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1' ' jiiichensuilï ontspruit. 

Haec dies.. . . Het is zover. Het tijdstip, waarnaar 
we al maandenlang -met spanning hebben uitge- 
zien, is gekomen. De Trinitariërs gaan feesten, want 
hun school bestaat 25 jaar. Met hen vieren feest 
al diegenen, die de school reeds korte of lange tijd 
geleden hebben verlaten, maar in het  diepst van 
hun har t  Trinitariërs zijn gebleven. Van de vier 
windstreken, van heinde en ver komen ze aan om 
samen met ons te genieten van alles wat e r  in  de 
feestweek geboden gaat worden, van alles, wat de 
Trinitariërs, die hun school ondanks al haar ge- 
breken liefhebben, in elkaar hebben gezet. 
25 Jaar  Ti-inseits-Lgceum! Vooma,ar, een lange 
tijd en een gedenkwaardig feit! Een kwart eeuw 
lang hebben de ~ a t e r s  Augustijnen (door middel 
van onze school een weldoende sfeer doen varen 
ovfôr Haarlem en de Ommelanden. Het is hier ech- 
ter niet de plaats u bezig te houden met het op- 
sommen van allerlei historische gebeurtenissen uit 
de afgelopen 25 jaar, wijl dit reeds elders door 

. anderen op brilliante wijze is gedaan. 
Maar wel is het  hier de plaats om alle Trinitariërs, 
paters en broeders, leraren en leerlin'gen, geluk te  

. wensen. En ik ben er van overtuigd, da t  ik aller 
gedachten vertolk, als ik ze~g, dat  onze gedachten 
op dit feest vooral uitgaan 'naar de heren Andries- 
sen, Blaas, Hooy, Julianus, Theunis en v. d. Weiden, 
die reeds van af de oprichting aan onze school ver- 
bonden zijn en die, 'een ieder in zijn eigen vak, hun 

kunde trachten over te  hevelen in onze, dikwels zo 
hlarde, hoofden. 
Als ik de stem en  de lier van Orpheus had, dan 
zou Ek zingen en spelen, totdat alle mensen en die- 
ren en planten en bloemen stil waren en dan zou 
ik allen aansporen om uit 800 kelen een donderend 
,,Proficiato toe te  roepen aan deze zes jubilarissen, 
,,de helden van het  eerste uur", die het fundament 
zijn en de pijlers, waarop de bouwheer, onze hoog- 
geachte emeritus-rector pater Vlaar, de school 
heeft gebouwd en ik zou wel willen dat allen hem, 
pater Vlaar, een jubelend dank- en huldelied zou- 
den toejuichen. 
Helaas! Orpheus ben ik niet en de kracht van mijn 
woorden overschrijdt ,de grenzen van dit vel papier 
niet, Wij kunnen slechts a an  deze stbere werkers 
met onze gebrekkige woonden onze dank betuigen 
en  onze eerbied en bovenal onze genegenheid. 
Trinitariërs, viert feest, viert feest met har t  en ziel, 
met al uw krachten. Blijft niet achter op dit 
juichensuur. Werpt all,el beslommeringen van u af,  
laat alle onenigheden rusten, voor goed. Laten we 
aan onzen Rector als geschenk aanbieden de ver- 
vulling van zijn vurigste wens: n.l. dat allen één 
zijn. Dit is het grote en grootse ideaal van Patser 
Rector: dat a l  die 800 individuen, @p door God met 
een bepaa1,de bedoeling bij elkaar .zijn gezet, één 
arote gemeenschar, aaan vormen, de gemeenschap . 
van het ~riniteiG-Eyceum! 

John Verdegaal VI. 



