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Hij is verrezen! O ~ M  7 
Tengevolge van het feit dat de lessen 
aan ons lqceum gedurende enkele weken 
geen doorgang konden vinden, is het 
niet doenlijk nog vóór de Paaschva- 
cantie een rapport aan de leerlingen 
mee te  geven. Daarom zullen de proef- 
werken onmiddellijk na de  Paaschva- 
cantie worden afgenomen, terwijl het 
rapport omstreeks 1 M e i  aan de ouders 
zal worden toegezonden. Rector 

Pasen - voorjaar! 
Pasen - eieren! 
Pasen - uitgaan! 
Waar is de tijd, dat geheel West-Europa eensgezind 
Pasen vierde als de dag van Christus' verrijzenis uit 
de doden, als het anderpand van onze eigen hoe- 
komstige verrijzenis, als het sluitstuk van Gods lief- 
de-openbaring aan de mensen? 
Wij leven in een tijd, waarin ontélbaren moeten vra- 
gen: wie is die Christus en wat betekent Zijn Ver- 
rijzenis? 
Misschien is deze tijd mooier, nu wij kiezen kunnen 
tussen de rode vlag van de stofvergoding en de kruis- 
banier van o~nzen God Jeisus Christus; beide vlaggen 
worden gedragen met het oog op een overwinning. 
Van de rode vlag lees ik niets in het Evangelie; van 
de Kruisbanier leles ik bij St. Mattheus: ,,En dan zal 
het teken van den Mensenzoon aan den hemel ver- 
schijnen". 
Moge deze Goede Week ons bewuster maken van 'ons 
geloof en onze hoop. 
De Kerk vraagt onze compassie in deze dagen met 

den lijdenden en stervenden Zoon van God en een 
jubel zonder einde om het echte Paasfeest. 
Zij verwacht ons bij 'do viering van haar grootse 
Liturgie tussen Palmzondag en Pasen. 
En met een groter'e liefde zullen wij samen verder 
marcheren, metetrekkend in ons enthousiasme al wie 
wij kunnen, 
,,opdat wij door Zijn lijden en kruis tot de heerlijk- 
heid der Verrijzenis mogen gebracht worden." 

vm PALMZONDAG 
tat PASEN 
in de Lyceumkapel 
* 

Palmzondag: 9 uur: Pltechtige Palmwijding, Proces- 
sie en Hoogmis, waaronder gezongen Passieverhaal. 
Maandag t.m. Woensdag: 7.40 uur gelezen H. Mis. 
Witte Donderdag: 8 uur: Plechtige H. Mis met de 
Processie naar het H. Graf. Gedurende de gehele 
dag Aanbidding totl dmes avmds B uur. 
Goede Vrijdag: 8 uur: de Plechtigheden. 
Paas-Zaterdag: 7 uur: beginnen de voorafgaande 
Plechtigheden, waarbij om ongeveer 8 uur de H. Mis 
aansluit. 
Pasen: 9 uur: Plechtige Hoogmis. 6 uur 's avonds: 
Gezongen Vespers. 
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Auguste 
Rodin 
I" 

Rodin is de grote eenzame Franse impressionist. 
Hiermee .is in grote lijnen zijn werk gekarakteri- 
seerd. Maar om dit werk te kunnen beleven, om 
zijn schepping te kunnen doorschouwen, moeten wij 
zijn temperament, zijn natuur, zijn leven kennen en 
begrijpen. 
Het leven van Rodin is een leven vol eenzam,e strijd: 
strijd zowel in zijn rijk begaafd gemoedsleven, als 
in de vreemde weield buitenhemzeif. 
Zijn werken zijn niet anders dan de metest volmaakte 
expressies van deze strijd, van dit zoeken, vinden. 
rijp worden en dienken, zijn gehele leven ,door. 
Zijn werken brengen dan ook meer schoonheid tot 
ons, naa'rmate wij beter deze handen Kennen, die 
hen deden ontstaai?, en die grootse, rijke geest, ' 
waaruit ze allen geboren werden. 

Het leven van Rudin en enkele van zijn werken 
Auguste Rodin werd in 1840 geboren in een arbei- 
derswijk van Parijs. Hoewel zijn vader, Jean Baptiste 
Rodin, een eenvoudige werkkring had, kreeg hij een 
opvoeding, waaraan kosten noch moeiten gespaard 
werden, niet alleen in het innig v~rbonden en gods- 
dienstige gezin, maar ook daarbuiten. Op zijn veer- 
tiende jaar mocht hij een Parijse tekenschool be- 
zoeken, de z.g. Kleine School, in  tegenstelling tot de 
grote, de Academie v. Beeldende Kunsten. Hier kreeg 
hij zijn eerste vorming en inzicht in de kunst. Zoals 
hij later zelf getuigt, heeft hij zijn roeping te danken 
aan den beeldhouwer Fort. Maar nadat hij drie maal 
afgewezen was voor L'Ecôle des Beaux Arts, moest 
hij in eigen levensonderhoud voorzien als model- 
leur, decorateur, goudsmid en zelfs als pottenbakker. 
Dan gaat hij in  1864 de coll~eges volgen van den 
dierenbeeldhouwer Barye en voert zijn eerste prach- 
tige werk uit ..Homme au nez cassé", dat in de Salon 
geweigerd wordt. Dit werk beantwoordt dan ook in 
geen enkel opzicht aan de eisen, die het toenmalige 
~ ïankr i jk ' aan  de kunst stelde. Rodin bracht het in 
een wereld, die een makkelijke, oppervlakkige, aca- 
demische kunst huldigde, een kunst van allegorisohe 
modellen en goedkope posen. Geen wonder, dat zijn 
werk als dat van een onbekend tweederangs kun- 
stenslar, die niet met zijn tijd mee kon leven, terzijde 
werd gelegd. Maar bezie dit beeld. Rodin moet tóén 
reeds volkomen zeker geweest zijn van zichzelf en 
van zijn kunst, om d i t te kunnen maken. 
Rodin is natuurmens. Hij erkent de natuur als be- 
weegster van alle dingen, als levengevend: ,,Tout ce 
qui rest dans la  nature est beau, puisque c'lest vi- 
vant". Niet alleen moet er beweging zijn in de geest 
van zijn werk en in  de uitdrukking van zijn materie, 
maar ook in de lijnen en contouren van zijn beelden. 
Ook de kunst van de Grieken, Mich'el Angelo, die hij 
bestudeerd en vurig bewonderd heeft, is bewegings- 
kunst en deze beweging, die bestaan blijft zo lang er 
leven is, zoekt hij uit te  beelden. Nauw hiermee is 
het probleem van zijn lichtwerking verbonden. In  
zijn Rembrandt-studies onderzocht hij rreeds de 
clair-obscur-mysteries. En inderdaad schitterend is 
dan het licht, soms ook het donker, de schemer, 
of zachte waas, die uit de  beelden zelf schijnt t e  
komen: Aurora, het aanbreken van de dageraad, 
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voorgesteld door een meisjeskopjle, i s  wel een schit- 
terend voorbeeld van de oplossing van het licht- 
raadsel. Het gelaat komt jong en gaaf uit een mar- 
merblok riaar voren, het lichte, vluchtige waas over 
deze trekken is als het nieuwe licht, dat aarzelend 
boven de kim rijst. 
In die tijd beeft hij Dante's ,,Divina Comedia" ge- 
l e ~ n .  Dit heeft hem zeer getroffen; hij 'denkt zich 
in de folteringen, angst en wellust van de naakt- 
figuren en ontdekt sterker dan tevoren, dat het hele 
lichaam in al  zijn details en als geheel meelijdt 
met eáele smart van de ziel. Hierdoor ge.ïnspireerd 
besluit hij tot het maken van de Hellepoort, waar 
zich temidden van de verschrikkingen en folteringen 
,,de Denker>' op zijn rotsblok peinzend zou verheffen. 
De Hellepoort is langen tijd zijn voornaamste stu- 
die-object geweest. Het wer$ wordt pas veel later 
uitgevoerd in marmer en brons, maar is nooit vol- 
tooid. 
Rodin woont nu voorgoed in  Parijs, nadat hij een 
r'eis door Frankrijk heeft gemaakt voor zijn kathe- 
dralenstudie. Voor architectuur heeft hij reeds lang 
grote belangstelling; een dertig jaar later verschijnt 
zijn boek: ,,Les Cahhédrales ede la France", met teke- 
ningen van hemzelf. Rodin is een zeer veelzijdig 
kunstenaar, hij blinkt uit in portret, landschap en 
ets. In  1884 ontstaat een schitterend werk: ,,Les 
Citoyens de Calais". 
In  dat jaar schrijft de stad Calais een uit 
voor een monument ter nagedachtenis van Eustache 
de St. Pierre. Waarschijnlijk is Rodin geïnspireerd 
geweest door een verhaal luit de kroniek van 
Fr oiss art : 
3 e  Engelse Koning Eduard 111 belegert de stad 
Cdais lange tijd en hongert deze uit. In deze toe- 
stand komt dn de stad de tijding binnen, dat d e .  
Koning de belegering zal opheffen, indien zes bur- 
gers uit de stad zich vrijwillig aan hem overleveren. 
Ze zullen de stad blootshoofds verlaten, het lichaam 
door een hemd bedekt, de strop om de hals en met 
de sleutel van de stad. En dan wordt er beschreven, 
hoe de burgemeester op het marktplein deze oor- 
konde voorleest aan de verzamelde burgerij van 
Calais en hoe te  midden van de angstige menigte 
reeds de zes helden opstaan, die zich bereid verklaren 
dit offer te brengen: één van hen is de rijkste man 
van de stad, de tweede staat hoog i n  aanzien en 
heeft twee schone dochters en veel bezittingen. Ook 
de derde bezit grote rijkdommen. Van de vierde 
wordt alleen verteld, dat hij een broer is van de 
vorige en de laatste twee schijnen in het verhaal 
vergeten. Zij verlaten de stad, komen bij den koning 
en worden hier wreed ontvangen. Doch de Koning 
schenkt hun het leven op de bede van de Koningin, 
die in  blijde verwachting was. 
Het verhaal is simpel, Rodin heeft het simpel uit- 
gebeeld, geen uiterlijk vertoon, geen tradition'ele 
heldenpose, geen opgeschroefde heldhaftigheid. 
We zien allereerst den ouden, afgeleefden man, met 
de vermoeide, omlaag hangende handen en daar- 
naast de sleuteldrager in de volle kracht van zijn 
leven, de lippen opeengeperst, alsof hij het nog 
machtige leven, dat weldra in hem sterven zal, met 
moeite bedwingt, hij staat er gespierd, krachtig en 
trots. Dan - geheel links, de twee broers, waarvan 
de achterste, volkomen bereid, de handen voor zich 
uitstrekt, en de ander, nog #eens smartelijk omziend, 
zijn broeder schijnt toe te spreken, met een hand- 
gebaar ten hemel. Een van de twee onbekenden ziet 
nog om, ziet als het ware terug op het beven, dat  
hem dierbaar is geweest; hij heft de rechterarm op 
en het is, alsof hij uit de geopende hand alles los- 
laat, wat hij in  dit Leven nog had kunnen bezitten en 
genieten. Achter den ~~euteldrager  ten slotte de man, 
,die het hoofd voorover in de handten laat rusten en 
die zich voor het laatst bezint. 



