijk dankend voor de bereidwilligheid, 
waarmede hij ons een gedeelte van zijn kostbare 
tijd had afgestaan. Als de medewerking bij alle 
hoofden van Haarlem's middelbare scholen zo groot 
is, zal deze nieuwe rubriek zonder twijfel slagen. 

K. H. J. Dorren, VIa. 

Het Kerstconcert. 
,,De muziek heeft ons in de ware Kersts teming ge- 
bracht," zei Pater Rector in zijn dankwoord na het 
langdurige applaus van de, dames en heren en de 
5 0/ó Trinitariërs. 
En werkelijk, we hebben genoten die Zondagavond 
voor Kerstmis: eerst voerde ,,Haerlems Cantorye", 
begeleid door ,.Die Haerlemse Musyckkamer", psalm 
137 van Johann Rosenmuller uit. Hoe kunnen we 
daar in Godsnaam naar luisteren hè? Maar dat het 

, prachtig werd gespeeld ei1 gezongen, daarvan zijn 
we alle 40 (veertig) s overtuigd, vooral heti ,,vivivica- 
bis" werd levendig door het koor geïllustreerd. 
Het clavecimbelconcert in  d-mol1 werd bijna feil- 
loos door Mevrouw Geirtrude Maclaine vertolkt en 
de Musyckkamer begeleidde nauwkeurig. 
Na de pauze zong het jongenskoor vlot drie Geist- 
liche Lieder van Bach. 
De Kantate am ersten Weihna~htsfestta~ge: Uns ist 
eind Kind geboren, werd zonder haperen ten gehore 
gebracht, a l  moest André Kaart de solisten een paar 
keer aanmanen, de sopraan en de tenor vielen wat 
tegen. 
Ons enthousiasme over het debuut van Haerlems 
Cantorye en Die Haerlemsche Musyckkamer hebben 

we proberen uit te drukken in verschillende applaus- 
golven, maar toch past nog wel een dankbare nabe- 
schouwing in ons officieele schoolblad: het was een 
prachtige avond. 
P.S. Ik ben geen muziekcriticus. 

J .  v. d. Horst V. 

Wanhoopsstemming - 
maniertjes ? 

Waarde Nitram! 
Laten we vooropstellen, dat je een inderdaad loffe- 
lijke poging gedaan hebt om in het kort bestek van 
twee halve Tolle Lege-kolommen een antwoord te 
geven op een vraag, die in de laatste jaren reeds 
zeer vele en bovenaien zeer knappe mensen zich 
eveneens gesteld hebben. En al zijn wij het in ,enige 
opzichten met je eens, toch schijnt het ons toe; dat 
er wel iets aan je argumentatie ontbreekt - of zijn 
jullie met de cultuur-geschiedenis op school nog 
niet verder dan 1700 gekomen? 
Luitster eens: Dat 'de Europese cultuur aan het af- 
zakken is, zoals jij het zeer plastisch uitdrukt, ac- 
coord! W a r  heb je wel eens gehoord, dat er ook in 
de cultuur-geschiedenis een zeker rhythme is, een 
op- en neergaande beweging, hoogte- en diepte- 
punten? 
Om het jaar 1700 aan te nemen als beginpunt van 
het verval, is wel wat kras, of heb je nog nooit ge- 
hoord (om met de letterkundigen te beginnen) van 
Goethe (bij wien Vondel niet in de schaduw kan 
staan) l), Schiller, Hölderlin; van Verlaine, de Mus- 
set, Baudelaire; van Keats. Shelley, Shaw, van 
Dostojewski, Tolstoj, Poesjkin (je sprak toch van 
Europese cultuur?); ofwel van een Gezelle, Gorter, 
Boutens, Leopold, H. Roland Holst-van der Schalk, 
A. Roland Holst, Nyhoff, Marsman? 
Wat betreft de componisten na Bach: misschien 
heeft iemand je wel eens iets verteld van een ze- 
keren Mozart, een Beethoven, Handel, Schubert, 
Mendelssohn. Chopin, Tsjaikowski, Rachmaninoff, 
Shostakowitsch, Honegger? 
Heb je wel eens gehoord van de schilders: Goya, 
Renoir, Cézanne, van Gogh; of van Gainsborough, 
Maïis, Breitner, of van Sluyter, om maar eens voor 
de vuist weg wat namlen van niet zo heel kleinen 
te noemen? 
Heb je ooit gehoord van de Haagse School? Ja? dan 
weet je ook wel, dat 'dat een hoogtepunt was van 
het Impressionisme, waarover jij enigszins scham- 
per schrijft; we zouden je nog kunnen wijzen op 
mannrn als Rodin; op philosophen als Jacques Mari- 
tain, Etienne Gilson, Johan Huizinga, om maar in 
onze eigen tijd te  blijven. 
,,Het machtig psychologisch inzicht, de theologische 
kennis en het taalgevoel'" van Vondel slaan jou met 
,,stomme verbazing". Je let dus wel goed op in de 
Nederlandsche les, maar geniet je er ook van? Dat is 
namelijk iets, wat je jezelf moet leren! Hoeveel regels 
Vondel heb je al gelezen en .  . . . begrepen? 
Je vindt de moderne letterkunde zo heidecs;'lees je 
er wel eens iets van (en wat?) of ben je geabonneerd 
op de Linie? Heb je bijvoorbeeld Bertus Aafjes' zelf 
gelezen? Doe het dan eens, als je wat ouder bent 2) .  

Ga niet alleen af op wat anderen zeggen! 
Tussen twee haakjes: we kunnen ons voorstellen, dat 
het niet leuk is, als je grote broer je niet helpt bij 
't huiswerk, maar van een dergelijk magistraal ar- 
tikel moet je geen oratio pro dom0 maken! 
In  de vaste  vertuig ging, dat we in het geheel niet uit 
hout gesneden zijn, tekenen wij, 

de Oud-Leerlingen: 
L. Everard. 
G. van den Bergh. 

l) Gelooft y het zelf? - Red. 
Bent u zelf ai oud genoeg? - Red. 



Mededeling. 
Alle Lyceïsten, die aan de glasactie van H. de Greeve, 
pr., hebben meegedaan, 
kunnen gratis ontvangen een boekwerkje, getiteld: 
..Verwoest Nederland. Een tocht iangs de puinen, 
beschreven en geteekend door Herman~~oerkerk".  
Klassevertegenwoordigers van de hoogste klassen en 

van d e  wagens kunnen zich hiervoor 
met P. Hutjens verstaan. 

Beter laat dan nooit. 
Er zijn in een mensenleven gebeurtenissen, die over 
u heengaan en verder hun uitwerking missen, - 
bijv. als iemand u verzoekt de groeten over te bren- 
gen aan een derde, doch dit zuiver vraagl uit ge- 
woonte, als een vorm van étiquette - doch e r  vallen 
ook dingen voor, welke men niet licht vergeet, - 
bijv. als iemand zijn welgemeende dank tot uiting 
brengt voor een gave, welke hem geschonken is. 
Over deze laatste categorie zal ik het woord tot u 
richten; niet in het algemeen, maar in het bij- 
zondere; niet hoogmoedig, doch u nederig verzoekend 
mijn woord te  aanhoren, resp. t e  lezen, zeer goed 
weten, dat ik niet kan en zal kunnen schrijven zon- 
der uw belangstzlling. 
Leest aldus het uiteindelijk product van een oud- 
gymnasiast, die er hard op heeft gewerkt, doch niets 
beters kon produceren dan dit ,,snertv-stukje, alzo 
al degenen door de modder slepend, die eindexamen 
Gymnasium hebben afgelegd met goed gevolg. 