O N S  JM.AWBO1EK 
W a t  geen lyceïst 'geoorloofd is: verandering in de titel totaal gemis van vroomheid - onmiddellijk de mond 
van het hem opgedragen opstel aan te brengen, dat matig gesnoerd, en het slijk der aarde is veels te goed om hem 
ik me hierbij aan, en verzoek de lezer een bescheiden iil het gezicht gekletst te worden. 
,,Quod licet Jovi ... " gedachtig te zijn. W i e  hieruit tot 't Zal  de ernstige lezer thans duidelijk zijn, dat de verbin- 
schrijvers rijke verbeelding zou besluiten, kan 'k niet gans ding van ,,Jaarboekw en ,,Nut" me een ergernis en vloek- 
ongelijk geven, al zal hij zo welwillend zijn met de levens- waardige weerzinwekkendheid is. Een jongensjaarboek of, 
opvatting rekening te houden waarvan de titel-wijziging wilt ge, een jaarboek van jonge studenten, is geen prak- 
een uitvloeisel is. W a n t  geen inbedding noch hypercritiek tisch gebruiksartikel. Het moet flonkeren als een diamant, 
is het die de pen doet weigeren, de opdracht zó precies en , zingen als een lijster, bloeien als Bollenzondag, ruisen als 
slaafs te vervullen dat er boven dit episteltje ..Hef Nuf van de zee, speels vlieten als een bergbeekje, schelden als een 
ons Jaarboek" komt te staan. ketter, brullen als een megafoon, overvloeien - aan alle 
W e l  ontbreekt in mijn vocabularium het wbord ,,nut" kanten - van jong leven, van levenslust, van de  wijze 
geenzins, maar de sfeer van z'n begrip is uitsluitend be- dwaasheid der jeugd, - van het beste deel van de jeugd. 
paald tot het puur-practische. Geassociëerd met Zijn nut - o, afschuwelijk woord in dit verband! - is: 
,,vuilnisbak", ,,parapluv, ,,geldbuidel" ken 'k ,het, maar - geen nu: te hebben. Enkel een paleisje van levenslust kan 

- 
althans in mij - blijft het verre van alles wat  naar geest het zijn. 
en gemoed, kunst en kultuur zweemt. W i e  over het nut Men - en dit is lang iedereen niet - doet het ,,men" 
van religie zou willen spreken, moet wel een vulgai;e erend en mij *vererend verzoek: een woordeke van critiek 
3rofaneling zijn; wie er over spreken zou, hem dient - wegens ' 

op  het Jaarboek te sc!~Pijven. Ik mag er niet aan denken - 
Het Triniteitslyceum in 194 



zo-iets als een recensie uit te broeden. T e  ziften en te 
zeven, te ontleden en te ontgeesten. Machteloos reeds 
gevoel 'k me tegenover een zó degelijk en zó keurig uit- 
gevoerd voluum als dit Jaarboek '46147 is. Zie  de ,,inhouds- 
opgave" met z'n ,,voorwoord", verslagen", journael", 
,,lijsten van' leerlingen en leraren", ,,alfabetische registers", 
met de handleiding voor de groentjes van niemand minder 
dan mijn even literaire als chemische collega, heer F. A. 
Gieling. Geestiger nog dan zijn bijdrage, is' de mededeling 
dat - pag. 52 onderhet  Register - ,,door omstandigheden 
ons niét gewerden de verslagen van de Congregatie, de Ver- 
kennirij, de Soos ,,Hoog en Droog" enz." Alsof de Congre- 
ganisten niet beter doen met bidden en orgelen (de 
vroomheid zelf beoefenen) dan met over de vroomheid 
wat dooie letters te pennen. E n  de verkenners, vierkant 
gelijk hebben ze met zich uitsluitend aan het roverspel en 
dergelijke jeugdwaardige excercitien te wijden! E n  de 
Hoog-en-Drogers zouden terecht de lyceumonwaardige die 
hun bm een verslag vroeg, afdrogen tot er aan heel z'n 
kleding e l  lijf geen draad en vezel meer heel was. 

Behalve deze goede woorden, dien 'k nog een enkel béter 
te zeggen: gelukkig is het volgende Jaarboek nog te ver- 
beteren; nog kan het record verbeterd worden. Hoe? Door 
er de levenslust, de studentikoze levenslust van alle kanten 
uit te laten spatten. Naast het geboden degelijke, is 
er plaats voor het dolle en drieste. Voor hoge jongens- 
bespiegelingen (in literatuur en tekenkunst), voor verzen en 
anecdoten, voor puzzles als: hoeveel tegels liggen er in de 
gang benee, hoeveel sigaren per jaar rookt de heer X of 
pater Y, enz. enz. Voor karikaturen, oden en boutades, 
Lof- en Dankdichten op de Rector en zijn Staf. Spranke- 
lend schoolleven, heren! Degelijk in de Lessen, door het 
dolle heen in het Jaarboek! Het ga u allen wel, naar ziel 
en zinnen. 

A. J. Schneiders. 

Bij 't Jaarboek 1946-1947 
Het is geen toeval, dat elke taal een uitdrukking voor ,,het 
verleden" kent gelijkwaardig aan ons ,,goeie ouwe tijd". 
Het gelukt toch geen mens zijn verleden volledig objectief 
te zien; steeds hangt er juist over de donkerste plekken een 
wolkendek, waarop onze blik afstuit. Wan t  we weten, dat 
dit alles slechts verleden is: de angst, de spanning, de  
onzekerheid, die het ons vroeger zo zuur maakten, gevoelen 
wij niet meer. E n  juist de prettige herinneringen klampen 
zich aan .ons vast: zij worden ons nog leuker voorgesteld 
dan ze al waren, Ja, Byzon had gelijk, toen hij schreef: 
,,Al1 times - when old - are good". 