Rodin maakte langen tijd, zoals zijn gewoonte was. 
naaktstudies van zijn groep en werkte er tien jaar R edactiem ededeling 
Ingespannen aan voort. Zo werd dit prachtige werk 
in 1885 voltooid; het kreeg een plaats op de markt 
van Calais. De nieuwe rubriek Vlooienpikken en wespensteken, 
Rodin heeft zijn hele leven de bitterste en onbillijk- waarmede wij in het vorige nummer een aanvang 
ste kritieken moeten verduren. Hij was trots en maakten, beoogt kleine voorvallen uit het school- 
redetwistte nooit. Aan zijn kunst kwamen meningen leven, in een enkele zin weergegeven, ter kennis van 
noch opvattingen van het publiek k pas; deze was allt Trinitariërs te brengen. We denken hierbij-bijv. 
de zuiverste expressie van zijn innerlijk leven, ge- aan komische vertalingen, rake opmerkingen in de 
koppeld aan een m,eesterlijke techniek, verkregen klas of op de cour, citaten, toegepast op toestanden 
door zware arbeid. Met een enorme energie en een op school, e.d. Iedereen kan hieraai? dus meewe~keii 
Middeleeuws uithoudingsvermogen werkte hij zijn en wordt daartoe dan ook uitgenodigd. Men deponere 
hele leven, en wij weten, hoe hij jonge* kunstenaars zijn bijdrage in de kopijbus. Gebeurtenissen, die 'een 
waarschuwde tegen een al te  groot geloof in inspi- meer uitvoerige beschrijving vereisen, blijven voor 
ratie. Werken, dat was zijn wet. de kroniek voorbehouden. Voor deze rubriek is be- 
Vanaf 1889 echter worden er geregeld grote exposi- knoptheid een eerste vereiste. 
ties van zijn werken gehouden, o.a. van de vele De Redactie heeft besl~ten de afzonderlijke rubriek 
Engelse en Amerikaanse opdrachten. In  1906 valt ,,Uit de Onderbouw" te laten vervallen. Dit betekent 
voor hem het keerpunt van de publieke waardering: natuurlijk niet, dat we geen stukken van eerste en 
Hij oogst groot succes op een tentoonstelling op de tweede klassers meer plaatsen. Integendeel, hoe 
Place de l'Alma. Zijn enorme figuur van de Helle- meer artikelen uit de onderbouw we ontvangen, hoe 
poort: Le Penseur, wordt nu door een aantal bewon- liever het ons is. We zullen ze gaarne in onze ko- 
deraars gekocht, aan de stad Parijs aangebodren en lommen blijven opnemen. 
vóór het Panthéon geplaatst. Rodin's roem is ein- We vragen onze lezers nog eens met aandrang ons 
delijk overal doorgedrongen, ook over de grenzen. toch advertenties te bezorgen. Het tarief bedraagt: 
In  1909 gaat hij naar Praag 'een tentoonstelling een gulden per regel van 10 mm. Als ure veel adver- 
van zijn werk bijwonen. Hij heeft Holland en België, tenties hadden, zouden we ons blad kunnen uitbrei- 
Engeland en Italië bezocht. Aan de vele uitnodi- den, extra-nunimers uitgeven, meer foto's en teke- 
gingen tot een reis naar Amerika heeft hij geen ningen plaatsen, wat thans om financiële redenen 
gehoor gegeven. Maar in zijn latere jaren betreurt veelal niet mogelijk is. Als iedere Trinitariër ééi? 
hij bet vooral, dat hij nooit in Griekenland is ge- advertentie binnenbracht, zouden onze geldzorgen 
weest. Langzamerhand vermindert zijn werkkracht. belangrijk verminderd, zo niet geheel verdwenen zijn. 
Hij maakt in 1915 nog een reis naar Rome, waas Oud-leerlingen, denkt aan uw abonnementsgeld. Als 
hij zijn laatste beeld vervaardigt: het borstbeeld van U allen trouw betaalt, helpt u ook mee aan het 
Paus Benadictus XV. spoedig verwezenlijken van de plannen, die we 
Het jaar dawop wordt hij ziek en als hij Ibng- koesteren. 
zaamaan hersteld is, is hij ni'et meer tot enige 
scheppende arbeid in staat. Hij houdt zich voort- 
durend met zijn beelden bezig en men ziet h(em Bij het ter perse gaan van dit nummer beschikte de 
dikwijls in  het Rodin-Museum *). Nog steeds is hij Redactie nog' niet Over voldoende gegevens ml Over 
niet van zijn werk te scheiden. Zijn beelden zijn één he kunnen ,Taan tot bet kiezen van twee nieuwe 
met hem, hij kent ze t e  goed, zij hebben met hem leden. Daarom zet zij voorlopig in de oude samen- 
meegestreden en zijn ieder voor zich vertolkingen ~tlelling haar werkzaamhe&en VOO?%, totdat zij in 
geweest van zijn leven en denken. / staat zal zijn een beslissing te nemen. 
Een zware slag voor hem is het overlijden van zijn Met algemene stemmen heeft de redactie besloten de 
vrouw; hij trekt zich eenzaam terug en schijnt zijn indertijd voor dengene, die ons blad de meeste ad- 
verdriet niet meer meester te worden - een half vertenties zou bezorgen, beschikbaar gestelde prijs 
jaar later sterft hij. p. Matla, V I ~  aan Koos Langenegger uit I V  toe te kennen. 

*) Rodin Museum 77, Rue de Varenne, Parijs. e 

Aurora 

Tot dusverre ontvingen we circa 20 ingevulde en- 
quête-formulieren. Wy zyn zeter tevreden over dit 
mooie resultaat, dat onze stoutste verwachtingen 
heeft overtroffen. Aan de inzenders onze dank voor 
hun diverse op- en aanmerkingen, die wy met aan- 
dacht zullen bestuderen. De overige Lyceïsten hleb- 
ben blijkbaar geen critiek, wat voor ons een votum 
van vertrouwen inhoudt en dus een aarisporing om 
op de ingeslagen weg voort te gaan. 

De Redactie nodigt alle tekenaars op het Triniteits- 
lyceum uit, hun krachten eens te  wijden aar1 het 
ontwerpen van een passende kop voor een of meer 
van de volgende rubrieken in  ons schoolblad: Sport, 
Jocrnael ofte Kronyck,, Clubleven (onder deze ru- 
briek vallen verslagen over concerten, toneelvoor- 
stellingen, excursies, e. d.), Redactiemededelingen en 
Vlooienpikken en wespe~steken. De beste inzendin- 
gen zullen worden beloond m'et plaatsing. 



Onkangen schoolbladen 
De Redacti'e van Tolle Lege ontving tot nu toe min 
of meer regelmatig de volgende schoolbladen: De 
HarDoen (St. Ianatiuscolleae te  Amsterdam). A.H.O.I. 
(st.' ~ l o y s i u s c ~ l ~ e ~ e  t e  %-Gravenhage), ~ ó l l e  Lege. 
(St. Thomascollege te Venlo), Primula Veris (Gym- 
nasium Augustinianum te Eindhoven), Primitiae 
(Sancta Maria), Mirabile Lectu (Stedelii k Gymna- 
sium), Ianus (Christelijk Lyceum), Het   op end 
Vuurtje (H. B. S. A) en Het Houweel (Haarlemse 
Dreefschool, een Mulo-school) . 
Onze hartelijke dank aan $e onderscheidene redac- 
ties. In het bijzonder mogen we wel de Redactie van 
Het Lopend Vuurtje onze gelukwensen aanbieden 
met het hogp peil, waartoe zij haar blad, zowel wat 
vorm als wat inhoud botr~ft ,  heeft weten op te 
vosren. Van de Redactie vaii Het Houweel ont- 
vingen we een waarderend schrijven, waarin zij 
verklaarde, de geregelde toezending van Tolle Lege 
zeer op prijs te stellen. Wij van onze kant zien met 
belangstelling de verdere nummers van Het Houweel 
tegemoet. Voorts vonden we reeds enige malen ,.De 
Startkabel", mededelingenblad van de Haarlemse 
Liichtvaartclzib, in  onze bus. Uit Madrid ontvingen 
we Toma y Lee, Revista de los Alumnos del Colego 
Nostra, Signora del Buen Consejo, een schoolblad 
van een Spaans Augustijnencollege, waarin we, naast 
opstellen en gedichten, een sportrubriek en een ru- 
briek voor de oud-leerlingen aantroffen, terwijl ook 
de advertenties niet ontbraken. Gaarne zullen we 
in het vervolg Tolle Lege naar onze Spaanse col- 
Eega's zenden, al zijn we bang, dat zij evenmin Ne- 
derland. kunnen lezen als wij Spaans. 

Erkend Gas- en Waterfitter I( 
Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze Sanitair 

fetterodestr. 52-54 - Haarlem - tel. 15452 
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Y )  ONZE SOOS" 
Woensdag 12 Febr. vond de opening plaats van onze 
sociëteit ,,Hoog en Droog". 
Dat deze eerste avond een succes was, daarover zijn 
we bet allemaal eens; zodat we Wim Boerrigter. den 
oprichter, kunnen gelukwensen met zijn origineel 
idee. 
De stemming was wat je noemt best, er werd druk 
gekaart, gedamd, geboomd en gelachen. Na de in- 
stallatie van den kroegbaas dronken wij bier en 
limonade. 
Het was zo gezellig, dat we de, naar we later verna- 
men, magere sociëteitskas de twee cent zwarte winst 
per Jaminkoek graag gunden. 
Alleen had .ik de band liever anders gezien, nilet zo 
j azz-swing-boogie-woogieachtig. 

De grote klok van de kerk van het stadje Hobbel- 
dam liet 12 zware slagen horen. In de juiste volgorde 
galmden ze over het stadj~e, over de bossen en over 
de velden. En zq kwamen ze bij de kasteelruïne. 
Eerlijk op de beurt en zonder dringen ging elk naar 
binnen en eindelijk kwam nummer 12. 
,,Bom!" zei nummer 12. Meer kon hij niet zeggen, 
maar dat hoefde ook niet, want het was genoeg. 
De oude burchtgraaf wist nu, door die ene, plechtige 
.Bopn9', dat het 12 uur was. Dat kon hij niet oip 
een andere manier te weten komen, want hij lag 
in een kist, in zijn graf, en, zoals u wel zult weten, 

- is  het niet de gewoonte om daar horloges of wekkers 
aan te brengen. Dat is in de meeste gevallen niet zo 
heel erg, maar voor den burchtgraaf was het wel 
lastig. Want elke eerste van de maand moest hij te 
middernacht spoken en dus diende hij op zijn minst 
te weten, wanneer het middernacht was. En daas- 
om is slag nummer 12, die ,,Bomv zei, zo belangrijk. 
De oude burchtgraaf heette eigenlijk Graaf God- 
fried Carolus Degenslikker I, maar hij werd altijd 
Graaf Madelief je genoemd. 
Toen nu de hierboven uitvoerig beschreven slag in 
het oor van graaf Madeliefje doordrong, was het 
juist de eerste van de maand en dus rekte de graaf 
zich uit, gaapte eens, schoof het deksel van zijn graf 
weg en stond buiten onder de pinkelende sterren- 
hemel. Hij rammelde met een ketting, zoals spoken 
dat plegen te doen, en trad dan waardig het kasteel 
binnen, beklom een paar versleten traptreden en ging 
in de ridderzaal bij de schouw zitten, wesemoedig 
starend naar de plaats, waar eigenlijk het vuur be- 
hoort te branden. Vandaag was hij jarig, 677 jaar 
werd, hlj En zo aanst,onds zouden zijn vrienden 
komen. . . . Vrienden, maar geen familieleden, want 
zijn familie was te  fatsoenlijk geweest om zich tot 
spook op te werken. Bah! Wat een kerels zonder 
fut! Daas kwamen de gasten. 
Ridder Waltertje Bleekneus reed voorop, daarachter 
kwam graaf du Bullebijter, en  ridder Roelant - 
bescheiden als altijd - sloot de indrukwekkende rij. 
De wijn stond op tafel, de fles limonade voor ridder 
Waltertje, die geheelonthouder was, de taartjes. . . . 
bet feest kon beginnen. 
En het feest begon! 
Waltertje was een ijverig politicus. Ah bet zijn 
dag weer was om te spoken, verzamelde hij oude . 
kranten in zijn graf en verdiepte zich dan in de 
politiek. Natuurlijk was hij dan teen paar maanden 
achter met het nieuws, maar dat gaf nitets, want 
de anderen hadden er toch geen verstand van. 
Aarzelend zei Waltertjej, toen de ,,gr& spoken" 
even stil waren: 
,,Het is vrede!" 
Allen keken naar Waltertje, die zich vuurrood ach- 
ter een glaasje limonade verstopte. 
,,Zo!" sprak ridder Roelant en hij staarde diepzinnig 
voor zich uit. ,,Zo! Is het vrede? Zou ik de juiste 
datum mogen weten? Ik houd er namelijk van, de 
data, dat er vredes tot stand komen, op te tekenen. 
Ik heb nu al een verzamseling vanaf 1183". 
Ridder Waltertje haalde een oude krant voor de dag 
en zei: ,,8 Mei 1945". 
. .  .. 

(Het ierdeke bi;edi& veikop van het feest ligt 
voor rijpere lezers bij Pater Prefect ter inzage. 

Redactie.) 
.. .. .. .. , .  .. 

,;Ik ben moe," zuchtte ~äde l i e f j e  en hij staar- 
de naar de plaats, waar in een ordentelijke schouw 
het vuur brandt. 
,,Ik ben moe. Ik kan de drukte niet meer zo goed 
verdragen. Ik word oud. . . ." En met een diepe zucht 
nam hij het laatste gebakje van de schaal. 