Herinnert u zich 3 September 1946? De dag. waarop 
vele malen gesproken js tot u, waarop u en de oud- 
leerlingen hun gaven overreikten aan den persoon, 
dien wij veel, zeer veel dank verschuldigd zijn, onzen 
oud-Rector? Deze dank vergeet u nimmer en z u l ~  
u altijd blijven gevoelen. Over deze dank zal ik het 
niet hebben; hij is U'bekend; waarom er dan over 
te spreken? 
Het gaat over een dank, welke u niet kent, maar 
die mij verplicht werd u over te brengen, wat ik 
dan ook bij deze doe. 
îíis u zich 3 September herinnert, dan is de over- 
dracht der cadeaux door oud-leerling Harry Prenen 
ook niet uit uw geheugen verbannen, de cadeaux, 
waarbij één cadeau den scheidenden Rector niet 
wezenlijk werd overhandigd, doch hem als een schim 
aangeboden; zoals men pleegt te zeggen, er werd 
een cadeau toegezegd: een typemachine. Geen ge- 
wone, maar een, die in een koffertje kan zitten. Dat 
zie je niet veel. Nu is het ons gelukt, die schim de 
vereiste, wezenlijke vorm aan te laten nemen. En 
daarom toog ik 21 September met een portable naar 
Venlo, alwaar ik om 5 uur n.m. tezamen met den u 
overbekenden Jan van Maanen, - die nooit voor- 
zitter van enige club op school is geweest, 'maar 
wel de z i e l  van vele clubs en 'organisaties (een 
voorbeeld voor thans, nu iedmer voorzitter wil wor- 
den, maar in geen enkele club een spiritkern aan- 
wezig is) - de priorskamer binnenstapte -van het St. 
Thomascollege met enige trots, omdat het ons gelukt 
was zo een machinale schrijver te bemachtigen en 
met een verlangen onzen oud-Rector weer eens terug 
te zien, - want ofschoon Jan zijn domicilie in  Venlo 
heeft, ziet hij den oud-Rector niet veel, daar deze 

UIT DE ONDERBOUW 
Beste Jongens, 

Met een blij gevoel van dankbaar- 
heid ga ik mij hier kwijten van 
leen taak, die ik beschouw als een 
ereplicht: jullie hartelijk bedan- 
ken voor het werk, dat jullie voor 
mij nebt gedaan, Menig vrij uur- 
t je hebben jullie er aan opgeof- 
ferd, om mijn taak, daarginder in 
het verre Nellore, te  helpen ver- 
lichten. De steun, die jullie mij ge- 
geven hebben, zal echter rijkelijk 
worden beloond. Want straks, 
wanneer ik in  mijn missie zal 
zijn aangekomen, zal het door 
jullie bijeengezamelde mij onge- 
twijfeld uitstekend te  pas komen 
in mijn werkkring. Op deze wijze 
hebben jullie dus daadwerkelijk 
geholpen i n  de uitbreiding van 
het Christus-Rijk op aarde, iets, 
dat Hem wel het  naast aan  het 
har t  ligt. Hierbij dus mijn aller- 
hartelijkste dank voor de door 
jullie gegeven hulp. 
En, nu jullie zo ijverig aan de 
steentjes-actie hebt medegewerkt, 
nu. weet ik ook zeker, dat jullie 
de Paria's van Nellore tevens zo 
veel mogelijk wilt helpen met jul- 
lie gebed. 
Jongens, dat is toch zo'n voor- 
naam ding. Veel voornamer, dan 
)alle mogelijke materiële steun, die 
jullie maar  kunt geven. Bidt 
daarom toch dikwijls tot Chris- 
tus, opdat Hij de Missie onder alle 

heidenen toch maar zo goed mo- 
gelijk zal doen slagen. Ten slotte 
hangt alles toch af van de genade 
en die kan alleen door Christus 
worden gegeven. Daarom, vraagt 
Christus, of Hij de Missie wil ze- 
genen met Zijn rijkste Zegen. Bidt 
ook tot Maria. Het is toch voor 
de hand liggend, da t  Zij meer 
dan enig ander iets kan verkrij- 
gen van Haar eigen Kind! 
Ten slotte, vergeet ook Nellcke 
niet in je gebeden en bidt eens 
extra voor de Paria's en voor hen, 
die voor hun bekering wetken. 
Hiermede zouden jullie (mijn 
dankbaarheid nog oniloemelijk 
vertgroten ! 
Jullie dankbare 

Father W. Grundemann, 
Missionaris in Nellore. 

IN  VIJANDELIJK GEBIED 
Langzaam, statig, kwam de zon 
van achter de Tankoban Prahoe 
op. Ze bescheen de zo mooie 
hoogvlakte van Bandoeng, waar 
de laatste tijd zo gevochten wordt. 
Het kamp in Tjimahi ontwaakte 
en overal was het druk. hloppe- 
rige oude heertjes strompelden 
op hun kleteksnaar de W.C. An- 
deren kwamen t e  voorschijn met 
een pannetje voor de koffie. 
Ook de kazerne in  Tjimahi ont- 
waakte. De jongens waren vrolijk 
en opgewekt, want ze zouden 

vandaag gaan ,,zuiveren" in de 
kampongs. Na het ontbijt, dat be- 
stond uit etenswaren uit blik, 
werd ,,aantredenu gecommail- 
deerd. Binnen enkele minuten 
stonden ze i n  d e  houding met be- 
wa~eninrr. Na verschillende in- 
shÛrtks- marcheerden ze weg. 
Hun eerste doel was Pasar Antri. 
Hier vonden vaak onregelmatig- 
heden plaats, die vandaag opge- 
knapt zouden worden. 
Na een grondige zuivering, die 
heel vlot verliep, kwam de vol- 
gende dessa aan  de beurt. Hier 
stuitten ze op een gewapende 
bende extremisten. Ze zaten gro- 
tendeels in bomen, van waaruit 
ze dan schoten. Deze mensen wa- 
ren dan ook een mooi mikpunt 
voor onze militairen. N a  een kort, 
verwoed gevecht werden de extre- 
misten op de vlucht gedreven. 
Van dmen vijand waren er zes ge- 
dood, terwijl aan onze kant 
slechts één man gewond werd aan 
een arm. 
De zon stond reeds hoog aan  de 
onbewolkte, blauwe hemel, toen ze 
ook met deze dessa kla-r waren. 
Daar ze nog veel op nun pro- 
gramma hadden, gingen ze door 
met het ,,zuiverenw. De kampong 
waar hun oog nu op viel, was 
Goenoeng Bokong. Deze kampong 
lag aan  de spoorbaan. Overal had 
de commandant posten uit laten 
zetten om onverwachte aanvallen 