E r  is oo& geen mens ter wereld, of hij kijkt bij tijd en wijle 
terug op het verleden. E n  als hij de vreugden uit die ,,goeie 
ouwe tijd" langs zich heen ziet trekken, fldan vindt hij 
daarin een steun in de hardheid van zijn heden. 

Vandaar dat de waarde van een jaarboek en vooral van 
een jaarboek uit de beste tijd van een leven na jaren een 
onbetaalbaar bezit wordt. Het geeft ons immers de  volle 
gelegenheid om weer even die jolige tijd te beleven; weer 
even te springen uit een leven vol zorg en verplichting in 
een leven zonder die nijpende zorgen. 
E n  als het dan een jaarboek is, goed verzorgd naar innerlijk 
en uiterlijk, dan blijft er  eigenlijk niets meer te wensen 
over. 

Zulk een jaarboek is dat van ons Lyceum! E r  zijn natuur- 
lijk aanmerkingen op  te maken: de drukker (?!) schenkt ons 
niet altijd het genot van een correct Nederlands; de  
kroniekschrijver bezondigt zich wel eens aan een lichte 
pedaqterie ... . Maar ja, dit kan toch niets afdingen op het 
feit, dat het een helder, leesbaar, goed verzorgd en écht 
jaarboek geworden is. 

Drs. J. Verhaak. 

Lyceïst, wil je meehelpen onze Jaarboekenserie in de toekomst 
mogelgk te maken? Bestel dan nog heden de reeds verschenen 

Jaarboeken van ons Lyceum. Prijs n6 f 2.50. 

reeft twee pagina's nodig. 



Een paar woorden over MOL 
en zijn 

Bourgeois Gentilhomme 

Molière 

Het zal wel niet nodig zijn Moli@re aan U voor te 
stellen, als wme het een onbekende, zelfs niet aan 
de Lyceum-jeugd, hoewel zij maar zeer karig kan 
worden toebedeeld met buitenlandse letterkunde. 
Voor een beter begrip van het op te voeren toneel- 
stuk vroeg de redactie mij een paar woorden aan 
de auteur en het stuk te  wijden. Ziehier dan enkele 
vluchtige opmerkingen: 
Frankrijk's grootste comedieschrijver, Jean Baptiste 
Poquelin (Molière was zijn pseudonyme) leefde 
midden in de eeuw waarin het koningschap met 
Lodewijk XIII, XIV en XV op het toppunt van zijn 
macht was gekomen, n.l. de 17e. 
I n  Parijs geboren (1622) vlala bij de Pont-Nsuf, 
waar, volgens de legende, de kleine Poquelin vaak 
aan  grootvader's hand ging kijken naar de verto- 
ningen en potsen van Tabarin (een rondreizen~d 
straatcommediant) was ,de jongen aanvankelijk 
bestemd om zijn vader op te volgen als ,,tapissier 
du roi" (stoffeerder in  dienst des Konings). Hij 
studeerde op het voorname Jesuiten-college uit die 
tijd (lycée Louis le Grand) en slaagde vervolgens 
aan de Universiteit voor het candidaatsexamen in 
de rechten. De iqvloed van zijn vrienden, twee broers 
en twee zusters van de familie Béjart, die een to- 
neelclub hadden, deden hem echter besluiten aan 
de wensen van zijn vader geen gevolg te geven, 
maar het in die tijd weinig i n  aanzien zijnde be- 
roep te  kiezen van toneelspeler. (Als hun  spel niet 
beviel werden zij met keistenen, later met gekookte 
appelen, #die men aan  'de ingang van de zaal ver- 
kocht, bekogeld). Met de Béljart's en enkele vrien- 
den werd nu een toneelclub opgericht waaraan de 
wijdse naam werd gegeven van .,l'Illustre Théâtre." 
Zij oogstten aanvankelijk maar he-el weinig succes. 
De schulden stapelden zich op. Molière werd door 
zijn schuldeisers- in de gevangenis gebracht. Maar 
dit alles vermocht niet het gezelschap te ontmoe- 
digen. 1 
Zij besloten hun geluk te gaan beproeven ,,in de 
provincie" en wel in  het  Z. van het land. Te voet 
of te paard trokken zij, met hun hele hebben en  
houden op een wagen geladen, door stof en regen 
van de ene stad naar de andere. Dit romantische 
zigeunerbestaan duurde twaalf jaren. Maar behalve 
de vele ervaringen, mensenkennis en t~neelt~ech- 
niek die Molière hierbij opdeed, bracht dit tournée 
vooral ook het hoognodige geld in het laadje van de 
door Madeleine Béjart uiterst economisch beheerde 
toneelkas. En wat nog voornamer was: het ge~el -  
schap had op deze reis een grote vermaardheid ver- - worven, zodat alles rijp was voor een glorieuze in- 
tocht in  Parijs: zózeer zelfs dat  a an  Molière de eger 
te beurt viel voor de koning te  debute~en. Intussen 
was Molière begonnen zelf toneelstukken t e  sehrij- 
ven. Zijn eerst stuk ,,L'EtourdiW was in 1653 in Lyon 
opgevoerd, maar, stond nog te sterk onder invloed 
van het Italiaanse Toneel. De eetste werkelijke 
comedie van Molière was: ,,Les Précieuses Ridicules" 
clat in 1659 in Parijs werd vertoond en waarmee 