J an  van der Horst, Va JOOD Roeland, IV  



. De tweede ronde in de tienscholentocht bracht ons 
bij Dr. A. Dekker, directe~ar van de H. B. S .  A aan de 
Raaks. De H.B. S. werd in 1909 als 'Handelsschool 
opgericht, met 109 leerlingen. 
Het aantal jongens en meisjes liep op tot 3770 in  
1923, toen er een Lyceum werd opgericht, dat nogal 
veel leerlingen tot zich trok, maar dat 4 jaar later 
werd opgeheven; de Handelsschool werd toen, in 
1927, tot H. B. S. verheven en telde 450 leerlingen, 
daarna steeg het aantal geleidelijk, maar daalde als 
gevolg van de oorlog, weer tot 450. 
Dr. Dekker richtte verleden jaar: na zijn benoeming 
tot directeur, een schoolraad op van jongens en 
meisjes, genaamd ,,Die Raeckse", van wie elke klas 
er drie kiest, waarbij de klasseleraar een raadgevende 
stem bezit. 
Deze schooliiaad'is zeer zelfstandig en verzorgt alles 
buiten de lesuren: uitvoeringen, feesten, bals, uitstap- 
jes, etc.; zij behartigt de belangen der school, van de 
klas en van de(n) leerling(e) en geeft het school- 
blad ,,Het Lopend Vuurtje" uit. De schoolraad be- 
staat op het ogenblik uit 42 leerlingen, gekozen door 
alle klassen, behalve de eerste. Volgend jaar echter 
kiezen de eierste klassen ook mee, zodat het aantal 
tot 56 zal worden o~gevoerd: de H.B.S. telt nl. 17 - - 
klassjen . 
Deze schoolraad is van alles wat hii onderneemt, 
verantwoording schuldig en kijkt dan  ook goed uit 
wat hij doet, waardoor, zo vertelde ons DY. Dekker, 
het verantwoordelijkheidsgevoel van de jongens 
wordt gevormd en het zelfvertrouwen wordt aange- 
kweekt. Alles is nog steeds voortreffelijk georgani- 
seerd; geen wonder dus, dat Dr. Dekker trots is op 
zijn schoolvereniging. Onlangs organiseerde zij ook 
geheel zelfstandig een bal, waarvoor zij de benodigde 
f 1400 binnen 14 dagen bij elkaar had, besprak 3 
bands en legde het plan kant en klaar aan den 
directeur voor. Het vorige jaar maakte de school 
onder auspiciën van de schoolraad een reis naar 
Twente, waar men verschillende fabrieken bezocht 
en in een jeugdherberg bij Delden logeerde. Als 
voorbeeld van de zeer democratische opvattingen 
van Dr. Dekker spreekt wel bet feit, dat iedereen, 
onverschillig of hij slecht of goed bij kas zit, met 
de schoolreisjes en feestjes kan meedoen: even een 
paar woorden aan den directeur en het is voor 
elkaar. 
Onder de schoolraad ressorteren verschillende 
clubs, waarvan telkens één leraar lid moet zijn. Er 
is al meen bridgeclub, een fotoclub, een schaakclub, 
waarvan mijnheer Davidson de leerlingen traint. 
een toneelclub, die met Kerstmis tweemaal een leke- 
spel opvoerde, verder @en zangclub, een begin van 
een orkestje en een band, enz. 
Dr. Dekker is zeer tevreden over zijn leerlingen en 
toonde zich een voorstander van coëducatie: het 

Y Y Sine ira et Studio" 
Er zijn ongetwijfeld vele voordelen verbonden aan 
het rustig op papier zetten van een of andere nete- 
lige kwestie. 
Immers, bij de mondelinge pogingen om elkaar enig 
begrip van zijn standpunt bij te brengen, is er 
meestal niet veel te bespeuren van e& rustige, 
vruchtdragende gedachtenwisseling, daar gemoede- 
ren een nogal laag kookpunt s ch i j~en  te beiitten. Zo 
ook met de reeds oude strijdvraag: Is Gymnasium B 
beter dan Gymnssiunl A? 
Wanneer twee vertegenwoordigers van beide studie- 
richtingen hierover een kalm dispuut beginnen (dit 
kalme begin is al een unicu,m), geraken zij via een 
serie medelijdende, ironische en ten slotte bittere 
opmerkingen 6ot een stortvloed van weinig parle- 
mentaire adjectiva, die ter nadere begripsbepaling 
van de wiskunde dienen, en een reeks epithefiac 
ornantia aan het adres van de ,,dode talen7'. zodat 
er in plaats van een gedachtenwisseling veeleer 
sprake is van een scheldwoordenwisseling. 
Daarom wil ik in dit roemruchte schoolblad zo ob- 
jtectief mogelijk deze tere zaak bespreken. 
Allereerst de reeds gestelde vraag, of de B-afdeling 
beter is dan de A-afdeling. 
Antwoord: Gym A is beter dan Gym B! 
(Ik verzoek de bêtisten om, zo mogelijk rustig, verder 
te lezen.) 
Dit antwoord heeft wel enige toelichting nodig. 
Voordat namelijk antwoord gegeven kan worden op 
genoemde vraag, moeten wij ons 'eerst afvragen: 
Wat is het Gymnasium en wat is de daelstelling? 
Het Gymnasium nu is een onderwijsinstelling, die 
ten doel heeft: de klassieke vorming der leerlingen, 
door de kennismaking met de bes~havingsuitiñgen 
van de Grieken en Romeinen, in wier beschaving 
de Westerse cultuur, naast het Christendom, haa; 
oorsprong heeft. (D. w. z. Christendom en klassieke 
oudheid zijn de bronnen der Westerse cultuur. Red.) 
Nu zijn er 'op een Gymnasium helaas twee richtin- 
gen, die ieder streven naar dit doel, de klassieke 
vorming, maar in  de daarbij te gebruiken middelen 
van elkaar verschillen. 
Het grote verschil ligt hierin, dat de B-afdeling de 
nadruk legt' op de wiskunde en alles wat daarmee 
annex is, en de A-afdeling zich meer bezighoudt 
met de literatuur en geschiedsenis. 
Het gaat er nu maar om, wat het beste is om tot 
een ' klassieke vorming t e  komen, d. w. z. waarmee 
men tot een zo groot mogelijke kennis van en liefde 
voor de klassieke oudheid geraakt, 
Wanneer we in dit verband de wiskunde toetsen 
op haar geschiktheid daartoe, blijkt zij ernstig te- 
kort te schieten. Zeker, de wiskunde stamt u'it ,de 
oudheid, is een klassiek verschijnsel, en de bestude- 
ring er van brengt ons ongetwijfeld voor een deel 
tot kennis van, en misschien ook wel tot liefde voor 
de klassieke beschaving, maar het blijft toch slechts 
een deel er van, en wel een zeer klein! 

leert, volgens onzen zegsman, het ongedwongen om- 
gaan van jongens en meisjes met elkaar. 
Een oudleerling van de H. B. S. is Dr. P. Kuin, hoog- 
leraar in Amsterdam, 
Dr. Dekker's favorite-author (hij is 'doctor in  de 
Engelse taal- en letterkunde), is Shakespeare en na 
hem Blake; zijn lievelingscomponist is Berlioz en in 
de schilderkunst stelt hij R'embrandt boven alle 
anderen. 
Toen waren we uitgevraagd en na den heer Dr. 
Dekker bedankt te hebben voor het gezellige inter- 
view vertrokken we. 

J. v. d. Horst, Vai 
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Wanneer men sen mooie gevel bekikt, bepaalt men 
zich toch ook niet tot een nauwkeurige beschouwing 
van een baksteen orider het linker raamkozijn, die 
misschien uitmunt d o o ~  subtiele kleurschakering, 
samenstelling of vorm, maar nochtans niet in staat 
geacht kan worden den ijverigen beschouwer een 
gaaf, volledig beeld te geven van de gehele gevel, 
wat toch aanvankeliik de beboelina was. 
Daarentegen bekijken de hpha-mensen Idodr de 
verrekijker van literatuur en geschiedenis de aehéle 
klassieke gevel, daarbij gepaste aandacht schenkend 
aan de schone baksteen der wiskunde onder het 
linker raamkozijn, maar toch niet in de dwaasheid 
vervallend om alleen oog te hebben voor dit detail 
en verder maar af te wachten of het gehele beeld 
hun misschien nog eens voor de verbaasde ogen zal 
verschijnen. 
Men moet hoofd- en bijzaak van elkaar kunnen 
onderscheiden. Gymnasium B ruimt een dermate 
grote plaats in voor de wiskunde, dat er voor Livius 
en Homerus slechts een armzalig aantal lesuren 
overblijft, terwijl Gymnasium aan de talen de 
ereplaats toekent, maar toch het onderdeel wis- 
kuride belangrijk genoeg acht, om er twee lesuren 
per week aan te besteden. 
Met dit alles zij niets verkeerds gezegd van de wis- 
Builde, die op zich niet minder behoeft t e  zijn dan 
de literatuur, maar in het raam van de gymnasiale 
opleickng behoort zij niet de zo overheersende positie 
in te  nemen, als zij heeft in het lesrooster van Gym- 
nasium B. Hierdoor is Gymnasium B een wan-instel- 
ling, met een uitermate onlogisch karakter, dit on- 
danks de grote plaats, die aan de logica in  dse vorm 
van wis~unde wordt toegekend. Wanneer men er 
dan naar streeft, om door middel van de wiskunde 
tot klassieke vorming te  geraken, dan herinner ik 
aan het bestaan van een H.B.S.-B, waarin de lief- 
hebber een minstens zo grote portie wiskunde krijgt 
toebedeeld, zodat de H.B.S.-B, gemeten naar de 
maatstaven van de Bgta-aanhangers, minstens zo- 
veel Gymnasium zou zijn als Gymnasium B zelf! 
Moge dit alles dan, geschreven overeenkomstig de 
woorden aan Tacitus, waarmee ik begonnen ben, 
enerzijds den Alphist een hart  onder de riem ste- 
ken, ctm moedig voort. te gaan met zijn vertaalpo- 
gingen van zovele en,,soms9' zo lastige schrijvers, 
anderzijds den Betist een logisch-klemmende aan- 
sporing zijn om ófwel Hlphist te  worden, ófwel over 
te gaan naar H.B.S.-B en den buitenstaander nog- 
maals laten zien, dat er niets op deze wereld, dus 
ook het Gyinnasinni niet, helemáál volmaakt is. 

J. Komen, VIa 
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Iedereen, die lecaar is, mag zich verheugen in een 
grenzenloze belangstelling van zijn leerlingen Heel 
zijn doen en laten worden nauwkeurig bespied en 
voor hij het weet zijn zijn handelingen en eigen- 
aardigheden - deze vooral - bij iedereen bekend. 
Is hij een middagje boodschappen wezen doen, u 
kunt er verzekerd van zijn, dat al gauw bekend is, 
of hij meer van kattetongen dan wel van bruids- 
suikers houut. Een leraar, die er de gewoonte van 
maakt, omi llopend op school te  komen, wordt in 
meerdere klassen geïnterpelleerd, wanneer hij per 
fiets verschijnt. Zelden of nooit zal hij bruine schoe- 
nen aantaekken, als hij zwarte pleegt te dragen, en 
zo zijn er tientallen van voorbeelden. De jongens, 
die scnlerpzinnig zijn, hebben ondanks de weerbe- 
richten kunnen merken, dat de winter achter de 
rug is. Ofschoon dit niet Bozeer te zien was aan de 
natuur vorige maand, merkten we veel dingen op 
aan de leraren. Want waarom zou de Willem Ba- 
rentsz-trui van mijnheer Andriessen zijn plaats 
tussen de mottenballetjes weer opgezocht hebben? 
Omdat het daar zo prettig liggen is? Neen, maar wel 
om plaats te' maken voor 's leraars butterfly. Er 
is niet veel opmerkingsgave voor nodig om te weten, 
dat de winter dan afgedaan heeft en zich het eerst- 
volgend halfjaar niet moet laten zien. 
Met. scheikunde is de hoogste klas belanat bij het 
begrip ,,ester7'; duidt dit op het voorjaar of niet? 
Waarlijk, met nog vele .voorbeelden is aan te tonen, 
dat de leraar een goede barometer is: Geeft uw 
Franse leraar 't hele idiome in October op? Ha, pas 
tegen Maart zal bij u kond doen van deze ver- 
schrikking. Meneer Schneiders maakt ook geen uit- 
zondering OF deze leraren eigen scha^: Reeds eind 
Februari-zaien we, dat ~ toob ' s  zwembad hem ondzr 
zijn cliëntele rekent. Natuurlijk wensen we hem 
veel moed en succes toe. 
Zo. na dit weerpraatje gaan we over naar de 
,,nieuwsberichten". 
In  het uur kunst van 12 Febr. sprak Dr. M. Baard; 
het onderwerp was: ,,Hoe moet ik kunst genieten?" 
De avond van die dag werd met gemengde gevoe- . 
lens tegemoetgezien, want om half acht zou de so- 
ciëteit ,,Hoog en droog" worden geopend. De gevoe- 
lens van de ,,sooscoimmissie" - 't 'is zo toch wel 
goed, heren? - waren: zouden ze happen? De jon- 
gens dachten: zou 't wat zijn? . . . . . . Ze hapten, 
en 't was denderend! Met een speech van P. Rec- 
tor. leen reuze humeur in de zaal. en een met aoede 
limonade gedoopte ,,kroegbaasv, werd de eerste soos 
geopend. Onder de vrolijke tonen van: ,,give me five 
minutes more", kwamen de kaarten op tafel, en  werd 
er op leven en dood gezwartepiet en gebridged. Met 
gezichten alsof h~et karnemelk was, dronken we bier 
en limonade, proefden op het laatst geen verschil 
meer en werden reuze vrolijk. Rechts vooraan zaten 
echter lieden, die ontzaggelijk wijs deden en een 
.fles Hulskamp (zeer oude!) tot op de bodem leeg- 
den. De opscheppers, ze weten nu nog niet, dat het 
water was. . . . 
We feliciteren die commissie van harte met dit mooie 
succes, en hopen, dat ze de zucht naar expansie 
kan bevredigen. 
Ook voor de diverse ouders is het een reuze-oplos- 
sing. want d~e voordelen van de ,,soosn doen zich 
thuis nog het meest gevoelen. Om een paar voor- 
beelden te noemen: l. zoonlief een hele avond 't 
huis uit en onder goed toezicht; 2. de radio krijgt 
minstens 3 uur rust om op krachten te komen; 3. 
U hoeft hem niet achter zijn moek te zitten met 
huiswerk, want én zoon én broek bevinden zich aan 
de Zijlweg; 4. hij zal niet meer bier drinken, dan dienst avonds thuis; 5. Hij leert nu ten minste gó6c.L 
bridgen. 