nu Prior is en dat is een zeer hoog amibt, dat enige 
distantie vereist tussen den drager van deze waar- 
digheid en onderdaan. Prior Vlaar was bezig zich 
te vermoeien met schrijven en daarom had ik een 
mooi aanknopingspunt om over die typemachine-in- 
koffer te begirinen. Zodra de oud-Rector de portable 
zag, begon zijn gelaat te stralen van blijdschap. De 
uitdrukking van zijn gczicht is onvergetelijk! Wan- 
neer onze oud-Rector iets ontving, dan kon hij zo 
dankbaar zijn, dat men geen enkel woord van hem 
behoefde te horen. Hij gedroeg zich dan zo verheugd 
in alles, dat uitspreken van dank niet nodig was. 
Als iemand over een gave zeer verheugd is, dan ia 
dat het grootste bewijs van de meeste dank, welke 
hij koestert. Zo was 't nu ook met Pater Vlaar. Ook 
z ij n houding behoefde geen nadere explicatie van 
woorden. Er is weinig gesproken, maar veel gezegd. 
Ook u moesten wij de allergrootste dank overbren- 
gen, wat ik dan nu ook doe. Die tijd, dat wij in die 
priorskamer waren, is onvergetelijk voor 'ons. De 
persoon van Pater Vlaar, zooals hij daar was, is 
diep in mijn hart  gegrift. Maar deze gave was slechts 
een onvolmaakte plicht om ónze dank uit te druknen, 
en zo ziet u, hoe onze oud-Rector? het op prijs stelt, 
dat wij hem dank brengen voor datgene, wat hij 
voor ons gedaan heeft. 
Nadat de Prior ongeveer een halfuur met ons ge- 
sproken had, heeft Jan zich over mij ontfermd door 
vele dingen te laten zien en horen. Te laten zien: 
verscheidene andere Paters Augustijnen, die ook daar 
zeer bezienswaardig zijn; te laten horen: wat hem 
alzo in Venlo was overkomen. Als apotheose van dit 
horen en zien, heb ik Prior Vlaar als redenaar aan- 

hoord. Hij besprak zijn ~iddeilandse-zeereis, inte- 
ressant, boeiehd, geestig, vormend. Het tweede deel 
van de apotheose bestond uit het zien van een zeer 
groot auditorium, dat bij deze vergaderinq van de 
academia ,,Arti et Amicitiae" aldaar aanwezig was. 
Dit was geen uitzondering doch gewoonte! Hoe is het 
bij U? Zondag 22 September verliet ik Venlo's re- 
gionen weer met een zeer vreugdevol hart, daar het 
mij ten deel was gevallen, den oud-Rector weer een - 

blijk van onze (dank te overhandigen. 
Laten wii niet vergeten onzen oud-Rector steeds 
onze dan"kbaarh8eidvvoor zijn weldaden te betuigen, 
om ook daardoor voor uw huidigen Rector des te 
meer reverentie te tonen. 

Frank Krouwels, oud-leerling 
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I ..'T KOMT VAN DE JONGI" DAT ZEGT ALLES I 
te voorkomen. De zon daalde 
reeds. Ook in deze kampong wa- 
ren ze ver gevorderd. Een van de 
pcsten, die bestond uit drie mili- 
tairen, lag in hinderlaag langs de 
spoordijk de omtrek af te speuren. 
Oprens hoorde een van de solda- 
ten een naderende trein. Hij 
maakte er de andere op attent, 
maar daar er elke dag treinen 
van de inlanders langs kwamen, 
was dit niets bijzonders. In de 
verte werd nu een rookpluim 
zichtbaar en weldra onderscheidde 
men de locomotief. Het gevaarte 
kwam lan'gzaam naderbij. De drie 
m,ilitairen verborgen zich tussen 

' de pisangbomen. Voor alle zeker- 
heid volgde één van hen de nade- 
rende trein met z'n stengun. Toen 
de locomotief hen voorbijstoom- 
de, werd één van hen drieën blijk- 
baar gezien, want opeens werd 
een schot gelost vanuit één der 
wagons. De kogc,l,vloog vlak langs 
het hoofd van een van hen. Het 
eerste moment schoten ze nog 
niet terug, maar weldra werd het 
vuur op de wagons ~eopend. Het 
werd nu een verwoed gevecht. De 
trein was inmiddels stil blijven 
staan. Vanuit de wagons schoten 
tientallen extremisten op het 
kamp en op de posten er omheen. 
Mitrailleurs ratelden, het anti- 
tankkan.on bulderde en geweer- 
schoten weerklonken. Spoedig 
werden doden geconstateerd: de 
machinist rolde dood uit de loco. 
De andere militairen, die .in de 
kampong waren, kwamen al da- 
aelijk te hulp. Degene van de drie 
soldaten, die de mitrailleur be- 

diende, was niet bang uitgevallen 
en schoot er lustig op los. Zoals 
hij later hoorde, had hij ongeveer 
20 inlanders neergeknald. 
Langzaa,m reed de trein nu terugf, 
terwijl het vuren bleef aanhou- 
den. Spoedig was hij echter uit 
het gezicht verdwenen. 
Hiermede beëindigden ze voor 
dien dag het zuiveren en keerden 
huiswaarts. 

J. K., 2D. 

De vlo. 
Aan dit diertje, het kleinste huis- 
dier, ons allen bekend, heeft ie- 
dereen min of meer prettige her- 
inneringen. 't Is moeilijk te zeg- 
gen, welke indruk dit dier op ons, 
mensen, achterlaat, oin de dood- 
eenvoudige reden, dat de smaak 
van den mens verschilt. Vraag 
aan een straatjongen, wat hij 
vindt van de vlo en hij zal zeg- 
gen: ,,Een vlooi.. . . 't linkste 
beesie, dat ik ken. Hij springt zo 
miietersi in je bed en eerst had ik 
er een op me arm en die sprong 
op me schouwer en  zo in me 
haren. Hij zit er nu misschien nog 
wel." 
Neem 't tegenovergestelde van 
een ~traatjon~gen. IWiF zull'en 't 
een jong nufje vragen: ,,Een 
vlo?" zo zal 't antwoord zijn. 
,,Bah, wat een griezelige vraag. 
Laatst zat ik op school achter 'n 
heel vies kind en daar sprong een 
vlo op haar haar, toen mocht ik 
van de! juffrouw op 'n andere 
plaats zitten. Ja, ~ o ' n  vies beestje. 
't Gaat altijd op die plekjes zit- 

ten, waar je het 't slechtst kunt 
hebben." 
We hebben nu de twee uiterst 

verschillende gedachten over de 
vlo gehoord. Laten we nu een 
ernstig persoon vertellen, bijv. 
meneer Melsen: 
,,De vlo is een tweevleugelig dier. 
Hij steekt en zuigt, waarvan men 
we4 eens de nadelige invloed on- 
dervindt. 
Het diertje kan met de stevige 
achterpoten grote sprongen ma- 
ken. Zijn woonplaats is veelal op 
het menselijk of dierlijk lichaam. 
De aap beschouwt hem als een 
lekkernij." 
Stel nu de vraag aan den baas 
van het vlooientheater. Hij zal 
zeggen: ,,Een vlooi is een erg ver- 
standig dier. Kom binnen en ik 
zal hem ziin kunsten laten ver- 
tonen." 
Ik kiik er binnen en ben verwon- 
derd" en de man gaat verder: 
,,Kijk, mijn arm zit vol rode stip- 
jes; ,,vlooiepikkies" zal de straat- 
jongen ze noemen. Overigens ben 
ik blij, dat ze bestaan," zo zegt 
de man. ,,Waren ze er niet, dan 
had ik geen brood. 't Levert wel 
geen duizenden op, maar genoeg 
krijg ik wel binnen, want de mens 
bekijkt zijn plaaggeest graag in 
gevangenschap". 
Dit waren enige indrukken van 
een vlo. Voor de een is hij een 
plaag, voor de ander een object 
van zijn studie en tot slot wordt 
het beest gebruikt om gedresseerd 
te worden en zo 't dageljjks brood 
voor den ,,vlooientemmer" op te 
brengen. E. v. Tongeren, klas 2E 