Molière's toneelnaam voor goe~d verzekerd was. Een 
lange reeks van stukken volgde, elangrijker, mees- 
terlijker, amusanter en menselijk ?? r. naarmate Mo- 
lière zich meer in het vak bekwaamde. (lYEcole 'des 
Femmes, 1'Ecole des Paris, Tartuffe. Ie Mjsanthro~e. 
I'Avare, Ie Bourgeois Genbilhomme, les ~emm(4s  
Savantes, le Malade Imaginaire. om de belanariik- - " 
ste slechts te noemen). 
Wanneei wij echter zeggen dat Molière's stukken 
amusant zijn, moet men dit niet misverstaan. Mo- 
lière is geen clown die zich ultsluitead tot dor1 stelt 
het publiek te doen lachen, all'een maar om het te 
vermaken. Molière had een hoge opvatting van de 
mens en in de {gron'd van de zaak was het hem te 
doen om de verbetering van onze gebreken en te- 
kortkomingen. Het Iag echter helemaal niet in zijn 
aard om op een droge manier hierin voor te gaan 
door voorbeeld of leer, maar, toneelman als hij was, 
voelde hij een onhoudbare kriebeling in zijn bloed 
om het groteske van bepaalde situatie's uit te  beel- 
den; om de zwakheden van de mens (die het toch 
meestal zo kwaad niet meent) onsterfelijk belache- 
lijk te maken; om 'de gierigaard, de parvenu, de 
pedante schoolvos, de aanstellerige jonge dame over 
zichzelf beschaamd t e  doen staan en hun op  die 
manier de ogen t e  openen, daar immers de mens 
niets zó zrer vreest als belachelijk te zijn. ,,C'est le 
ridicule qui tue" volgens het recept dat reeds door 
de kinderen word toegepast wanneer zij zingen: 
,,sliep uit. sliex, uit! alle kinderen lachen je uit!" 
In het voorwoord tot Tartuffe schrijft   olie re daar 
z-li het volgende over: .,Het toneel beschikt over 
een groot vermogen tot redelijke verbetering. De 
scherpste zinsneden van een ernstige zedenleer heb- 
ben meestal minder uitwerking dan die van de 
satire (bijtend spot- of hekelschrift) en niets ver- 
mag z6zeer het merendeel der mensen te  verbeteren 
Jan de getrouwe uitbeelding van hun gebrekerl. 
hlen brengt het kwaad een gevo?lige steek toe 
wanneer men het prijsgeeft aan de lachlust van het 
publiek. Men duldt gemakkelijk b'erispingen, maar 
spot kan men niet verdragen. Mln kan er misschien 
vrede mee hebben slecht te zijn, maar brlachelijk 
nooit. . . . " 
Hoofddoel van Molière's toneel is dus: )de natuur- 
,getrouwe schildering van een karakter da t  de ver- 
persoonlijking is van een menselijke zwakheid (gie- 
righeid, verwaandheid, schijnheiligheid) en deze zó 
bespottelijk te maken dat niemand zijn evenbeeld 
daarin zou willen zien. Maar.. . . en )dat spreekt wel 
van %elf: met theorie alleen doet p e n  niets. Molièrr 
beschikte niet alleen over het vermogen- zijn ver- 
schillende mensentypen echt naar het leven uit-te- 
beelden, maar wist ook met ware virtuositeit alle 
mogelijkheden die de toneelkunst biedt, aan te 
wenden om aan die mensentypen #een onuitwisba~e 
gestalte te  geven, En zo zijn ons uit zijn toneelstuk- 
ken een hele reeks van scherp omlijnde karakters . 
gebleven die a.h.w. de symboler, zijn geworden van 
@e gebreken di'e zij verpersoonlijkten: Harpagon het 