Daar de kroniek er, sinds het begin van dib leer- 
jaar, geen chronologische volgorde op nahoudt, zult 
u 't wel niet erg vinden, dat zij blijft volharden in 
dit kwaad. Welnu dan, eigenlijk had eerst de Missie 
de revue moeten passeren. Met plezier denken we 
nog terug aan den vrolijken P. Verhagen, die op de 
juiste manier de jongens aanpakte. Gingen we de 
eerste keer miet een enigszins bezwaard hart  naar 
de zolder, bij een volgende conferentie werd er zelfs 
gedrongen en. .  . . werden ook de eerste banken 
bezet. 
Al sinds weken had het gevaar boven ons hoofd 
gehangen, de school te moeten verlaten wegens 
gebnek aan brandstoffen, Met ernstige gezichten 
wezen de leraren op het nadeel, dat hieraan ver- 
bonden was. Ze deden dit werkelyk met zo'n élan, 
dat de examenklassen met een bloedend hart af- 
scheid namen van all'es wat hen aan studie op 
school herinnerde. In de lagere klassen zal dit rec- 
toraal besluit wel met een gejuich ontvangen zijn. 
Wij, die ook jong geweest zijn, kunnen dit volkomen 
begrijpen. 
Door al 'deze maatregelen viel de vastenavondvie- ' 
ring met, u mag h'et nlu gerust weten, olliebollen 
op 't programma, in het water. Ook de nationale 
feestdag ging op school niet door. Volgende maal 
beter zullen we maar zeggen. 
Zaterdagnacht 15 Maar$ was de kapel van het 
klooster goed gevuld met de bedevaartgangers, die 
die nacht stil zouden omgaan. Na een kort Lof door 
p. Rector opgedragen, stelden we ons vier aan vier 
op de Zijlweg op: de nachtelijke tocht was begon- 
nen. De dapperen, die reisgeld uitspaarden, waren a! 
veel eeraer vertrokken, o.l.v. de paters Hutjens en 
Vogels. De leraren die de uit Qngeveer vijftig man 
bestaande troep eens wilden laten zien, wat lopen 
was, waren de heren Melsen en Hokkeling. Om één 
uur vertrok de tram uit Haarlem, die de rest van 
de Trinitariërs aJp de p1aih.t~ vad biestemming 
bracht. Onderweg werd de rozenkrans gebeden, zo- 
doende waren we aan het eindpunt, voordat we er 
erg in hadden. 't Uitstappen en weer een groep vor- 
men met de lopers die al eerder aangekomen waren, 
ging reuze vlot, zodat vrre haast meteen de omgang 
konden beginnen. Over de omgang kan worden ge- 
zegd, dat er zelfs door de Trinitariërs niets werd 
gezeid. Na ongeveer vijftig minuten door het oude 
Amsterdam gelopen te hebben, was pater Vandalon 
zo vriendelijk om ons er van in kennis te stel- 
len, dat we weer mochten nraten. Ieder was er. 
van overtuigd, dat  het een mooie en ook een stich- 
tende omgang geweest was. We zouden de H. Mis 
bijwonen bij de zusters aan de Lauriergracht. 
't Was een vrolijke groep van bij de 200 man, die 
in 't holst van de nacht op de plaats van bestem- 
ming aankwam. Doch wie schetst onze verbazing, 
toen er noch na kort, noch na lang gebel een teken 
van leven waargenomen werd. Overal werden liedjes 
aangeheven, die op langslapen betrekking hebben: 
Wordt wakker, wordt wakker, 't zonnetje is lang 
reeds op, enz. Na verloop van 10 minuten zat een 
kiele afdeling tegvn de muur en wist niet of ze zou 
gaan slapen of door blijven zingen. Iedereen wist een 
betere manier om de bel zijn werk te laten doen. 
Edoch zonder resultaat. Nieuwe aanvallen werden 
ondfernomeri met hetzelfde gevolg. Eindelijk na drie 
kwartier verscheen er een kap van een zuster in de 
deuropening. Met luid gejuich werd ze begroet. Het 
iijden was achter de rug, trouwens, % is vasten en 
daarom: met een offertje in 't koffertje op reis naar 
het paradys. Met het offertje, dat reeds in het kof- 
fertje zat, werden we dan tot het paradijs toege- 
lateq: Een mooie kapel, met banken maat 3 voor 
kinderen van 12 tot 7 jaar, zodat we er min of meer 
opgevouwen in zaten. 
De H. Mis werd tot onze intentie opgedragen door 

p. Rector. Patek Hutjens hield een gloedvolle (ge- 
lukkig!) preek over onze eigen Stille Omgang door 
bet Leven. Gelukkig gloedvol, omdat de meesten de 
lust tot slapen niet konden bedwingen. By elk mach- 
tig uitgesproken woord - en dat waren er véél - zag 
je hier en daar verschrikt opgehleven hoofden met 
slaapogen, die steelse blikken opzij wierpen. Als ze 
het nu maar niet gezien hebben, dat ik zat t e  slapen. 
Wees maar gerust, hoor, gezien hebben we 't niet, 
maar we horen het nu nóg! 
Om weer wat op verhaal te komen, werden we na 
de H. Mis onthaald op kopjes suiker, 't was een ori- 
gineel idee, je drinkt toch niet om te drinken, nee, 
de meesten drinken om de suiker. De zusters zullen 
misschien wel overwogen hebben: ,,Er zijn altijd 
jongens, die liever thee drinken als ze koffie zien, 
en omgekeerd, laten we nu alleen suiker geven, dan 
zijn ze allemaal tevreden." Ja, dat  -waren we ook 
wel. \doch 't zou aardiger geweest zijn om er bij te 
vermelden, dat  het koffiesuiker of theesuiker was, 
want daar zit nog verschil in! 
Twee van de bedevaartgangers deden een goocheme 
zet, die namen hun vader mlee. Het waren twee 
broers, dus samen met één vader. Dat dat goochem 
was, blijkt wel uit liet vol'gende: De mijnheer, die 
liet m'et de riieuwe theeíkoffie) -serveermethode nog 
niet (eens kon worden - daar was de overgang te 
snel voor - besloot met zijn zoons ouderwets kof- 
fie t e  drinken (een glas met koffie, melk en  suiker). 
Na toestemming te hebben verkregen van den Rec- 
tor trachtte hij de uitgang te bereiken. Doch daar 
aangekomen bleek hij in drie minuten tijds 't halve 
Triniteitslyceum geadopteerd te  hlebben. Iedereen 
koos hem als vader. Dit gaf natuurlijk leen grote ver- 
warring. Toen er dan ook een zuster verscheen, die 
er een eind aan trachtte te maken, werd de verwar- 
ring Babylonisch. Plotseling ging het licht uit en 
door een oi~zichtbare hand de deur open. Gevolg: 
Vader en 11 zonen verlieten opgewekt ,,het huis met 
de suikerkopjes", om elders verkwikking te zoeken. 
Om 6 uur was de hele Triniteitsfamilie weer in de 
tram aanwedg en na  leen letterlijk en figuurlijk 
zoete nacht ging bet huiswaarts. 
Drie jongens, die ,,a" gezegd hadden, zeiden ook 
,,b" en wandelden o. 1. v. den voorzitter van de 
wandelclub weer terug, wat werkelijk een pres- 
tatie Ss, De opkomst va2 de bedevaartgangers was 
werkelijk goed t e  noemen. Temeer, omdat nog een 
groot aantal met hun parochie zijn gegaan. 
Van een zekeren Niké ontving kronieker nog een 
mededeling, dat de kroniekschrijver een papieren 
boord gedragen heeft. Luister eens hier, lieve Niké 
(lollige naam heb jij!), Tolle Lege is een eerzaam 
blad en geen roddelblaadje! Knoop dat in je oren. 

M. Babeliowsky, VB2. 
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W e e s  niet sentimenteel voor jezelL 
maar fijngevoelig voor anderen. 

Houd alle mensen in ere, 
heb de gemeenschap liet. 

Petr. I - 2/17. 



NON SCRIBERE ! 
f (Antwoord aan enige \ 

oud-leerlingen) J 
Deze titel had boven- een. geschrift kunnen staan. 
Ze staat thans boven het myne. Ik hoop, dat ik er 
in zal slagen uw sarcastische artikelen waardig te 
beantwoorden. B~eschouwt u dit echter niet als een 
terugnemen van mijn woorden, eerder als een ver- 
duidelijking er van. 
Mijns inziens is de Europese cultuur ontstaan uit 
een inwerking op elkaar van de oud-Germaanse en 
de klassieke cultuur ondex invloed van het Chris- 
tendom. Dit Christendom heeft zijn invloed zozeer 
doen gelden, dat de hele beschaving een Christelyk 
karakter kreeg. Let wel, ik zegt niet: Katholiek, 
maar: Christelijk, algemeen dus. Is het b.v. niet 
typerend, dat grote figuren uit onze letterkunde 
van ongeveer in de Renaissancetijd zoveel leerdich- 
ten, sinnepoppen en spreuken voartbrachten, on- 
danks de klassieke mode in die jaren? En dan be- 
hoeft men nog niet eens aan Câts te denken om al 
voorbeelden t e  over te  hebben. En zou onze schil- 
derkunst leen dergelijke hoogte bereikt hebben zon- 
der de  veredelende invloed van het Christendom? 
Hierover schrijft dr. N. A. Donkersloot: ,,Tot zekere 
hoogte generaliserend mogen wij zeggen, dat  de 
kunst en de literatuur van >ons volk zonder de bijbel 
niet te begrijpen zijn, Vondel noch Rembrandt." 
(Karaktertrekken der Vaderlandse Lebterkunde, blz. 
65). Wat bij alle schilderijen uit de glorietijd opvalt, 
is de haast vrome intimiteit en het preciese, haast 
Calvinistisch streng weergeven van elk detail. Hier 
is het dus nilet zozeer de uitbeelding, maar de sfeer, 
die christelijk is, hoewel er ook veel oud-testamen- 
tische voorskllingen werden gemaakt (Rembrandts 
ebsen ! ) 
Dat ik een fout beging, met. de crooners en de swing- 
bands he zien als een voortzetting van ernstige mu- 
zietkbeaefeningi (naar ik van sommigen verweten 
kreeg), geef ik grif toe, maar zo diep had ik niet 
eens hoeven grijpen. De moderne ernstige muziek is 
er om mijn woorden te bewijzen. Van de vier pijlers 
van een muziekstuk is allleen rhybhme en soms con- 
structie over; harmonie en melodie zijn volledig 
zoek. Ik ben mij volkomen bewust van de moeiliik- 
heid om volledig objectief over kunst te oordelen, 
maar tot op zekere hoogte is dit toch zeer wel 
mogelijk. Het is aldus m. i, onmogeliik onze huidige 
cultuur het praedicaat ,,christelijk7' te Keven. Beter 
paste ,,chaotischv, want dit is het enig juiste adjec- 
tief, dat ik er geschikt voor vind. En deze chaos is 
nergens anders aan te wijten dan aan het verlies 
van de christelijke grondslag. Dit is, naar ik meen, 
het kernpunt, maar tegelijk ligt in het opsporen van 
dit wezenlijke van de chaos het redmiddel opgesloten. 
Wit dit niet ziet, moet toch ziende blind ziin. Mii 
kan het verder niet schelen, of Handel een tijdgenoot 
was van Bach of dat Goethe al dan niet in de 
schaduw v,an Vondel kon staan uit oogX;lunt van 
vorm, maar het getuigt niet van bijzonder inzicht in 
de strekking van mijn artikel om Goethe als anti- 
pode in opzicht van tijd van Vondel aan te halen, 
Goethe, die zich noba bene ,,der Alte Rleide von 
meimar" noemde! 
Hoofdzaak is, dat bet Christendom weer vormende 
invloed krijgt en de lauwheid uitgebannen wordt, en 
dit kan slechts beginnen bij de jonge generatie: dat 
zijn wij. Dit was dle strekking van mijn artikel, 
misschien te heet geserveerd, maar zeker goed be- 
doeld. 
Overigens is het wel de moeite waard te vermelden, 

dat mijn oudsbe broer 6 jaar is en ik de Linie zelden 
in handen krijg, herwijl het merkwaardig is, dat 
oud-leerlingen van den heer Kat nog nooit hebben 
vehoord van de uitdrukking: ,,uit hout gesneden 
a.. zijn". Of . . . . ? !  
Met alle reverentie, Nitram 