Haarlem-Venray Actie. 
&n mij was de eer te beurt gevallen, om bij een 
plechtigheid namens het Triniteits Lyceum tegen- 
woordig te  zijn, waarbij Venray uiting wilde geven 

-aan zijn dankbaarheid voor hetgeen Haarlem voor 
haar had gedaan. 
De plechtige zitting zou plaats hebben in het stad- 
huis. Bij het binnengaan trof mij direct het con- 
tnast tussen de feestelijke, warme en hel verlichte 
hall en de mistige herfstmorgen buiten, dat de her- 
innering opriep aan de tegenstelling tussen de bloe- 
menstad, gespaard voor het wrede oorlogsgeweld en 
het zo zwaar geteisterde Venray. 
Vele hoge autoriteiten van beide steden waren aan- 
wezig, de burgemeesters, enige wethouders en velen, 
die zo nauw gtrokken waren geweest bij deze grootse 
actie. Iedere middelbare school was door een leer- 
ling vertegenwoordigd. Het schijnt, dak 't vrouwelijk 
element wel het hardst gzwerkt heeft, want van de 
8 afgevaardigden waren er 6 meisjes. Ik zal niet 
in alle mogelijke details treden, maar ueen enkele 
indruk geven van deze eenvoudige plechtigheid. 
Als vertolking van Vennay's dank voor de krachtige 
hulp, bood deze stad een gebrandschilderd raam 

aan. Dit raam geeft de hulp van Haarlem aan Ven- 
ray weer, waarop een staande vrouw, Haarlem voor- 
stellend, de armen naar een zwakke, hulpbehoevende 
vrouw uitstrekt. die Venray uitbeeldt. Aan de onder- 
kant staande beide kerken van de steden, de sta- 
tige, oude St. Bavo en de w zwaar gehavende kerk 
van Venray. 
Na den burgemeester van Vennay, die zijn grote er- 
kentelijkheid uitsprak, schilderde burgemeester Rei- 

JOURNAEL OFTE KRONYCK 
Wanneer u dit onder de ogen krijgt, is de Kerst- 
vacantie weer achter de rug en rust de taak op ons, 
om de middenmoot van het schooljaar tot een goed 
einde te brengen. We hebben nóa de tiid om de 
zwakke plekken, die ons rapport ontsierden, weg te 
werken. Kronieker wenst u allen dan ook het beste 
voor het nieuwe jaar, voorial wat de studie betreft, 
Als we onze gedachten zo eens even laten dwalen 
in de herinneringen van December, dan springt 
meteen Sint Nicolaas OP de voorgrond. Ook dit jaar 
werd het Sinterklaasfeëst gevierd; intiem, d. w. z. de 
klassen bereidden hun klasse-leraren een surprise en 
deze van hun kant gayen les door geen les te 
geven, waardoor de stemming die dag opperbest was. 
De volgende dag echter werd het Sint Nicolaasfeest 
scholair gevierd: 's morgens door de onderbouw, 
terwijl de bovenbouw 's middags respectievelijk op 
de stoeltjes, de vloer en aan de wandrekken zat, 
stond of hing om de vonnissen, naar gelang de aard 
van het beestje was, berouwvol, (weinig), lachend 
(meer), of minachtend (de meesten), in ontvangst te 
nemen. Om ongeveer 10.30 stapte de hoge gast met 
zijn gevolg bet rijtuig uit en de school in, toege- 
juicht door de menigte. Nadat de heilige officieel 
ontvangen was, betrad de heer v. d. Weiden het 
toneel en gaf ons in rake zinnen t e  kennen, dat je 
voor rare gevallen komt te staan, wanneer je den 
echten Sinterklaas niet op bezoek krijgt, ook al is 
hij dan aangesloten bij de bond (bond tot veredeling 
van Sint Nicolaasgebruiken in Nederland). Daarna 
sprak de Sint, de gelovigcn met enige vermanende 
woorden toe, vervolgens werden dan de delinquenten 
pervoonlijk naar voren geroepen voor een min of 
meer ernstig gesprek met den heiligen BaarQman. 
Het behoeft geen betoog, dat hierin voor de lichte 
zowel als de zware gevallen geen onderscheid werd 
gemaakt. De middaguren bracht het hoge gezel- 
schap afwisselend door in het rijtuig en de huizen 
van enige leraren. I n  hetzelfde rijtuig- werden ab- 
stracte moppen getapt, die in deaelfde huizen con- 
creet door de kinderen werden weggewerkt. In  een 
interview met een zijner eerwaarde secretarissen 
wed ons medegedeeld, dat alle kinderen op één na  
,droog7' zijn, zodat ook deze brandende kwestie ach- 
ter de ,rug is. Nu kunnen we eindelijk klare wijn 
schenken. Om even op adem te komen na  al dat: 
,,Ja, Sinterklaas, neen, Sinterklaas, ik zal het 
nooit meer doen, Sinterklaas," besloot Sinterklaas 
het toch w61 te doen, d. w. z. eventjes bil een be- 
vriende familie de inwendige vochtigheidstoestand 
te regelen. Toen het gezelschap was binnengekomen, 
werden de ernstige gezichten enigszins in de oude 
plooi gebracht, de mijter veranderde van plaats en 
de baard werd op kwart voor acht gezet om het be- 
oogde doel te bereiken. Zeker geldt voor een baard- 
dragende de oude spaeuk: Denkt aleer gij doende 
zijt, en doende, denkt dan nog! Toen ook de vol- 
gelingen hun keel besprenkeld hadden (hetgeen met 

nalda op heel treffende wijze de achter ons liggende 
jaren van nood en ellende. 
,,Ondanks de vreselijke tijden, die wij meemaak- 
ten," zo zei hij, ,,is toch de drang gebleven, den 
noodlijdenden medemens de helpende hand t e  bi<?- 
den." Hierna zaten allen aan een koffiemaaltijd aan, 
ciie zó goed verzor,gd was, dat de wetvhouder van 
Venray zich niet kon weerhouden te verklaren, dat 
deze zeker niet onderdeed voor d,e beroemde Lim- 
burgse koffietafel, die toch een prima reputatie 
heeft. Ten slotte sprak burgemeester Reinalda de 
wens uit, dat door deze hartelijke ontmoeting de 
vriendschapsband nauwer zou worden aangehaald. 