type van de vrek, Argan dat van de man die be- 
klaagd wil zijn, Alceste de misanthroop, en Philinte 
de allemansvriend, Tartuffe de schijnheilige be- 
drieger enz. enz. 
De hoofdpersoon van Le Bourgeois Gentilhomme 
,,Monsieur Jourdain" verpersoonlij kt het type 
mensen dat zo doltgraag in betere kring zou willen 
verkeren dan waarin het is opgevord, zonder in te  
zien dat het daar geheel niet in thuis hoort. Het 
ideaal van ,de burgerman Jour-Idain is aelfs oim 
edelman te zijn. L; Eourgeois Gentilhomme was 
geschreven in o ~ d r a c h t  van de Koning. die graag 
een stuk had met muzikale intermezzo5 en waarin 
brn zogenaamde ,,turquerieV zou voorkomen, een 
soort oosters tafreeltje met een grappige weergave 
van Turkse gebruiken. (Een jaar tevoren had men 
zich aan het hof kostelijk vermaakt met het pot- 
sierlijk gevolg van de turkse ambassade). De be- 
drijven wocden 'daarom telkens onderbroken door 
zang en dans op de muziek van de hofcomponist 
uit die tijd: Lully. 
Hier volgt de kortBe inhoud van het stuk: Mijnheer 
Jourdain, een rijk geworden lakenkoopman, het 
type van een parvenu, zou zo graag willcen doorgaan 
voor icemand van standing en om zjjn gebrekkige 
opvoeding wat goed te  maken heeft hij een heel 
legertje leraren in dienst genomen, (die hem onder- 
richt moeten geven in goede manieren en omgangs- 
vormen: een muziekleraar. een dansleraar, een 
schermleraar, een philosophieleraar enz. Het zal 
misschien wat vreemd klinken in de oren van onze 
leerlingen, gewend als zij zijn van hun, leraren niets 
dan goeds te horen, maar.  . . . deze leraren spelen 
de lelijke rol van profiteur en maken 'een schande- 
lijk misbruik van de kinderlijke onnozelheid van 
Jourdain. Ieder van hen geeft hoog op van zijn 
eigen vak om bij Jourdain in aanzien te  komen en 
zoveel mogelijk op hem te parasiteren. (Het zal 
wel Molière's bedoeling geweest zijn hiermede be- 
aaalde beunhazen een gevoelig stukje te  geven). 
In het 2de bedrijf is de philosophieleraar, die er 
zich zo op lijet voorstaan in  alles een echte stoïcijn 
te zijn, de eerste die vlam vat wanneer de anderen 
zijn vak kleineren. Zij vli~gen elkaar in de haren en 
tern8uwernood lukt het Jourdain hen te  scheiden. 
Dle leraren zijn niet de enige die Jourdain als hun 
melkkoetje beschouwen. Een aan lager wal geraakte 
graaf ,,Dosante", die om zijn adelijke titel natuur- 
lijk met opensarmen door Jourdain wordt ontvan- 
gen, exploiteert zijn gastheer op uiterst geraffineer- 
de wijze. Hij belooft Jourdain, de gunst van markie- 
zin ,,Dorimène", voor hem te zullen winnen, maar 
steekt het voor haar, bestemde geld in zijn eigen 
zak en betaalt zijn schulden niet terug. Het bedrijf 
eindigt met de komst van de meesterkleermaker, 
een nizuwe profiteur, wiuns leerlinge3, dansend op 
de muzlek, Mijnheer Jourdain in een nieuw (be- 
saottzliik deftig) kleed steken. Aldus owedirkt als 
een quasi-gentleman wekt Jourdain.de lachlus: 
van het dienstmeisie Nicole en de verontwaardigin? 
van ziin vrouw. HG doet een poging hen briden te 
cvertuigen van hun grote onwetendheid, maar maakt 
er zich zelf slechts des t*e belachelijker door. Me- 
vrouw Jourdain deelt geenszins in dq dwaasheid 
van haar man; beschouwt Dorante als een oplichter 
Pn wanneer zij dezr met Dorimène en haar man 
betrapt op een feestpartij in haar eigen huis zegt 
zij hrn leelijk de waarheid, zodat Dorimène lhevis 
ge~ikeerd van het toneel verdwiint. Jourdain heeft 
echter nog :een ander stokpaardje. Hij wil dat ziin 
dochter ,Luci1em op zijn minst met een markiles 
trouwt 
Lucile is echter verliefd op een zekere ,,Cléonte", 
die niet van adel is. Er is natuurlijk geen sprake 
van dat Jourdain toestemming geeft tot dat  huwe- 
lijk. De knecht van Cléonte echter, de slimme 
Covielle, verzint een prachtig plan. Verkleed als 