WIE KAATST + + + 

Bet artikel ,,De knuppel in het hoenderhok" heeft bij 
sommigen de gemoederen nogal in beroering ge- 
bracht, hetgeen tenminste toont. dat men heus 
niet alles Lritiekloos slikt. Deze laatste bewering 
wordt dan ook met dankzegging voor de bewezen 
diensten teruggenomen. That's that. En nu de cri- 
tieken. Er waren twee soorten, mondelinge en schrif- 
telijke, beide even verzengend. Het kleinste aantal 
vormden de schriftelijke op- en  aanmerkingen. Zij 
bestonden echter allen uit roodgloeiende, lillende, 
met vuur gevulde, d'e wraak des hemels afroepende 
&ukken papier (allen quarto-formaat). Een er van, 
dat van den heer (zónder aanhalingstekens) B. te  
warvelde, vond u in het vorige nummer. Aangezien 
hetgeen hieronder volgt, een commentaar op deze 
critiek voor moet stellen, is het wel erg nuttig, het 
bedoelde artikel even hiernaast t e  leggen ter verge- 
lij king. 
Wanneer wij he t  bedoelde artikel ter hand nemen, 
zien we, dat B. t .  M. ons, na  enige inleidende zinnen, 
verzekert, dat hem altijd is geleerd, dat critiek op- 
bouwend moet zijn. O.K., niemand zal dat ont- 
kennen. 
,,Welnu," vraagt B. t. M. met van verontwaardiging 
trillende ste~m: ,.Was uw critiek, was dat schelden 
opbouwend?" e n  zich vervolgens tot de lezende 
schare wendend, roept hij duizendmaaI neen, het- 
geen ons een enigszins vermoeiende, maar toch ook 
wel onschuldirre en aanbevelenswaardige tijdspas- - - -  
sering lijkt. 
Maar in ernst: Was het betreffende artikel opbou- 
wend? 
Vraag: ,,Wánneer is een critiek opbouwend?" 
Onderstreep: ,,Een critiek is opbouwend, wanneer 
men, naast het constate~en der gebreken, ook de 
wegen aangeeft, langs welke deze gebreken verhol- 
pen kunnen worden." 
Vraag: ,,Zijn deze wegen aangegeven?" 
Antwoord: ,Zeker, lees de laatste regels van het be- 
tref f ende artikel eens." 
En dah, wat dat schelden betreft: Het feit, dat  zelfs 
B. t. M. wakker is geworden, zegt dat dan niets 
meer? Wij geloven, dat het vast niet gebeurd was, 
als wij een artikel geschreven hadden, dat getiteld 
was: ,,Enige notities over de periodieke depressies, 
welke hun stempel op ons schoolleven drukken." 
Niemand zou dit gelezen hebben. Het spijt ons, het 
te  moeten zeggen, maar hier heiligde het doel de 
middelen. 
Vervolgens uit B. t. M. zijn ontevredenheid over de 
,,zee van feiten". Hij vindt deze te klein, het is 
sbchts een binnenzee. 
Laten we B. t .  M. eerst onze hartelijke gelukwensen 
aanbieden met het bezit van het geniale brein', dat 
hem er van weerhoudt, een kat, in  dit geval een 
zee, in 'n zak te kopen. Ons devies is echter niet 
voor niets:' ,,De klant. is koning", dus duikeh we 
onder de toonbank, om 'n paar mooie, glimmende, 
pas-geplukte feiben voor hem uit te zoeken, die we 
in een vdgend nummer zullen publiceren. 
Ten slotte nestelt B. t .  M. zich met een triomfante- 
lijke grijns achter onze schrijftafel, om ons met de 
volgende stelling het genade-schot te geven: ,,W-an- 
neer N. v. d. E. vraagt, om te bewijzen, dat al zijn 
geschrijf geklieder is, neemt hij zélf een afwachtende 
houding aan". 



Tja, wat hierop te antwoorden? De gevolgtrekking is 
werkelijk verpletterend in  haar eenvoud. Degene, 
voor wie het schot bestemd was, is direct in een 
bed met warme kruiken gestopt, in de hoop, dat dit 
hem er weer bovenop zou bilengen. De slag was te 
hevig geweest. Enfin, nadat hij gedurende drie dagen 
aan een zijden draadje had gehangen, zag hij in, 
dat ook dit het gewenste antwoord niet bracht. Na  
een langdurig en pijnlijk peinzen is hij toen tot 'de 
volgende conclusies gekomten: 
a. Het afwachten is in  dit geval een noodzakelijk 
iets, het is iets geheel anders dan het afwachten, dat 
in het gewraakte artikel behandeld wordt. 
b. Wanneer B. t. M. het hiermee oneens is, dan spijt 
het ons erg, maar dan moeten we hem wel zeggen, 
dat hij zelf evenwns afwacht! Wat schrijft hij 
namelijk? ,, . . . .Ik hoop evenwel, dat ik 8eze ,,zee" 
(van feiten) toch nog eens in ,,Tolle Lege" tegen 
zal komen." 
Ziedaar Ben te  KIarv'elde in  afwachtende houding. 
Hij wacht op de feiten. Hij krijgt ze zo spoedig 
mogelijk. Wij wachten op de bewijzen, die al ons 
geschrijf van nul en gener waarde zullen maken. 
Wij hebben ze echter in  geen enkel der ons toege- 
komen critieken gevonden, en wachten nog steeds. 
Nog even iets voor hen, die de vele, vele mondelinge 
op- en aanmerkingen ten beste gaven, doch op de 
uitnodiging ze op schrift te stellen antwoordden: 
.,Dat 't hele gedoe hun te  idioot was m over te  
schrijven". 
Maak u niet bang. Slaap 's nachts weer gerust, eet 
weer zoals vroeger, want 'er is hier geen sprake van 
overschrijven. Straf geven doen we niet. 

Noucl v. d. Eerenbeemt, 4A 1 

Leraar: Neen, jongens, ik leg het pas na de salaris- 
verhoging drie keer uit." 
Vertaling van een Latijnse zin: Hij werd zo rood 
als een biet en hij schreeuwde knerpend als een mes 
op de rand van een koekenpan. 
Bij het ophalen van een proefwerk: ,,Give me five 
minutes more. . . . " 
Voor de laatste 20 jongens, die hun BESTELDE jaar- 
boek komen, afhalen, staan 20 pakjes Lucky Strike 
te wachten ! 
De aftredende redactieleden: ,,Het sprookje is uit. ." 

Een kijkje ap de 
bergdessa 

ZONLICf-tT, 
De bergdessa ligt nog in  een diepe rust gedompeld. 
Krekels, kikvorsen en tokkeh's brenglen hun och- 
tendgroet aan de opkomende zm. Het maanlicht 
neemt langzaam af om n a  enige tijd geh'eel t e  ver- 
dwijnen. Het lijkt, of de sterren hoger en hoger 
klimmen, om ten slotte heel hun schitterende, twin- 
kelende kracht terug te trekken, om de volgende 
avond in een nog mooier en glorievoller schittering 
++riig te komen De horizon, eerst diepiwart, begint 
van kleur te  veranderen. Rose, geelgrorn en oranje 
volgen elkaar op, om uiteindelijk plaats te maken 
voor de roodgloeiende bol van de zon, die, vanaf dit 
moment, haar dagtaak gaat beginnen. 
Bergen er1 dalen, eerst allen eenzelfde kleur dra- 
gend, krijgen, na  een variatie van ettslijke tinten, 
hun dagelijkse kleur terug. 
Ook in  de bomen, struiken en hagen begint leven 
te komen. Een mus of rijstvogeltje zegt z'n buurman 
goede morgen. Na enige tijd is het een getjilp en 
gekwetter van je welste, dat de kleine vogelbekjes 
verlaat. Na dit morgengebed vliegen ze om beurten 
uit om voor hun maaltijd te gaan zorgen. 
Maar ook in de dessa begint leven te komer. Een 
8laprrig h5ofd steekt om i(.? hoek van het wankele 
deurtje van een kamponghuisje. Dan gaat het weer 
schielijk dicht, om even later te  moete3 wijken voor 
een d o ~ k e r  manspersoon. Enkel gekleezi in een 
broekje, met een lap over de arm en wat zeep, gaat 
hij naar de put, om zijn slaap weg te baden, en ZO 
nieuwe energie te verzamelen voor de taak van van- 
daag. Maar ook elders gaan deuren open en ziet 
mlen hetzelfde tafereel. Een gemompelde morgen- 
groet is het enige geluid, dat men hoort, buiten het 
plassen van het water. 
Een hond slaat aan, rukt zich los en gaat op jacht 
langs de vuilnisbakken voor z'n morgenhapje. 
Ook de vrouw des huizes komt naar buiten en heeft 
meteen het hoogste woord. Kijverig slaat haar stern 
over. Kinderen worden het huis uitgejaagd en dwar- 
relen in een slaperige chaos door elkaar, op zoek 
naar houtjes voor bet vuurtje van moeders pappot. 
Na de maaltijd sijpelt de dessa leeg. Mannen gaan 
naar hun werk. Vrouwen trekken zich terug in de 
huisjes om voor hun huishouden te zorgen. Kinderen 
ravotten overal. 
De dag i3 weer begonnen. Het leven volgt zijn sleur 
van alle dagen. J. Mbddeldorp, 5B 2 



( Het verhaal van de maand I 
REIS in het onbekende ..... 

Een verhaal om te lezen 
op een avond als de wind 
door de bomen giert en de 
regen tegen de ruiten slaat 

- Alvorens u deze geschiedenis te vertellen, ver- 
zeker ik u met de hand op 't hart, dat ieder d'eel 
er van werkelijk gebeurd is. Niets ervan is ver- 
zonnen, niets ervan berust op fantasie. Ik vertel het 
u slechts, zoals het in mijn geheugen gegrift staat. 
I n  mijn geheugen en in dat van de andere zeven 
passagiers. - 

Eigenlijk kregen wij allen het gevoel al direct, toen 
we de bus binnenkwamen. H& was een ondefinieer- 
baar gevoel, dat, naarmate het langer aanwezig was, 
steeds sterker werd, steeds sterker tot het ons allen 
vast in zijn greep had, en wij slechts stil en star 
konden blijven zitten, in afwachting van het nade- 
rend onheil. Het was een beklemmend gevoel, iets zei 
ons, dat er wat niet in orde was met deze bus. 
Laat ik vooraan beyinnen en u uitnodigen plaats te 
nemen in  de autobus, die ons van Hoorn naar Alk- 
maar %cm brengen. Het was de laatste bus, die er 
.die dag zou rijden, en toen hij zich langzaam in 
beweging zette, galmden er elf slagen over he@ 
witte, uitgestorven stadje. Wij reden door de ver- 
laten straten, waar de wind dóórgierde, wdken 
sneeuw tegen de huizen jagende. 
Spoedig waren we echter buiten de stad en we reden 
over de dijk langs de Zuiderzee. Het was pikdonker 
en de weg helde vervaarlijk, zodat we slechts lang- 
zaam vooruit kwamen. 
Nergens was een levende ziel te bespeuren, rondom 
ons was niets dan sneeuw, koude, levenloze sneeuw. 
Na enige tijd waren we de dijk gepasseerd en voor 
ons strekte zich de  polder uit, een witte, verlaten 
vlakte. Nog even een paar donkere silhouetten van 
boerderijen, dan ni1et.s meer dan een witte massa, 
zover het oog reikte. 
In  de bus was het beklemmend sVi. Enigen sliepen. 
Anderen staarden met wijd-open ogen voor zich uit, 
ieder met zijn eigen gedachten. Voor ons zat de 
zwarte, massieve gestalte van den bestuurder. Zwij- 
gend, gespannen voor zich uitturend. 
Wij kwamen nu aan het gevaarlijkste deel van onze 
reis. Het gebied, dat wij nu binnenreden, was +echts 