P. v. d. M. 4b. 



enige moeite gepaard ging, wam de zwarten wensten 
om hun zwartheid te  behouden, geen zwartsel te 
drinken), besloot men om aan de 2e etappe te be- 
ginnen, nl. even met de bovenbouw af te  rekenen. 
Nadat de oudste Zwarte Piet in zijn stamcafé even 
had opgebeld, dat , be t  spul gebeuren ging," Deed de 
1 p.k. motor het gezelschap tot voor de grootste 
gevel van het Lyceum. 
Met een gezicht alsof ze voor de eerste maal dit 
gebouw, zo rijk aan architectonische eigenaardig- 
heden, zagen, betraden ze vol goede moed de van 
verwachting gonzende school. De stoet weid geopend 
door een stel zwarte Pietjes. 
Hierna volgde de heilige bemijterde, bestaafde en 
behaarde Sint Nicolaas, vervolgens de zeer eerwaarde 
heren Janus en mrt inus,  deze laatste was gemach- 
tigde bij de Augustijnen. P. Janus en P. Martinus 
waren gewapend met boeken, welks inhoud uitge- 
breider was dan het meest e r n s t i ~  uitziende straf- 
register van Pater Distel. 
Nadat de Sint onverstoorbaar had geluisterd naar 
dezelfde toespraak als die er 's morgens bij de on- 
derbouw was gehouden, hield hij even onverstoor- 
baar dezelfde speech, waarin hij Cîezelfde leraren 
dezelfde gezouten waarheid vertelde. 
En toen.. . . ja, toen kwam het uur der wrake! In  
de spanne tijds, die toen volgde zat iebereen (ja 
zeker, iedereen!) in hoop en vreze, met de hoop, dat 
hij niet op het matje moest komen en met de vrees, 
dat zulks wel het geval zou zijn. 
En daar kwamen ze dan, de zondaars, in bonte rij. 
Bont door de vele kleuren, o. a. merkten we op: het 
zwart van de afkijkers, het groen van de spijbe- 
laars en het rood van de minnaars (deze waren 
goed vertegenwoordigd) en verder nog de aller- 
gekste kleuren, o. a. het zwartgroen van de herrie- 
schoppers e n  het  igrmoen-zwart van de 1,evenrna- 
kers, enz., enz. 
Omdat er enige vergissingen gemaakt zijn bij het 
behandelen van beklaagden, verzoek ik namens de 
beide secretarissen de gemaakte fouten door de vin- 
gers te willen zien. Niet <altijd waren de bronnen, 
waaruit hun wijsheid geput was, bevoegd. Ook t& 

fout, die Sint Nicolaas maakte, moet even hersteld 
worden: 't is nl. niet de heer van Tricht, die aan- 
spraak maakt op het lengterecord van onze school, 
maar Frans v. Balen uit de 3e klas: deze meet 1.95 m 
(met sokken aan). Nog even dient de verbroederings- 
scène die er plaats vond tussen VIB en 5 B2 vermeld 
te worden. 5 B2 rukte op onder commando van den 
heer Alders om de gymnasiasten, die verstoken waren 
van muziek, even op te monteren. 
Begeleid door de kapel van 5B2 werd het Griekse 
Zie de maan schijnt door de bomen, door de gym- 
klianten uit volle borst gezongen. En om niet achter 
te blijven, zongen de H.B.S.-ertjes onder hun diri- 
gent. zonder helm !alleen voor ingewijden) het Rus- 
sische Zie de maan schijnt door de bomen (Asje- 
nomar Lunamurum, enz.), dat door alle aanwezigen 
in plechtige stilte, zittende werd aagehoord. 
Werkelijk, het Sint -Nicolaasfeest mag volkomen 
geslaagd genoemd worden! .F- 

Op 5 December spnak nog mevrouw Eichholz in de 
gymnastiek~aal ,om collectanten te winnen voor de 
Niwincollecte. 
Het uur kunst van de 4e Dec. werd vermrgd door 
den heer Gieling, die met een uitgezochte disco- 
theek van H'andel ons liet zenieten van diens arach- 
tige muziek. 
Venrav bewe,es ziin dankbaarheic? aoor het schen- 
ken vän ,een raam, dat op 10 Dec. in het stadhuis 
werd onthuld. P. Hutjens en Piet v. d. Heyden waren 
namens onze school aanwezig. 
Tevens had ook op die dag de tweede postzegelbeurs 
plaats. 
Iets wat u niet aan de lijve zult hebben ondervonden, 
was zeker wel 'de aankomst van een nieuwe ketel 
voor de verwarming op 11 December. 
Op Zondag 22 December vierde onze school 't Kerst- 

feest. Jammer genoeg kan ik u hier niets van ver- 
tellen, omdat andere bezigheden mij naar Twente 
riepen. (Verslag elders in dit blad). 
Op Zaterdag 21 Dec. bezocht een aantal Lyceïsten 
onder ,de bekwame leiding van P. L. Reykers de ten- 
toonstelling van Franse wandtapijten in het Rijks- 
museum te Amsterdam, die zeer de moeite waard 
bleek te zijn. { 
Vlak voor Kerstmis hoorden wij van het  overlijden 
van mevrouw Julianus. Wij begrijpen volkomen, dat 
dit plotselinge verlies voor Mijnheer Julianus moet 
betekenen. Laat ons echter bedenken, dat God onein- 
dig' wijs is in  Zijn raadsbesluiten. Moge deze ge- 
dachte veel van het verlies vergoeden. De plechtige 
gezongen Requiemmis had Zaterdag 28 Decmber 
om 9 uur plaats op het R. K. Kerkhof Valkenburg. 
P. Rector verrichtte de plechtigheden op het kerk- 
hof; verschillende leraren en leerlingen van onze 
school wtaren aanwezig. 
Op 24 Dec. werden de rapp~r ten  uitgereikt, waarmee 
dus officieel hr t  oude jaar bij ons op school werd 
besloten. 
De Nachtmis in het klooster begon om 5.00 uur en 
werd opgedragen door P. Prior met assistentie van 
P. Retera en P. Reijkers. Het mannen- en Knapen- 
koor o. 1. v. P. Duvergé zong prachtig. 
Ik hoop, dat u allemaal na  een prettige vacantie 
met de beste voornemens rondloopt en deze ook ten 
uitvoer zult brengen 
Rest me nog alle lezers van harte nogmaals een zalig 
en succesvol 1947 toe te wensen. 

M. Babeliowsky, 5 B2. - 

Amicitia Juncti 60 jaar l 
Ter gelegenheid van het feit, dat de schmlvereiii- 
ging Amicitia Juncti van het Sted. Gymnasism haar 
12e lustrum vierde, heeft deze vereniging op 20 Dec. 
1.1. haar leden getracteerd op een feestavond, die 
klonk als de gebruikelijke Mok. Nadat 's middags de \ 

vereniging gerecipieerd en haar oud-leden een diner . 
aangeboden had, werd er des avonds in den Stads- 
Schouwburg een opvoering gegeven van Sophocles' 
tragedie: ,,Antigenen in de vertaling van prof. van 
Leeuwen. 
Behalve de- leden, oud-leden en donateurs waren 
eveneens uitgenodigd de Haarlemse middelbare 
scholen, welke door afgevaardigden van haar belang- 
stelling blijk gaven. Ook ons Lyceum was vertegen- 
woordigd door twee gymnasiasten. Dat een school- 
vereniging 60 jaar bestaat, is wel ,een feit, dat niet 
onopgemerkt kan worden voorbijgegaan. Amicitia 
Juilcti heeft dan ook, wat ons de voorzitter bij zijn ' 

inleidend en de rector bij zijn slotwoord vernekerde, 
iets aparts willen aanbieden. hij meende dit niet 
beter te kunnen doen dan met de opvoering van het 
bovengenoemde stuk. Onder de bekwame leiding van 
den heer Wim Paauw, bij wien de regie berustte, Is 
zij e r  in  geslaagd om in betrekkelijk korte tijd van 
voorbereiding een opvoering van een dergelijk hoog 
gehalte te geven, 
Aan de spelers een woord van lof, in  't bijzonder 
aan Anti,gone .en Kreon, die de hun toebedeelde 
hoofdrol zo prachtig uitbeeldden. Amicitia Juncti 
heeft een bijzonder fraaie prestatie geleverd met het 
ten tonele brengen van dit zo ingewikkelde stuk. 
Aan ons de taak, Trinitariërs, om onze 60-jarige 
zus te tonen, dat wij in staat zijn haar vogrbeeld na  
te volgen. 