Turk vervoegt hij zich bij Jourdain en weet hem te 
overtuigen dat de zoon van de Grote Turk, de 
sultan van Turkije, die in  Parijs op doorreis is, 
verliefd is geworden op zijn dochter en met haar 
wil trouwen. Wanneer dr naïve burgerman hoort 
dat de Grote Turk hem als tegenprestatie tot de 
Turkse waardigheid van ,,Mamamouchi7' wil ver- 
heffen, stemt hij natuurlijk a1 heel gauw toe, 
Lucile aan Zijne Hoogheid te  geven, die, natuurlijk 
niemand .anders is dan de vermomde Cléonte. Het 
vierde bedrijf wordt dan besloten met de ceremonie 
van d r  verheffinfg tot de adelstand van onze bur- 
german. De acteurs van deze ceremonie zijn een 
Muphti (een mohamedaans priestez) enkele der- 
wischen (Muzelmanse monniken) enkele dansende 
en enkele muziekmakende Turken. De taal die zij 
spreken is geen Turks en ook niet hflema,al een 
fantasietaaltje, maar  een of ander zuidelijk grens- 
dialect vermlengd met Spaans, Portugees en 
Italiaans. Gekleed als ,,Mamamouchi" komt Jour- 
dain nu bij zijn vrouw, die niets begrijpt van die 
zutt-e klecdij en nog minder van het koeterwaals 
dat hij raaskalt. Zij gelooft dat hi j  het verstand 
heeft verloren. I n  het bijzijn van Dorante en 
Dorimene, die gekomen zijn om Jourdain met zijn 
nifeuwe waardigheld geluk te wensen, schenkt deze 
nu zijn do~chter Lucile aan de, a h  zoon van de 
Grote Turk vermomde, Cléonte en wel met instem- 
ming van mcwrouw Jourdain, die op het laatste 
ogenblik door Govielle op de hoogte is gebracht v?n 
het bedrog. Het stuk eindigt met een klein ballet 
ter ere van ,,Zijne Turkse Hoogheid." * * * 
Zo morilijk )als het begin was van Molière's toneel- 
loopbaan, zo sucoesvol was het einde. Maar bij ieder 
nieuw succes werden zijn vijanden talrijker; de  
aanstelleiige fatten, de belachelijke edellieden, de 
jaloerse auteurs, de parvenu's, de  kwakzalvers, 
kortom al degenen die in Molier's stukken een ge- 
voelige, striem hadden opgelopen, koesterden een 
gloeiende haat  tegen de gevierde, 'door de koning 
beschermde, auteur. Want Molière mag nu !??elf al 
wel schrijven dat ,,niets zó zeer het merendeel der 
mensen vermag te verbeteren als de getrouwe weer- 
(gave van hun gebreken", maar wanneer de mens 
niet met de genade, in casu Molière's gevoelige te- 
rechtwijzins, medewerkt, blijft hij een verstokte 
zondaar, ja, erger nog, wordt hij bovendien nog 
woedend, da t  een ander hem op zijn gebreken durft 
wijzen. Naast het zepuwslopend werk van theater- 
directeur en van comediespeler en -schrijver (te- 
midden van die koortsachtige bedrijvigheid zag 
Molière kans in 13 of 14 jaar bijna dertig stukken 
te schrijven) had hij dus ook nog een verbitterde 

S 

en teleurstellende strijd be voeren tegen zijn zwaar 
gepiekeerde vijanden. A l  deze zorgen en uitput- 
ting matten hem danig af en Verklaren de drorf- 
geostige trek op zijn gelaat, waar zijn tijdgenoten 
van gewagen en die wij zien og zijn door Mignard 
geschilderd po~rbret. 
Zijn einde was hoogst dramatisch. Moliere speelde 
voor de vierde maal de hoofdrol in zijn laatste 
stuk ,,Le Malade Imaginaire" CDme ingebeelde zieke) 
hoewel een borstkwaal hem eigenlijk dringend 
nocpte om rust te nemen. Hij wilde echter de ge- 
zinnen die van hem leefden niet in  ongerief bren- 
gen. Tegen he t ,  eind van het stuk kreeg hij op het 
tonsel een hevige krampaanval. Hij wist dit voor 
het publiek te  verbergen f en a a n  zijn pijnlijk ver- 
wrongen gezicht nog een comisch effect te geven. 
Met grote mocite ?peelde hij dit stuk uit. Per draag- 
stoel werdlhij naar huis gebracht, waar hij, na  een 
hevige bloedspuwing die zelfde nacht overleed. 
Dat was het einde van een man die zijn hele leven 
tot zijn laatste ademtocht had gewijd aan de 
toneelkunst. 