'bevolkt met enige nede~mttingen van inboorhngen, 
wier middel van bestaan uit het plunderen en bero- 

t ven van reizigers bestond. 
Allerlei vreselijke verhalen deden over dit volk en 
dit gebied de ronde. Een oude man met een baard 
riep voor ons de geesten op, die door deze streek 
rondwaarden. Fluisterend vertelde hij ons de ge- 
schiedenis van ,,Jansen, den man zonder graf, of 
den Iijkenschenner van Stompetoren". Wij huiverden 
en doken dieper in  onze jassen, Buiten vlaagde de 

wind. P e  oude man was uitgesproken. Even was het 
stil, alleen het zoemen van de motor was hoorbaar. 
Dan begon een ander aan een tweede spook-geschie- 
denis uit dit gure land: ,,Keesje, de gewurgde zui- 
geling, of het geluierde mysterie". 
De verhalen volgden elkaar nu op met de regelmaat 
van een klok, Het was als wilden wij e r  onze angst 
mee verdrijven. Een ieder wist een of meer verhalen 
uit deze onzalige streek. Met vertrokken gezichten 
luisterden wij naar het verhaal van ,,Martin, den 
melkknecht, 'of het skelet v'an den zelfmoordenaarJ'. 
Sidderend hoorden wij het vreselijk einde van ,,Pa- 
niel, den bultenaar, of den veerman van de Scher- 
merbornse wateren", en juist toen de oude man ons 

wilde vertellen var, ,,Zwarten Simon of den paar- 
denviller van de Vijfhoek", en  de daartoe vereiste 
afwezige blik reeds in zijn ogen aanwezig was, toen 
gebeurde hst. Het wat ons ons hele leven bij zal 
blijven. Met een plof hield de motor op. Even nog 
sputterde hij wat na, maar dan, dan was het afge- 
lopen, De bus reed steeds langzamer, stond ten- 
slotte stil. Wij keken elkaar aan, zagen elkaar in de 
ogen, de ogen, die sieohts punten waren in vale, 
witte gelaakmaskers. Iemand gilde. Langzaam kwam 
de chauffeur op ons af en deelde ons mee, dat de 
benzine op was en dat. wilden we niet bevriezen, we 
Alkmaar lopend moesten zien te bereiken. Even hing 
er leen stilte, alleen hlet tikken van de afkoelende 
motor was te  horen. Een ieder dacht hetzelfde, doch 
niemand dorst het uitspreken: Wat zou er geibeuren, 
als de inboorlingen ons bemerkten? 
Een vrouw vertelmde met overslaande stem, hoe hier 
nog niet lang geleden een groenteboer vol goede 
moed de rimboe was ingetrokken om klanten te wer- 
ven. ,,Gijs" heette de brave man. ,,Gijs de Groente- 
boer". Niemand hoorde ooit weer iets van hem. Er 
werd een expeditie uitgezonden om hem op te  spo- 
ren, doch ook van deze koene manlien werd niets 
meer vernomen. Slechts één spoor werd er van hen 
gevonden: Hun namen. Zij stonden netjes onder 
elkaar getypt op een spijskaart, die een mverschrok- 
ken ontdekkingsreiziger uit de keuken van het 
opperhoof d had weten te  roven. 
Bier eindigde de vrouw haar relaas. Wij hadden met 
klamme handpalmen geluisterd. Toen stapten we uit, 
we moesten wel, binnen zouden we bevroren zijn. 
Buiten joeg nog steeds een verblindende sneeuw- 
storm, Wij Iconden (elkaar terniariwernood onder- 
scheiden. Huileed gierde de wind over de  vlakte. 
Dan was de laakte passagier buiten. Even stonden 
we stil, dan zei de  oude man fluisterend: ,,Laten 
we deze kant opgaan." Wij volgden, niemand wist 
een beter voorstel. Diep zakten we in de sneeuw weg; 
de wind joeg fluitend door het spaarzame struik- 
gewas en drong door onze kleding, zodat we ver- 
kleumden. Steeds verder trokken we. Achter elkaar. 
Niemand wist waarheen. Zonder na te denken stap- 
ten we in de voetstappen van onzen voorganger. We 
had'den allen slechts één ged~chte: weg te komen 
uit deze witte verschrikking. 
Dan. . . . plotseling een tam-tam. Meerdere volgden. 
Voor ons, achter ons, overal. Het dreunde ons in 
de oren. Steeds luider en luider, het was, alsof het 
geluid een zichtbare vorm had gekregen en wij het 
zagen groeien en groeien, steeds groter, tot wij er 
onder verpletterd zouden zijn. Eén ding wisten we 
zeker, de inboorlingen hadden ons opgemerkt. Hoe? 
We wisten het niet. Maar dat IR ons gezien hadden, 
daar viel niet aan te twijfelen. We hoorden het aan 
liet bonkend geluid van hun oorlogstrommen. Du 
oude man, die in zijn prilie jeugd bij de pa,dvinders 
was geweest, ontcijferde de seinen. De brave, oude 
baas verbleekte, toen hij ons zijn vertaling voorlas. 
Herhaaldelijk moest hij ophouden om z'n neus te 
snuiten, zijn ontroering werd hem te machtig. Ja, 
dit waren grootse ogenblikken. 



Er was #echter geen tijd te verliezen. Het geroffel der 
oorlogstrommen kwam steeds dichterbij. Duidelijk 
h'oorden, wij het woeste gehuil der wil'den. Daar 
waren ze! In vliegende vaart kwamen ze op hun 
priksleeën aansuizen. Tien. Twintig. Honderd. Hier 
kon geen tegenstand meer baten. Spoedig waren we 
eingesperrt en in  de uberfallslee -opgesloten. Dan 
ging het in vliegende vaart dorpwaarts. Achter ons 
reed de slee van den tovenaar, kenbaar aan een 
gigantische hoge hoed, welke er op bevestigd was. 
Iedere drie en zeventig seconden toverde de medi- 
cijnman er leen wit konijntje uit, dat hij dan met 
huid en haar verslond. Aan weerszijden van ons 
gleden geruisloos de sleden van onze bewakers. 
Spoedig hadden wij de inboorlingenkraal bereikt. 
We stopten voor het Café-Restaurant ,,Polderzicht". 
Nog zie ik dit vreselijke bouwwerk voor me. Het werd 
door de wilden slechts met angst betreden, zijnde een 
overblijfsel van een oude, langvergeten beschaving. 
Overal hingen nog gescheurde aankondigingen, 
waarop in onleesbaar spijkerschrift stond, da t  ook 
in deze jungle Heinekens Bier het méést getapt was. 
Hier in deze bouwval werden we opgesloten. Het was 
'n koud, naargeestig vertrek, waar wij ons bevonden. 
In het midden stond een oud, vervallen biljart. De 
wilden gebruikten het nu als pijnbank. Rechts be- 
vond zich een aantal boekenplanken. Allen gevuld 
met afgekapte hoofden. Onder de aldaar aanwezigen 
merkten wij o. a. Gijs de Groenteboer op, terwijl zich 
op de derde plank links 't hoofd van Sijmen Sietsma, 
den bekenden reiliger in rolladestokjes bevond. Ook 
deze stoere man viel als slachtoffer van zijn plicht.. 
m e n  al deze hoofden bevond ~ i c h  een bordje, 
waarop in Middel-Nederlands te lezen stond: ,,Ver- 
booden de Constvmrwerpen aan te  raeken". 
Buiten sneeuwde het nog steeds, huilend gierde de 
wind door de kapotte vensters. De wilden stookten 
een groot vuur, waarboven een monumentale kook- 
pot hing. Wij huiverden, toen wc 't zagen. Ieder 
wist wat het betekende. Wij konden niets doen dan 
afwachten.. . . Het grote vuur op het Marktplein 
voor de muziektent wierp fantastische, flakkerende 
schaduwen op de muren van onze gevangenis. Flak- 

kerende gchaduwen, die met de collectie hoofden 
een macabre dodendans schenen te dansen. 
Plotseling drongen er opgewonden kreten tot ons 
door, gevolgd door het Inbmrlingae V'olkslied Het 
opperhoofd was in aantocht! Sloffende voetstappen 
naderden, dan draaide de 'deur piepend en knerpend 
in haar scharnieren open. Een-korte, gedsongen en 
gebochelde gestalte sloop binnen. Het Opperhoofd. 
Hij overhandigde on6 zijn visitiekaartje. Met tril- 
lende vingers nam de oude grijsaard het aan. Hij 
las ons 'de vertaling van 'de inlandse naam voor: 
,,Hij, die over het grote water kwam". Waarschijnlijk 
was deze man dus via het IJselmeer hier terecht ge- 
komen. Een vreselijk vermoeden kwam in ons op: 
misschien was deze man wel een Kamper ui. 
Het gebochelde wezen stak een kaars aan. De flakke- 
rende vlam bescheen zijn verdierlijkt gelaat met een 
fantastische gloed. Uit de wrede mond staken vier 
grote snijtanden en 'n gouden kies. De neus was 
plat en breed. De oren h'ingen tot op de schouders. 
Het lage, gerimpelde voorhoofd werd overwoekerd 
door een vieze, groene haardos. De leepogen loens- 
den ons scheel aan. Dan opende zich de m , d ,  een 
krassende stem gaf een bevel. Vier beulsknechten 
en twee doodgrave- traden binnen, sleepten ons 
naar buiten. We werden gebonden en naar de kook- 
pot cebracht. De lucht van de kokende olie herin- 
nerde 'ons plotseling aan de oliebollen, die we thuis 
met 0udeja.ar aten, en de oude man barstte dienten- 
gevolge in tranen uit. Dan werden we opgetild en 
boven de pot gehouden. De pruttelende Haarlemmer- 
olie was nu vlak onder ons. De medicijnman telde: 
,,Een.. . . twee.. . . dr . .  . .". Dan plotseling 't geluid 
van een bel. 
Geërgerd draaide 't opperhoofd zich om en gaf op- 
dracht ,,te kijken wie er was". en wanneer het iemand 
met 'n kwitantie was ,,te zeggen, dat-ie niet thuis 
was." Er stond echtïer niemand aan de deur. Het 
gebel werd steeds luider, de kookpot en de inboor- 
lingen begonnen te vervagen. Dan werd ik wakker 
en zag, dat het de wekker was, die afliep. 
Een nieuwe dag was begonnen. Buiten sneeuwde 
het . .  . . Noud v. d. Eerenbeemt, 4M. 

14 Augustus: Capitulatie van Japan. Met vreugde 
ontvingen wij dat bericht in Bandoeng. Eindelijk 
was 't dan zoveir. 't Relaas, da t  nu volgt, speelt zich 
enige maanden later af. Tijdens die maanden was er 
heel wat gebeurd: de Lndon~esische ,,regering9' had 
haar onafhankelijkheid nog ee t  van Japan gekregen 
en nu was het de vraag, wie er de baas zou worden 
in Indië. Er  braken onlusten uit. Europeanen, die 
nogal afgelegen woonden, werden overvallen en 
beroofd. Dikwijls zelfs op een afschuwelijke manier 
verminkt en vermoord. Tendele vloeide dit voort uit 
het feit, dat de bevolking geen voedsel en kleren 
meer had. Za dreigden ook wij aan de beurt t e  
komen. Onze buurt lag nogal op enige afstand van 
de stad, zodat we voor onze veiligheid moesten eva- 
cueren. Ten gevolge hiervan zaten we soms met een 
man of twintig i n  een huis, dat op zes mensen was 
berekend. 
Eindelijk had ik het geluk, dat me een baan werd 
aangeboden, nl. op het vliegveld. Ik zou daar tevens 

gehuisvest worden. M'n ouders bleven in de stad. 
. Natuurlijk nam ik het met beide handen aan, en 

zo kwam ik op het vliegveld terecht, Het was een 
makkelijk werkje, wat ik te doen kreeg; met z'n 
drieën moesten we op een groepje Jappen passen, 
die er aan de waterlieiding werkten. Eigenlijk be- 
hoefden we niets anders te doen dan de gehele dag 
wat op en neer te wandelen, te kletsen, van 12 tot 
2 schafttijd te houden, en tot 5 uur weer t e  ,,wer- 
ken". Men begrijpt, dat we na  een paar weken wel 
naar wat afwisseling begonnen uit t e  kijken. Die 
kwam dan ook. Er lagen nog enige Japanse jagers in 
een verafgelegen hangar. Vlak daarbij lag het kamp 
der Japanse werklieden, dat door hen zelf bewaakt 
werd tegen rondzwervende Indonesische troepen. 'Be 
dien einde hadden ze van onze officieren een be- 
perkt aantal wapens gekregen. Vanzelfsprekend 
waren wij ook bewapend. Eerst kregen we Japanse 
geweren, maar omdat deze i n  vergelijking met de 
nieuwere Amerikaanse en Engelse legergeweren erg 
onhandig waren, ruilden we ze tegen een paar P.M.'s 
(pistoolmitrailleurs). We gingen dus naar de han- 
gar, en uit voorzichtigheid namen we onze wapens 
mee. Dit was een prachtgelegenheid de jagers, bom- 
menwerpers en verkenners eens te bekijken. Er 
waren zelfs enige Duitse typen bij, zoals de Me-109, 
en enkele anderen. Natuurlijk werd alles grondig ge- 
inspecteerd en dikwijls gebeurde het, dat onderdelen, 
die we zelf goed konden gebruiken, werden mee- 
genomen. 