K. Kleijn VI. 

P.S. Wegens een misverstand heeft ons Lyceum op 
de receptie van Amicitia Juncti helaas verstek laten 
gaan. Hierbij bieden wij haar onze excuses aan. 



Franse G~belins. 
Zaterdag 21 December was terecht een grote dag. 
Niet alleen onidat we nu eens in het geheel g6én 
proefwerken voor te bereide11 hadden, of ook niet, 
omdat wij die dag geen school hadden, maar omdat 
de Kistorische Club die dag onder de vaardige lei- 
ding van Pater Reykers een excursie naar 't Rijks- 
museum ondernam, ten einde bovengenoemde ten- 
toonstelling te bezoeken. 
De opkomst was bevredigend: een achtt.al ernstige, 
kunstminnende jongelieden (UW verslaggever na- 
tuurlijk uitgezonderd). Over de reis naar 's lands 
hoofdstad valt weinig te zeggen; slechts werd onder- 
weg hevig gedebatteerd door enige treinologen over 
de vraag of men al dan niet reisde in het 'genus 
Diesel. De wijze Dorren wist er echter een einde aan 
te maken, door te verklaren, dat het vaststond, dat 
het een trein was. 
In Amsterdam aarigeland werd de reis naar het 
einddoel te voet ondernomen en onderweg werd het 
Begijnhof bezocht; een prachtig brokje 17e eeuws 
Amsterdakp, met sierlijke geveltjes, een Gothische 
kerk en last, but not last, het interessante schuil- 
kerkje, dat wij even ingingen. 
In de hal van het Rijksmuseum was ket geweldig 
druk; blijkbaar hadden nog meerdere scholen deze 
ochtend uitverkoren. Maar weldra waren zij allen 
, ,binnenm. 
Allereerst kwmn een tweetal zeer grote tapijten uit 

- de 14e eeuw, de geschiedenis van Clovis voorstel- 
lende: zeer cecornpliceerd en druk. Maar er waren 
ook heerlijke staaltjes van Gothische weefkunst, die 
haar hoofdzetels in de Zuidelijke Nederlanden en 
te Parijs had, te bewonderen,-zo b.v. een drietal 
zeer fraaie voorstellingen uit de Apocalyps, de oudste 
stukken uit de tentoonstelling en de fraaiste zowel 
door hun kleur als door hun eenvoud; verder een 
serie tapijten met voorstellingen uit het hoofse 
leven van die dagen: een jonkvrouw met haar lieve- 
lingsdiertjes, eenhoorns, paardjes, poesjes etc., met 
symbolische betekenisesen, door een ridder aan zijn 
geliefde geschonken blijkens het opschrift: ,,a mon 
seul desir". Dit was wei het hoogtepunt van de Franse 
tapijtweefkunst. I n  de Renaissance wordt het tapijt 
druk en grillig versierd met arabesken, terwijl ook 
in de wijze van voorstelling een duidelijk bemerk- 
bare kentering komt: men geeft een bepaalde scène 
weer i. p. v. een gehele geschiedenis. 
Deze wijze van voorstelling ontwikkelde zich, nog 
verder in de tijd der Barok, toen men het schilderij 
ging trachten te imiteren, wat meesttal niet; erg best 
lukte. Op vele tapijten zagen we den Zonnekoning in 
alle toonaarden verheerliijkt: hij heeft nl. veel voor 
de bevordering van die k~inst  gedaan. 
Tot slot zagen we de moderne tapijten. In onze tijd 
is men zich gaan toeleggen op zuivere en fraaie 
kleuren, en hiermede zijn zeer fraaie, maar ook af- 
schuwelijke resultaten bereikt. De meningen liepen 
nogal uiteen: de gustibus non disputandum est. 
Maar ondanks dat was de ochtend toch zeer geslaagd 
te noemen en aan Pater Reijkers komt een woord 
van dank toe namens alle deelnemers voor de inte- 
ressante explicaties. 

W. v. opz. 111. 

Toneelavond' van K. en O. 
op Zondag 24 Nov. j.1. 
Een goede recensie moet aan verschillende voor- 
waarden voldoen. Zij moet objectief zijn, of laten 
we .liever zeggen: niet al te subjectief, want een 
zekere mate van subjectiviteit is nu eenmaal onver- 
mijdelijk, aangezien iemand, die critiek levert op iets, 
daarin altijd zijn persoonlijke visie geeft. Verder 

moet zij opbotiwend zijn, d.w.z. zij mag niet bestaan 
in een louter opsommen van alle gebreken en fou- 
ten, die aan datgene, wat zij bespreekt, Bleven, maar 
zij moet ook de goede kanten belichten. Op dit on- 
dermaanse bestaat immers noch volstrekte vol- 
maaktheid, noch volstrekte onvolmaaktheid. 
Dit ter inleiding. Ik zal pogen me zelf aan boven- 
staande leidraad te houden en dus trachten objec- 
tieve en opbouwende critiek te geven. Of ik daarin 
geslaagd ben, make de lezer zelf uit. 
Al kan dan mijn beoordeling niet onverdeeld gun- 
stig luiden, dit doet niets af aan de verdiensten van 
Pater Vogels, die geen moeiten gespaard heeft om 
van deze avond iets te maken en zeer vele uren 
van zijn vrije tijd heeft opgeofferd aan de noodza- 
kelijke repetities. Hoe men ook over het gebodene 
denkt, Pater Vogels heeft recht op onze dank en 
erkentelijkheid. Ook aan alle spelers, van wier ijver 
en goodwill ik overtuigd ben, zij hier een eresaluut 
gebracht. 
Het beste van de vier opgevoerde stukken was onge- 
twijfeld ,,De duivel kocht een lapke grond". De 
onderbouwers speelden miet overgave en vooral de 
namaak-duivel, G. Michon, mag hier wel even apart 
vermeld worden. Het Vlaams kwam goed tot zijn 
recht en vergissingen werden nagenoeg niet be- 
gaan. 
Als tweede zou ik ,,De advertentie" willen noemen. 
Het was jammer, dat sommige spelers hun lachspie- 
ren niet voldoende in bedwang hawen.  Mijnheer 
Masters, alias J. Janssen, snoot althans enige malen 
zeer opvallend zijn neus. Ik heb me laten vertellen, 
dat het uit de hengsels lichten van de deur er niet 
bij hoorde, maar een feit is, dat deze ongewilde scène 
grote hilariteit in de zaal verwekte. Overigens was 
het verdienstelijk spel en de rollen waren, misschien 
op één uitzondering na, psychologisch juist verdeeld. 
In  .,De geheime formule" speelde J. v. Amerongen 
zijn rol als pseudo-rechercheur op overtuigende 
wijze. Maar het stuk alk zodanig - afgezien dus 
van de wijze, waarop het voor het voetlicht werd 
gebracht - was voor een Lyceum toch beneden peil. 
Zelfs als men in aan,merking neemt, dat het hier 
een bonte a,vond (dus niet een culturele bijeenkomst) 
gold, dan nog vind ik, dat men toneelstukken van 
liet gehalte van eeii stuiversroman beter achterwege 
kan laten. 
Het minst beviel me ,,Een vriendschappelijke wed- 
strijd". M. Babeliowsky zorgde voor een geestige 
noot, maar het stuk zelf vond ik vervelend en de 
vertolking was, vooral in het begin, vrij stroef en 
aarzel'end. 
Nog twee personen moet ik hier vermelden. Op de 
eerste plaats Mijnheer Gielingh, die op deze avond 
voor de nodige afwisseling zorgde door middel van 
zijn verzameling gramofoohplaten. O p  de tweede 
plaats Ton Brom, die de bescheiden, maar toch 
hoogst belangrijke taak van souffleur vervulde. 
Samenvattend kan ik niet zeggen, dat de avond als 
geheel geslaagd is, maar er waren goede momenten. 
Wanneer we verder bedenken, dat het hier, zoals 
Pater Vogels het uitdrukte, een verkenning betrof 
van het spelersmateriaal, dat de school rijk is, zul- 
len we mild zijn in onze beoordeling. Ten slotte is 
toneelspelen, evenals dichten en schilderen, een 
gave, die slechts aan weinige bevoorrechten geschon- 
ken wordt. 