Drs. J .  Babeliowsky. 



ean Bkp 
Vreedmam ligt het Santa Lucia sul Prato, een van 
de wijken van het weelderige Florence, in lde warme 
zon welke het najaar biedt, en ruisend zingen de 
bomen het lied van de herfst. Vrouwen doen de 
was en 'een meisje zingt sen  lied als er een kind 
geboren wordt. 
Trots s taat  de vader, trots\ maar verwonderd, bij 
het kind dat  huilenfd dolmmelt in de wieg en de 
moeder zucht. 
Mysterie der schepping: eigen kind dat zal huilen, 
spelen en blij zijn, dat  zal opgroeien en later een 
der belangrijkste, een der meest vooraanstaande en 
gevierde componisten van zijn tijd zal worden. 
Dat is leven, groots, imposant en machtig, schoon 
en verheven, maar werelds en zij, 'de ouders, schon- 
ken hem dit leven: huilend ligt het kina in de 
wieg. 
De volgende morgen, vroeg, terwijl fonkelend de 
dauwdroppels als kristallen schitteren in de zon, 
maalt de molen het koren en de molenaar ,doet zijn 
werk. Want een kin'd kreeg hij, een kind 'dat nu om 
eten vraagt. 
Giovanni Battista  de Lully zal het kind heeten, dat  
opgroeit en knaap wordt. Deze knaap zingt en 
speelt en componeert het lied van de jeugd: liefde 
en blijheid, 
Weldra ontvangt Guiseppe zijn eerste muzielessen 
in 'een monnikenklooster, liggend in tie omgeving. 
De gitaar is het eerste instrument, ,dat hij aldaar 
leert bespelen. 
Nauwelijks 12 jaar 01.14 neemt hij afscheid van zijn 
ou'ders, zijn stad, zijn land,, het spel en de bloemen, 
zijn vrienden, zijn luchten, fel blauw en scherp in 
de weldadige zon van he t  morgsnl~and, zijn land, 
land van Italië. 
En hij gaat en zingt zijn lied, maar het is een ander 
lied, een warmer, schoner, vol temperament. 
Frankrijk zal zijn toekomst zijn en hij droomt er 
van. 
De Sieur de Guise neemt hem mee voor Mlle. de 
Montpensier, een nicht van de Zonnekoning, die 

voor haar conversatie een Italiaantje wenste. 
Als page dienst doende kreeg hij bij de levenslustige 
prinses ruimschoots de gelegenheid zijn vioolstudies 
te  beginnen en te vervolmaken. 
Spoedig al kwam hij in aanraking met dikwijls de 
meest vooraanstaande musici, w.o. Lambert en zijn 
schoonzuster Hilaire, welke bij de prinses een har- 
telij ke gastvrijheid genoten. 
Evenwel na  enkele jaren, wanneer de prinses haar 
verblijf buiten gaat zoeken, vraagt hij zijn ontslag, 
hetwelk hij verkrijgt en spoedig weet hij bij de 
koning aan het hof t e  komen. 
De balletcomponist Lambert leerde hem ,,airs de 
cour" en dansen componeren en liet hem spoedig 
als danser 'en componist aan de hofballetten mede- 
werken. 
In het bijzonder als danser trok hij de aandacht en 
medz door zijn virtuoos vioolspel kwam hij allengs 
meer in de gunst van Lodewijk XiV. i 

Sinds 1655 spreekt hij vooral ook als componist 
mee om dan later Frankrijk's meest be1.angrijke 
componist uit die tijd te  wonden. 
Ilet streven naar een mogelijkheid tot nieuwe uit- 
drukkingsvorm in de dans is het gevolg van het 
fuit, dat de dans hem zeer bijzonder aantrekt. Hoe- 
wel hij enige kerkmuzi~k schreef, zijn zijn 'eerste 
composities dus hoofdzakelijk voos de balletten ge- 
schreven. 
I n  1660 en 1662 komt dan ook balletmuziek uit voor 
de opera's Srse en Ercole amantr van Cavalli. 
Zijn naam laat Lully wanneer hij in 1661 genatura- 
liseerd is. in Jean Bantiste Lully veranderen. Net 
vohgend jaar treedt Lully m?t de dochter van 
Ls~mbert in het huwelijk, 
In  deze tyd, met Molière in contact gekomen, ga l t  
hij zich wijden 'aan het componeren van comédies- 
ballets, welke Molière dan voor hem schrref. 
Behalve le Mariage farcé, la Princesse d'Elidr, Mon- 
sieur de Pourceaugnac e.a. valt hieronder ook Le 
Bourgeois gentilhomme. 
De muziek, welke Lully, die van oorsprong Italiaan 