Ook hier waren we al spoedig uitgekeken en opnieuw 
dreigde de verveling. Op een avond echter, we waren 
die dag wat vroeger vrij, loeiden de sirenes over bet 
vliegveld. Eén, twee, drie maal. Auto's reden af en 
aan. Enige vrachtwagens hielden voor onze barak 
stil. De kapitein stapte met enige manschappen uit. 
De bewoners der barakken werden verzameld, en er 
werd ons gezegd, dat we ons zo vlug msogelijk klaar 
.~loesten maken, en met onze wapens bij de vracht- 
wagens aan moesten treden. Snel gingen we naar 
binnen. Even nakijken of er nog patronen genoeg 
waren, en  dan op de auto. We werden naar de 
hangar geceden, waar de commandant zijn kantoor 
had. Onderweg vertelden ze me, dat een paar vlieg- 
tuigen troepenconcentraties van Indonesiërs ten 
Westen van het vliegveld hadden waargenomen. 
Toen we ons voor het kantoor hadden opgesteld, 
kwam de commandant naar buiten en na  een korte 
inleidende toespraak legde hij ons uit, dat hij van 
mening was, dat het vliegveld zou worden aange- 
vallen, en dus verdeelde hij ons in groepjes van acht 
man, die ieder hun opdracht kregen. Ons achttal 
kreeg een van de verst vooruitgeschoven posten. Wij 
gingen op weg. Onderweg voegde zich nog een 
troepje Jappen bij ons, die leen zware mitrailleur 
meedroegen. Zwijgend zetten we de tocht voort. Na 
ongeveier tien minuten lopen kwamen we op de 
plaats, waar we ons moesten opstellen. Vlug werd 
de mitrailleur klaar gemaakt en we gingen op een 
afstand in  de looptgraaf liggen, doch zo, dat  we el- 
kaar nog juist konden zien. Ik zat met nog drie an- 
deren bij de mitrailleur. De Jappen, die dieze bedien- 
den, waren gelukkig nogal te vertrouwen; ik kende 
ze tamelijk goed, omdat ze in mijn ploeg werkten. 
Nu begon het lange wachten. Voor ons lag een open 
veld, wij zaten in  't struikgewas verborgen. De nacht 
was nogal helder, en zo konden we een flinke af- 
stand overzien, zonder zelf gezien te worden. We 
hadden bijna een uur zo gezeten, toen plotseling een 
J a p  op ons toekroop. Toen hij ons bereikt had, fluis- 
terde hij ons iets i n  bet Maleis toe en wees met z'n 
z'n vinger. En ja hoor, daar zagen we ze. Langzaam, 
haast zon'der gedruis t e  maken, slopen ze door het 
gras. Het waren er  'een stuk of zeven. ,,Nog niet 
schieten!' zei de sergeant, die ook bij ons lag. ,,Laat 
ze maar komen". Toen ze vlak bij gekomen waren, 
ging een van hen rechtop staan en zwaaide met een 
vlaggetje. Ongeveer 20 man, die waarschijnlijk op 
dat teken gewacht hadden, kwamen te voorschijn zU 
allen kropen het zevental, waarschijnlijk de verken- 

ners) achterna. Toen gaf de sergeant door een teken 
met de hand t e  kennen, dat er geschoten mocht 
worden. De stilte van de nacht werd plots~eling ver- 
broken door 't geratel der mitrailleurs en de lichtere 
schoten van de P.M.'s, die ook weer afgewisseld wer- 
den door de afzonderlijke knall'en van d~e Japanse 
geweren. De uitwerking was verschrikkelijk. De man- 
nen, die niet getroffen waren, renden schreeuwend 
en jammerend terug, en na  een ogenblik was het 
weer stil. Ook de mitrailleurs der andere posten had- 
den direct opgehouaen met schieten, toen de vijand 
vluc~htte. Na ollgeveer 5 minuten zagen we echter 
pas wat de eigenlijke troep was. Een paar honderd 
mannen renden ons mlet geweldig geschreeuw en 
gebrul tegemoet. Weer werd de stilte ruw verbroker, 
door mitrailleurgeratel en geweerschoten. Onop- 
houdelijk schoten we, doch het haalde niet veel 
uit, de Indonesiërs kwamen langzaam vooruit. Toen 
een trompetgeschal: ,,Uitval doen". Vlug stonden de 
Jappen op. Zij moesten voorgaan. Toen de Indone- 
siërs het gebrul van de Jappen hoorden, deinsden ze 
eerst terug, maar door hun makkers, die achter hen 
stonden, gedwongen, sprongen ze weer voorwaarts. 
Nu volgde een verwoede strijd van man tegen man, 
waarin de Jap geweldig sterk is, doch door de grote 
overmacht moesten ze toch wijken. Toen weer een 
signaal. Mjet de P.M.'s in de hand sprongen we uit 
de loopgraven. De vijand had ons door het lawaai 
niet zo spoedig opgemerkt en we waren reeds in het 
heetst van het gevecht, Yoor ze het eigenlijk pas 
voelden. Langzamerhand moesten ze nu wel wijken 
'en op het laatst werd onze overmacht zo groot 
dat ze jammerend hun geweren wegwierpen en het 
op een lopen. zetten. 
Een enkeling, die nog doorschoot, werd door de Jap- 
pen afgemaakt, of, als hij 't geluk had, een Euro- 
peaan te treffen, gevankelijk weggevoerd. Vlug werd 
het terrein nu gezuiverd, iedere struik en ieder bosje 
nauwkeurig doorzocht. We hadden een flinke voor- 
raad wapens en ammunitie veroverd. De gesneuve- 
den werden begraven. Onze verliezen waren uiterst 
gering in vergelijking met die van de Indonesiërs: 
5 Jappen wapen gedood, 3 Europeanen zwaar- en een 
tiental anderen lichtgewond. De Indonesiërs hadden 
er echter zwaarder voor moeten boeten, want er 
werden zeker wel 50 ldoden van hen geborrgen. Een 
honderdtal geweren en een mitrailIeur waren onze 
buit. Verder hebben we gelukkig geen last meer . gehad van dergelijke benden. Ben enkele keer wel 
eens van een klei~ne patrouille, maar meer toch niet. 
Ze hadden 't toch wel gemerkt, dat we ze non wel 
aankonden, ondanks d e  vele jaren gevangenschap. 
Veel heb ik daarna echter niet meer meegemaakt, 
want enkele weken later kreeg onze famiilië een op- 
roep 'm na,ar Nelderland te gaan. 

E. Croes 3c 
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DE TRADITIE 
I 

als cultuurfactor 
In het in December 1945 verschenen nummer van 
Tolle Lege gaf J. Roeland in een korte beschouwing 
een antwoord op de vraag, wat het nut is van ge- 
schiedenisstudie. Deze kwestie lijkt mij belangwek- 
kend genoeg om e r  nog eens op terug te  komen en 
bovendien heb ik de in bovengenoemd artikel ont- 
wikkelde gedachtengang nodig voor het doel, dat ik 
beoog. Ik stel - met J. Roeland - voorop, dat we 
als intellectuelen niet altija het utiliteitsprincipe 
mogen huldigen. Zeker, we moeten realistisch zijn. 
We mogen gerust veel practische kennis verzamlelen, 
die ons in staat zal stellen later een goede positie 
te verwerven. Het middelbaar onderwijs geeft ons 
daartoe trouwens ruimschoots de gelegenheid, waar- 
bij ik dan vooral denk aan de H.B. S. A met haar 
op het moderne zakenleven ingestelde vakken. An- 
derzijds is het een verkeerde mentaliteit alles, wat 
er niet rechtstreeks toe bijdraagt, dat we in de toe- 
komst. ,,meer zullen verdie~en", als overbodige ballast 
van ons af te werpen. Er zijn vakken, die misschien 
niet in commercieel opzicht ,,nuttigy' zijn, maar wel 
in culturele en algemeen-menselijke zin, en daartoe 
behoort geschiedenis. 
J. Roeland noemt dan enige voordelen, die men vol- 
komen kan beamen en die op het volgende neer- 
lromeii: het bestuderen der Mstorie is-boeiend en 
interessant en bovendien noodzakelijk voor onze al- 
gemene ontwikkeling, die zonder enige kennis van 
het verleden niet volledig is. Dat is punt een. 
,,Maar niet alleen is de verdieping in het. verleden 
buitengewoon interessant: ook geeft zii ons een die- 
pere kijk op en een beter inzicht in het Leven en 
den Mens". Dit acht ik van zeer goo t  belang. Wan- 
neer we een bevestiging willen hebben van het dogma 
der erfzonde, dan behoeven we slechts te  bladeren 
in het boek der historie. We vinden er den mens 
met al zijn goede en slechte hoedanigheden: sterke 
karakters en zwakkelingen. heilieen en monsters. 
genieën en zielige tobbers, idealisfen en materialis- 
ten. kortom, we zien de moeitevolle ontwikkelings- - 
gang van het gevallen menselijk geslacht. 
De kennis van het verleden stelt ons in staat een 
zeker optimisme te bewaren, omdat het een wet van 
Meden en Perzen schijnt te zijn, dat op iedere pe- 
riode van bloei, op welk terrein dan ook, steeds 
weer een tijdperk van verslapping en  afbraak moet 
volgen. op ieder hoogtepunt een dieptepunt omdat 
de grafiek der wereldgeschiedenis steeds ,een gol- 
vende lijn is geweest en men bijna met mathema- 
tischbe zekerheid kan zeggen, dat zij dit altijd zal 
blijven. Dit zal ons helpen de moed niet te verliezen, 
wanneer wij ons in het duister bevinden, want wij 
weten immers, dat de zon r~eeds gloort aan de kim 
en over een volgende generatie in  stralende luister 
weer zal opgaan. Daarom ben ik het met de schrij- 
vers van ,,Wanhoopsstemming-maniertjes?" in zo- 
verre eens, dat het verkeerd is zich over te geven 
aan een overdreven pessimism'e, omdat de historie 
ons toch leert, dat dit onredelijk is. Van de andere 
kant zullen de lessen der geschiedenis ons waar- 
schuwen de broze menselijke natuur (dus ons- 
zelf) niet te  overschatten en ons er ,diep van over- 
tuigen, dat het oude Evangeliewoord ,,De geest is 
wel gewillig, maar het vlees is zwak" helaas maar 
al te waar is. Henri de Greeve zei nog onlangs voor 
de radio: ,,De geschiedenis is e r  niet om de feiten, 
maas om de lessen." Over de juistleid van deze 
stelling zou men kunnen twisten (Prof. Huizinga 
zou haar een ,,miskenning van de waarde van ons 
historisch zintuig" noemen), maar een kern van 
waarheid zit er zeker in. 

Het bestuderen van het verleden is dus hoogst be- 
langrijk, zo nimet voor iedereen, dan toch zeker voor 
bepaalde groepen van personen. Om een voorbeeld 
te geven: bij bet opstellen van 'een vredesverdrag 
moet men terdege rekening houden met de geschied- 
kundige feiten, anders wordt het een jammerlijke 
mislukking. Eh wanneer er onderhandelaars naar 
Indië gaan, dan dienen dit mensen te  zijn, die 
nauwkeurig de historische ontwikkeling van de be- 
trekkingen tussen Nederland en de Maleise archipel 
kennen, mensen, die zich er van bewust zijn, dat 
,,daar iets groots verricht is", maar die tevens weten, 
welke fouten er vroeger gemaakt zijn. Men legge dit 
niet uit als uiting van een bepaald politiek stand- 
punt, want ik weet van de historische kennis van de 
leden van de Commissie-Generaal niets af. 
Zelf zou ik hier nog aan willen toevoegen: de ge- 
schiedenis werkt inipirevend. Toen de Nederlandse 
mariniers in Mei 1940 Rotterdam verdedigden op een 
manier, die de bewondering van vriend en vijand 
afdwong, zetten zij de traditie van dapperheid, die 
dit corps sedert zijn oprichting op 10 December 1665 
in zovele gevechten beeft hooggehouden, op roem- 
volle wijze voort. En wanneer we afzien van krijgs- 
daden, de dichter Schiller vond in  de geschiedenis 
een van de voornaamste bronnen van inspiratie 
voor zijn poëzie. En heeft in  d'e Katholieke Kerk 
het voorbeeld der martelaren niet altijd bezielend 
gewerkt op het nageslacht, dat in tijden van be- 
proeving troost zocht in de overweging van hun 
lijden? 
Maar als het verleden voor ons van groot gewicht is, 
dan is ook de schakel tussen het verleden en het 
heden belangrijk en dat is de traditie. Laat ik vooraf 
even vaststellen, dat hier met traditie geen enkele 
maal bedoeld wordt: Traditie in de zin van Godde- 
lijke Overlevering, naast de H. Schrift de bron van 
onze geloofs- en zedenleer. Dit om misverstand te 
voorkomen. De traditie ie de voortleving van het 
verleden in het heden; zij herinnert ons aan de 
tijden van weleer; zij wijst ons op historische feiten 
en persoonlijkheden; zij dwingt ons a. h .  w. ons bezig 
te houden met de geschiedenis van ons land, ons 
gewest, onze stad; zij brengt het contact tot stand 
tussen ons en onze voorvaderen en bewerkt, dat wij 
ons met hen verbonden gaan voelen; zij schept een 
bepaalde sfeer, die warm aandoet; zij bezit een eigen- 
aardige bekoring, waaraan men geen weerstand kan 
bieden. Het ontbreken van traditie, hmet afwezig zijn 
van iedere band met, van iedere getuige van het 
verleden geeft aan onverschillig welke gemeenschap 
iets kouds, iets, dat afstoot, iets, dat ontnuchtert. 
Daarom is het traditionele element i n  de samen- 
leving een cultuurf actor van essentiële waarde. 

Hoe moet je kunst bekijken? 
vroeg Dr. Baard, directeur van het Frans Hals Mu- 
aeum, in het uur kunst van Woensdag 12 Februari. 
&n hij legde het ons uit, gaf definities, toonde licht- 
betelden, besprak de Hollandse kunst: Rembrandt, 
Frans Hals, Gerard Dou en Vincent van Gogh. Hij 
wees ons op de innerlijke en uiterlijke schoonheid 
e n  toonde zich in de behandeling van de repro- 
ducties een scherp opmerker en boeiend verteller. 
P a t  zulke ureri'heel leerzaam zijn en je inzicht ver- 
diepen, weet iedereen; alleen komen er  veel te 
Weinig jongens: ,,Ah, vanmiddag een uur kunst, fijn 
een kwartier eerder naar huis." ( !  ! ! !) 