K. H. J .  Dorren, VIa. 

P.S. Men vertelde mij, dat de tweede avond veel 
meer geslaagd is dan de eerste. 

Wegens  phafsgebrek in hef vorige nummer 
uitgevallen. Red. 



Indonesië 
Het is bijkans 350 jaren geleden, dat het eerste Ne- 
derlandsche schip de Oost-Indische archipel be- 
reikte. Sindsdien hebben de Nederlanders daar hun 
macht uitgebreid en bevestigd. Wij hebben ons daar 
verrijkt en ons gezag gehandhaafd op een wijze, 
welke altijd een zwarte bladzijde zal vormen in onze 
geschiedenis. Alle mogelijke manieren zijn daar aan- 
gewend om den inlander uit te knijpen. Denken we 
slechts aan de beruchte hongitochten. Uit- de vorige 
eeuw nog dateert het Cultuurstelsel, dat ons mil- 
lioenen heeft opgeleverd. De inlander echter werd 
geknecht en klein gehouden. Dat duurde bot aan  het 
einde van de negentiende eeuw. Toen ontwaakte het 
besef, dat  Indië niet diende om uitgebuit te  worden, 
inaar dat het de plicht van Nederland was, de vol- 
keren langs de evenaar op te heffen uit hun ellende, 
hen te voeren naar geestelijke en lichamelijke wel- 
stand, naar economische en ook politieke onafhanke- 
lijkheid. Op welk een grandioze wijze hebben wij 
deze zo buitengemeen zware taak toen aangevat en 
tot aan de Tweede Wereldoorlog althans een klein 
deel van onze morele schuld t. o. v. Indië ingelost. 
tot aan de Twede Wereldoorlog althans een klein 
ander koloniaal gebied op gelukkige wijze doorstaan. 
In 50 jaren tijds was de inlander tot een redelijke 
levensstandaard gebracht. Veel is er in di? 50 jaar, 
vooral op economisch en sociaal terrein, gedaan, zeer 
veel nog niet gedaan. Was het echter mogelijk in 50 
jaar te  doen, wat men in  driehonderd voorafgaande 
jaren verzuimd had te doen? 
Vooral op politiek gebied is men te aarzelend te 
werk gegaan. Wel werd er  in 1916 een Volksraad in-  
gesteld met aanvankelijk adviseerende, later be- 
perkte wetgevende bevoegdheden. De hoogste macht 
bleef echter nog aan de Staten-Generaal. Uit hogere 
bestuursfuncties en uit het bedryfsleven werd de in- 

' lander nog te veel geweerd. De petitie-Soetardjo 
(1937), die voor Ned.-Indië een zekere mate van 
onafhankelijkheid vroeg binnen het Koninkrijk, werd 
afgewezen, daar de uitvoering hiervan toentertijd 
niet mogelijk zou zijn geweest. Een flinke stap in de 
goede richting werd gedaan in de Koninklijke rede 
van 7 December 1942, waarin aan onze overzeese 
gebiedsdelen onafhankelijkheid werd beloofd binnen 
het Koninkrijk. In die tijd ook werd er in het Ne- 
derlandse kabinet te Londen een Indonesiër opge- 
nomen als minister zonder portefeuille, nl. Raden 
Adapati Soedjono. Deze kwam echter enige tijd 
daarna om, ten gevolge van een vliegtuigongeluk. 
Het uitbreken van de oorlog in het Verre Oosten 
maakte een wreed einde aan deze vreedzame ont- 
wikkeling. 
Tijdens de bezetting trachtten de Japanners de in- 
landse bevolking met hun anti-westerse propaganda 
te vergiftigen. Zeer velen bleven trouw aan Neder- 
land en Oranje. Een niet onbelangrijke groep echter 
werd geïnfecteerd en dacht de vervulling van hun 
ideaal, nl. volledige onafhankelijkheid van Indonesië. 
bij de bezetters te vinden. Zo kon het gebeuren, dat 
enkele dagen na  de Japanse capitulatie, in Augus- 
tus1945, de ,,Repoeblik Indonesia" werd uitgeroepen, 
die onder leiding stond van den aartscollaborateur 
Soekarno en zijn bende, die de dood van, God weet 
hoeveel, Nederlanders, Engelsen, Amerikanen en ook 
Indonesiërs op hun geweten hebben. De Repoeblik, 
die slechts op een klein percentage van de bevolking 
kan rekenen, begon een meedogenloze terreur ui% 
te oefenen over de arme, door de oorlog reeds zo 
zwaar beproefde, inlandse bevolking. 
Er waren geen Nederlandse troepen bij de harid om 
deze opstand tegen het wettige Nederlandse gezag 
neer te slaan. Dat zou toen slechts een kwestie van 
enkele weken geweest zijn. De troepen konden er 
niet zijn, Maar Prof. Dr. C. Gerretson betoogt in een 
van zijn artikelen in ,,De Nieuwe Eeuw", dat er 
in November 1944, kop na  de bevrijding van het 