Jan van der Horst, Va 



Daarom moeten goede traditimes, waar dit maar enigs- 
zins kan, gehandhaafd of in tere hersteld worden. 
Daarom moet ,er zorgvuldig voor gewaakt worden, 
dat er geen overblijfselen van vroegere tijden 
(waarbij men vooral kan denken aan oude gebou- 

eigen werk 
wen e.d.) verloren gaan. Beseffen we wel. dat we .p: 
in dit opzicht verantwoordelijk zijn tegenover het 
nageslacht? Huisvlij t-Ten toons teIIing 
Een prachtig voorbeeld van traditie is het bewind 
van het huis Oranje-Nassau over ons land. Reeds De kolennood dwingt Ons de tentoonstelling uik te 
gedurende vier eeuwen is de geschiedenis van dit stellen tot n& de Paasvacantie. Voor velen een ge- 

geslacht niet te scheiden van, maar integendeel innig ruststellende mededeling! Voor ieder tijd en gelegen- 
samengeweven met onze vaderlandse historie, zodat 'h'eid overvloed Om de expositie te doen slagen. 
het koninklijk huis het symbool van onze eenheid DUS: handen uit de m0UWen en doe ÓÓk mee! 
en onafhankelijkheid is geworden. Hoe verdeeld de Actie Eigen Werk 
partijen onderling ook mogen zijn, zij staan allen op p. S. het gemeenschappelijk platform der constitutionele Stel j,e onmiddellijk in met onzen teken- monarchie, onder Oranje '). De vijand zag dit heel leraar A. Henrichs, in verband met de interscholajre goed in en. deed dan ook zijn uiterste best ons volk h,isvlijttentoonstelling in de Paawacailtie. Onze van zijn vorstenhuis te vervreemden, maar een his- beste stukken moeten daar geëxposeerd worden. torische band van vier eeuwen kan niet in vijf jaar 
tijds met geweld en list verbroken worden. Zo zijn Vert. H. I. C. Triniteitslyc. 
ook in  Groot-Brittannië alle democratische idealen 
belichaamd in  de persoon van den koning, die echter 
vrijwel geen politieke macht heeft ( ,,lihe king can do 
no wrong"). Daarom was het ook goed gezien van de 
Geallieerden, bij de capitulatie van Japan het kei- 
zerschap onaangetast te laten. Het zou leen histo- 
rische en psychologische blunder geweest zijn een 
dynastie, die reeds meer dan 2600 jaar een land be- 
stuurt en waarvan Hirohito de 124ste monarch is, 
met èèn pennestreek weg te  vagen. Het spreekt van- 
zelf, dat  bet aan het Japanse keizerschap verbonden 
exces van goddelijke eerbewijzen (met alle gevolgen .- 
daarvan) zo spoedig mogelijk dient te verdwijnen, 
niet alleen op papier, maas ook uit de harten der 
Japanners. Overigens blijkt Hirohito daaraan zelf 
ijverig mede te werken. 
Deze voorbevelden zou. men met talloze andere kun- Sinds enige tijd is er een gym~nastiekclub opgericht. 
n'en aanvullen, maar ik moet me met het oog op de Voorlopig naam- en bestuursloos. 
plaatsruimte beperken. Liefde voor de historie en 20 jongens hebben zich opgegeven. 
eerbied voor de traditie behoren tot de beste eigen- Zaterdags na  de bessen gebeurt het onder leiding 
schappen, die een volk kan bezitten. Tot het aan- van mijnheer Meesters. 
kweken van deze i'ets bij te dragen in de beperkte Spoedig hopen we het ook Voor de Onderbouw te 
kring van onze schoolgemeenschap was de opzet van kucnen aankondigen. 
dit artikel. K. H. J .  Dorren, VIa f 

a Reeiahce 
l) Behalve de communisten. Ook de Tennisclub Alliance is dit jaar weer in actie. 

Op 't eind van het schooljaar houden we wedstrij- 

C' 
den. Kom dus trouw en oefen terdege. 

Sneeuw ! ' I 
Wit is de aarde, 
en wit zijn ook de sloten. 
Wit zijn de bomen en de huizen, 
en wit is ook de lucht; 
Alles is nu even mooi, 
die flikkerende, schitterende sterren baarde 
in  eindelooze vlucht. 
de wegen en de velden. 
Mooi zijn de grote, stille bossen 
die, van h~erfstschoon ontdaan, 
in witte wintertooi 
te pronken staan. 
De witte sneeuw is als de liefde, 
die steeds verdraagt en nooit iets vraagt 
en een ruime mantel is 
voor alles, dat  ons griefd'e. 
Voor elk droef gemis. 

Februari '47. W. v. Scherpenzeel, VIb 
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O Heren, bet wordt nu ennst! 

. . . . .  Ik zal bijvoorbeeld zeggen. 

Q Hè. 
..... O Mijn zoontje Kokkie. 

K Wie zei &t oo weer? 
Lyceum een onbetaalbaar bezit. 
Nu is het nog te betalen. Prijs f 3.- 
bij d e  Redactie- 

- 
Over 30 jaar is het jaarboek van jouw 

@ Doe niet stommer dan strikt noodzakelijk is. 

O Nou, het is maar minnetjes, hoor! f 

0 Hulde! 

@ Tuf is aaneengekitte, vulcanische as. Onder- 
streep aaneengekitte. 

@De volgende jongens schrijven Das Lied von 
der Glocke over: ...... 

Q) Bonjour, jongens. 

0 We hebben de vorige keer gezien.. . .  
@ Voeten afwikkelen, jongens ! 

0 Herstel! 

@ Hou je mond daar! 

0 ...... dan wandelen de el'ectronen de andere 
kant op. 

0 Moet je een klap op je hoofd hebben? 

@ ~ a m  nou! 
f 2.50 wordt verloot onlder de inzenders van 
de juiste namen vóór 10 April. 

@ Hobbel door! 

O Psst, sufferd! 

O Als ze nu op het examen aan je vragen.. . .  

Uw adres voor Bloemen is: 
Bloemenmagazijn ft. v. d. Brakel 

voorheen : Annie Wigman 

Groote ftoutstraat 185 - Tel. 11290 

Uct f i k i k c i t I - E p i ~ ~ ~ i  
adQdeect de * - h h d  

GOEMANS 
De Puddingpoederspecialisten 
SINDS 1907 

Maat- en Orthopaedische 
SCHOENMAKERIJ 
ook voox ernstige gevallen, is 

GERARD J. V A N  K O N I N G S H O V E N  
WITTE HEERENSTRAAT 5 5  - HAARLEM 

TH. JANSSEN DE VOGEL 
Het adres voor FIJNE Vleeswaren 
Mef 40 jaar eruaring. 

LEEGHWATERSTRAAT 21 -- 

Jongens jullie herinneren je nog wel, 
d a t  ondergetekende op 18 Maart tot  
jullie gesproken heeft over d e  actie voor 
het troepenschip d e  Nieuw-Holland, waar- 
mee ik kort na  Paschen naar Indië ver- 
trek. We hebben allen ons best gedaan 
om te zorgen, da t  er een mooie biblio- 
theek a a n  boord is van goede romans, 
geillustreerde bladen en tijdschriften en 
flink w a t  spelmateriaal. Hiervoor zeg ik 
allen reeds mijn hartelijke dank. Maar 
het kan steeds nog uitgebreid worden. 
Wie weet nog a a n  een goed -boek te 
komen? Zijn er nog, die nog niets ge- 
geven hebben ? Doe je best eens; laat 
het schip niet vertrekken zonder d a t  er 
iets van jouw a a n  boord is. Ouders, 
stelt er een eer in te zorgen, d a t  Uw 
zoon er a a n  bij gedragen heeft, d a t  
onze soldaten een goede en nuttige 
ontspanning hebben a a n  boord. 
Als d e  Paasvacantie begint is deze 
lectuur- en spelactie geeindigd, maar 
niet d e  gebedsactie voor d e  militairen. 
Zonder Gods hulp kunnen wij niets be- 
reiken. Daarom moeten wij, aalmoeze- 
niers een leger van bidders achter ons 
hebben. Jongens vergeet daarom nooit 
om elke d a g  te bidden het gebed van 
..Maria's Biddend Leger"- Spreekt met 
je ouders af, d a t  het elke d a g  bij het 
gezamelijk avondgebed in het gezin 
wordt gebeden. En vooral denkt ook a a n  
d e  wekelijkse H. M i s  en Communie voor 
d e  militairen. Op Woensdag voor d e  
Bovenbouw en op Vrijdag voor d e  onder- 
bouw. Op die d a g  komen we allen bidden 
en met d e  priester offeren ,in d e  school- 
mis van het Lyceum voor d e  miîitairen, 
die dikwijls in grote gevaren naar ziel 
en lichaam hun plicht moeten doen. 

N. J. van Bohemen O.E.S.A. 
. Kapitein-Aalmoezenier 

Vaste Staven T roepenschepen, 
Violenweg 12 - Scheveningen. 



Van der Horst 
Uw Wasserij 

Bleekersvaartweg 11, Heemstede - Tel. 28188 1 Hors d'oeuvres met wat ochtendzon. I 
i. - 1 'n Waspartij in de regenton. 

m 

Illegaal samengesteld, toen Chronicus in de I m I 

JOURNAEL o ~ r  E KRONYCK 
(VERVOLG) 

D e  ossenhaas met een tramschandaal. 

Telaatkomen en daarna strafonthaal. 

Waarom zou Babbeltje de Heren Sophocles en Haydn 
geen blik waardig gekeu'cd hebben? Naar een paar 
,,stukjesw van hen gingen toch respleetievelijk in 
Februari een aantal Bovenbouwers en het zan~gkoor 
van Pater' Duvergé? Men fluistert dat Chronicus aan 
alles het land heeft, wat met het woord ,,Klas" is 
samengesteld, daar wordt hij ,,siekY' van. Het was 
pater Rector zelf, die op 14 Maart tot actieve deel- 
name aan het Interscholair Cultureel Jeugdtournooi 
opwekte, maar van de Bovenbouw verlangde hij in 
de middagmeeting toch geen ,,handwerken" meer. 
In het ,,Uur Kunst" op 19 Maart zong Akke de Vries 
in het Frans, wat we in het Hollands nilet (nog 
niet) mogen doen. 
Hulde, Qnderbouwers, voor de stampvolle kapel op 
des Rectors verjaardag; wij zijn gemachtigd jullie 
daarvoor ha-rtelijk te bedanken. 
Als je verkenner bent van de St. Jozeftroep of heel 
goed je geschiedenis leert, dan'laat p. Reykers je 
een film zien: dus..  . . gooi je op het een of het 
ander. 
Maar Pater Retera heeft meer dan (genoeg aan licht- 
beelden, hij maakt er zelf een sprekende film van. 
Dat deed hij voor Cassiciacum, lichtbeeldend en 
sprekend over Londen. 
De Regenten van genoemd Cassiciacum hebben aan 
al de besturen van minder eerbiedwaardige school- 
instituten een pracht voorbeeld gegeven, door het 
eerst van hun platgezeten kussens op te staan; in 
de kuiltjes namen toen plaats: Ton van Daal V, 
Jan van Schaik 433, Joop van Koppen IV en Joop 
van Dierendonck 4A. 

De schaakclub speelde op 24 Maart in onze Ontbijt- 
zaal tot diep in d~e nacht tegen de 2e H.B.S. van 
het Santpoorterplein; de wedstrijd eindigde met een 
overwinning voor ons Lyceum. De uitslag was 7-3. 
Bravo. 

Wie bee f  de eerbiedwaardige figuur van den Oud- 
Rector dezer dagen niet opgemerkt: wij constateer- 
den allen met vreugde, dat 'hij het goed maakt. 

Natuurkundeles zat, maar niet door hem, 
en daarom niet dat. 

Edoch, de copie moet naar den drukker, de Tolle 
Lege-persen. draaien reeds warm. 

I '  z i l é  van tong met een galverstening, 

Een vrij kwartier. een sigarettenlening. 

' Brussels lof met een Franse les, 

Natuurkunde over de Leidse fles. 

m= 

I Asperges die men eerst titreerde. I 
I Ekonomie. waar men veel van leerde! I 

m 
D e  pudding voor de  middag uren, I Veel schrijven en in boeken turen. I 
't Fruit, ontvangen met een'licht verwijt: 

Verlies des avonds toch geen tijd. 

m 
Tenslotte koffie met e.en dankgebed, 

Een diepe zucht en een sprong in bed. 

Chr. v. A, 5 B 1 I 
f 

HET DILEMMA VAN DE REDACTIE 
Een schoolblad uitgeven is een azrdig werk, maar 
denk niet, dat het eenvoudig is. 
Als we grappen plaatsen, zegt men, dat dit geen 
blad is voor fflauwe moppen. 
Als we ee t  niet doen, zegt men, dat de inhoud van 
ons blad veel te zwaar op de hand en te  droog is. 
Als we dingen uit andere bladen overnemer,, zegt 
men, dat we te lui zijn om zelf te schrijven. 
Als we bet niet doen zegt men, dat we veel te ver- 
guld zijn met onze eigen pennevruchten. 
Als we ingezonden stukken niet opnemen, zegt men, 
dat we niet in staat zijn genialiteit te onderkennen. 
Als we het wel doen, zegt men, dat ons hele blad 
vol staat met ouwe Boek. . . . 
En nu zal er wel weer iemand beweren, da t  i e  &ze 
ontboezeming hlebben gegapt uit een ander blad. 
Dat klopt. 

(Overgenomen uit: ,,Het, Lopend Vuurtje") 