Zuiden, wel degelij k 25.000 vrij willig~rs beschikbaar 
waren. Men was verzekerd van Engelse en Ameri- 
kaanse steun. Dr. v. Mook heeft deze troepen echter 
afgeslagen. Nog nooit is deze zeer ernstige beschul- 
diging aai? het adres van Keizer Huhertus van re- 
geeringswege officieel tegengesproken. 
Nadat de bovengeschetste toestand reeds langer dan 
een maand voortduurde, werden er eindelijk geen 
Nederlandse, maar Engelsse troepen op Java ont- 
scheept. Deze troepen hebben, wanneer ze Soekarno 
niet gesteund hebben, toch ook zeker niet het Neder- 
landse en daarmede tegelijk het belang van de Indo- 
nesische volkeren gediend. 
Een gewelddadig neerslaan van deze opstand was 
dus niet meer mogelijk, ook al omdat de extremis- 
ten hun invloedssfeer steeds uitbreidden. Toen besloot 
de regering het te proberen met zoete koek. Er wer- 
den onderhandelingen geopend met Sjahrir, den In- 
do~esischen ,,premieru, dus indirect met Soekarno, 
met wien de reyering, zo verklaarde Prof. Loge- 
mann (P. v. d. A.) in het begin van zijn ambtspe- 
riode als minister van Overzeese Gebiedsdelen, nooit 
zou onderhandelen. Bijna een jaar lang sleepten de 
onderhandelingen zich voort. Toen moest er een 
einde aan het conflict komen. De Engelse troepen 
zouden spoedig wegtrekken (Inmiddels waren er in 
grote getale Nederlandse troepen gearriveerd.) 
Men zond een Commissie-Generaal uit, die, door het 
optreden van Lord Killearn, in contact kwam met 
de Indonesische ,,regeringu. Uit;- de toen onder het 
vaderlijk toezicht van Lord Killearn gevoerde on- 
derhandelingen werd het Eant,oom Linggadjati gebo- 
ren, waarop Schermerhorn (P. v. d. A.) zijn stempel 
heeft gedrukt en waarvan Prof. Logemann (P. v. d. 
A.) de geestelijke vader is, aldus verklaarde Jhr. Mr. 
v. d. Goes van Naters (P. v. d. A.) Hoewel minister- 
president Beel in de Tweede Kamw verklaard heeft, 
dat het Koninkrijk noch gebroken noch vermoord 
zou worden, blijft er na Linggadjati van ons KO- 
ninkrijk niet veel meer over. Want wat beogen de 17 
artikelen van Linggadjati? Niets meer of minder 
dan de vernietiging van het Koninkrijk der Neder- 
landen, al staat dat daar niet met zoveel woorden 
uitgedrukt. 

Artikel 1 b.v. bepaalt, dat de Nederlandse regering, 
de regering van de Republiek Indonesi' erkent als 
in feite het gezag uitoefenend niet alleen over Java, 
maar ook over Sumatra en Madöera Elders wordt 
de belofte eeaeven. dat de rest later volgt. Hieruit 
blijkt, dat &eer dan 40 millioen onschuldige mensen 
worden uitgeleverd aan Soekariio en zijn bende. In 
artikel 17, dat e r  haastig is aan toegevoegd, om de 
Indonesische ,,regeringv te gerieven, staat, dat een 
eventueel geschil tussen de Nederlandse en Indone- 
sische regeringen door arbitrage zal worden be- 
slecht, wanneer onderhandelingen tussen beide par- 
tijen niet mochten gelukken, 
Wanneer we alleen reeds deze twee artikelen goed 
lezen en we lezen wat er STAAT, dan blijkt, mijns 
inziens, overduidelijk, dat Linggadjati geen overeen- 
komst is tussen twee gelijkberechtigde delen van 
een en dezelfde staat, maar een accoord tussen twee 
souvereine staten, dus een-zijdig opzegbaar. 
Ten aanzien van dit basisbaccoord schiet de taal- 
kennis van ons, gewone mensen, echter tekort. We 
moeten niet lezen wat er staat, maar wat er niet 
staat. En in de toelichting van de Commissie-Gene- 
raal, die 24 pagina's beslaat, staat dan wat er in, de 
17 punten moest staan, maar wat er meestal niet 
staat. Een regeringsverklaring, afgelegd door minis- 
ter Jonkman (P. v. d. A.), gaf weer een verduidelij- 
king van datgene, wat er in de 17 punten en de 
toelichting van de Commissie-Generaal staat en niet - 
staat. 
Wanneer we deze drie documenten, dus de 17 punt- 
ten, de toelichting van de Commissie-Generaal en 
de regeringsverklaring van 10 December 1946, samen- 
nemen, dan hebben we voor ons het ,,Koninklijke 
Linggadjati" van Prof. Romme. Het is duidelijk, dat  



we op deze plaats niet dat hele verdrag van 37 pa- 
gina's druk uit elkaar kunnen gaan rafelen. Een 
enkele opmerking er over zij voldoende. 

Het Koninklijk Linggadjati beoogt onder meer de 
vestiging van een Nederlands-Indonesische Unie, ge- 
baseerd op vrywillige samenwerking. Aan het hoofd 
van deze TJnie staat de Koning, onpartijdig tronend 
boven de partijen. Wat de beide partijen over de 
positie van de Kroon denken, moge blijken uit de 
volgende citaten. Mr. Jopkman, minister van 0. G. 
van Nederland, verklaarde: ,,In de handhaving van 
het oppepgezag des Konings is de meest wezenlijke 
waarborg gelegen voor de bestendiging van de band 
tussen beide volkeren. Aan het hoofd van de Unie 
staat de Koning der Nederlanden, aan wien het op- 
pergezag blijft opgedragen. Het oppergezag des Ko- 
nings ligt besloten in de vermelding, dat de besluiten 
der Unie-organen zullen worden gznomen in naam 
des Konings. Het spreekt vanzelf, dat hierbij ook 
is gedacht aan functies van executieve aard. I n  zo- 
danige constructie zal de Koningin de onafhanke- 
lijkheid en het grondgebied van de Staat hanchav,en 
- dat is dan de Unie." 
Mr. Roem, minister van Binnenlandse Zaken der 
Republiek Indonesie, geeft echter een andere inter- 
pretiatie van de positie der Kroon en verklaart: ,,Het 
is dus duidelijk, dat de zinsnede ,,in naam des Ko- 
nings" maar louter woorden zijn, niets anders dan 
een symbool. Evenzo de zinsnede: ,,aan het hoofd 
van de Nederlands-Indonesische Unie staat de KOL 
ning der Nederlanden". De Verenigde Staten van 
Indonesië en hef Koninkrijk der Nederlanden zullen 
even hoog staan, beide onafhankelijk en souverein: 
geen macht zal boven hen staan. Indien in deze 
zaken een geschil zal ontstaan, zal het niet beslist 
worden dooi. den Nederlandscheil Koning, maar vol- 
gens artikel 17 door een internatiohale arbitrage 
zoals gebruikelijk is bij overeenkomsten tussen onaf- 
hankelij ke staten." 
Tot zover Mr. Roem. Wat voor onze regering dus 
als hoofdzaak geldt, wordt door de Indonesiërs niet 
erkend. 
Het ,,Koninklijk Linggadjati" is in de Tweede Kamer 
goedgekeurd. De regering mag tekenen. De P. v. d. A. 
is er in geslaagd de K. V. P. ,,over de streep te trek- 
ken", zoals Jhr. Mr. v. d. Goes v. Naters het plas- 
tisch uitdrukte, en heeft zodoende de zoveelste over- 
winning behaald op de grootste partij,,, die t, o. v. 
Linggadjati een slappe politiek heeft gevoerd. De 
stem des volks, die tot uitdrukking kwam in de 
amendementenregen bij regering en Staten-Gene- 
raal, is genegeerd. De richtlijnen voor onze verdere 
politiek t. o. v. Indonesië liggen nu verankerd in 
net ,,Koninklijk Linggadjati". Mocht dit accoord in 
de toekomst, ondanks alles, toch, een ,,daad van 
grote staatsmanswijsheid" blijken te zijn geweest, 
dan zal de P. v. d. A. de palm der overwinning met 
veel tam-tam voor zichzelf opeisen. Maar wie zal 
gefaald hebben, wanneer Linggadjatt zich zal ont- 
poppen als eeiz ,,Fetzcn Papier"? 

John Verdegaa1,VA. 
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