was, schreef, bewijst wel da t  hij naar de geest vol- 
komen Fransman was. 
Zijn muzifek is majestueus en deftig, zeer fijnzinnig 
en voornaam, in tegenstelling met de Italiaanse en 
naar haar voorbeeld de Duitse muziek, welke enigs- 
zins naar exaltatie en een haast buitensporige ex- 
cessie neigt. 
In de ~ o Ü r ~ e o i s  Gentilhomme zijn (de gelegenheden 
voor de muziek talrijk: muziek- en danslessen. 
serenades, concerten, maaltijden waarbij gemusi- 
ceerd moet w-den, zij allen geven Lully de gele- 
genhfid zijn enorme vreugde, 'de in hem opbruisen- 
de levenskracht in de muziek tot uiting te bren- 
gen. 
Subliem is het geestige effect, dat Lull~r in zijn mu- 
ziek weet te  bereiken. De tekst van Molière weet 
Lully met verstand en een bewondcrenswaasdige 
fijnheid en nauwgezetheid te onldersteunen, 
Op muzikaal gebied alleen al zal Le Bourgeois gen- 
tilhornme een heerlijk, echt genot bieden. 
Hoewel met tfgenzin van het Hof stemt Lodewijk 
XIV er in toe, da t  Lully het opera-monopolie koopt 
(16691, wat inhou'dt dat Lully de Académie royale 
de musique mocht stichten en aan andere toneel- 
gezelschappen verbieden meer dan zes zangers vn 
twaalf instrumentalisten in dienst te hebben. 
Lully was een uitnemend dirigent en beschikte 
over een orkest van 40 tot 45 man. 
De opera-onderneming opende nu in 1672 met de 
uit oudere werken samengestelde opera's Les fètes 
de I'Amour en de Bacchus. 

In samenwerking met Quinault ontstond nu ieder 
jaar een opera. 
Lully, sinds jaren een zeer rijk man, werd geëerd 
en gzvreesd om zijn geest, zijn boosaardigheid, om 
zijn capaciteiten en om zijn gunst van de koning, 
die, hoewel zij hem soms dreigde te ontvallen, steeds 
weer groter werd. 
Lully behoorde aan het Hof, was een geboren hove- 
ling, een minnaar van het aardse en gehecht aan 
de pracht en praal, de feesten en de heerlijke luis- 
ter, hem daar in de gouden tijd van 'de Zonnekoning 
zo rijkelijk aangeboden, 
In 1681 wordt Lully door de koning in de adelstand 
verheven en benoemd tot zijn particulier secretaris. 
Toen door toedoen van Mme. de Maintenon, Lodo- 
wijk XIV afzag van zijn tot nogtoe al te  lichtzinnig 
leavn, ging Lully er toe over zich weer meer op de 
kerkmuziek toe te leggen. 
Zijn invloed op orkestmuziek is door de zgn. Fs'anse 
opera-ouverture en balletintermezzo's van groot be- 
lang geweest. 
Op 22 Maart (1687) verpletterde Lully bij het torn 
gebruikelijke stampen van de maat met een daar- 
voor bestemde zware staf (bij gelegenheid van het 
Te Deum om God voor genezing van de koning te 
\danken), een teen en stierf enige tijd later aan de 
gevoltgen er van. 
Lente is het wanneer dit grote levenslied ten einde 
is: ,,La vie illustre et libertine" aldus zijn biograaf 
Henry Prunières. 

Ton Schlatmann VI. 

JOURNAEL OFTE KRONYCK 
Het is met een kroniek als met he% doorsnee-alge- 
bra proefwerk, er is maar héél weinig ,,eigen werk" 
bij. Het is namdijk (gebruikelijk dat de kroniek- 
schrijver de door de lezers op schrift gestelde ge- 
beurtenissen inzamelt en er een enigszins leesbare 
kroniek van in elkaar draait. Althans zo móést 't 
zijn, zo is 't echter niet. Wij willen nog niet meteen 
het ergste veronderstellen, doch nemen aan dat U 
tot nu toe altijd gemeenld hebt dat Uw buurman 
hlet al deed, zodat U het niet hóefde te doen. Wij 
vinden het echter erg te moeten zegaen dat Uw 
buurman werkelijk altijd gedacht heeft dat U het 
de,ed, zodat.. . . Laten we er maar over ophouden, 
hopelijk begrijpen we elkaar. Of de af'dcling Scho- 
terstraat het begrijpt is niet zeker, we mochten van 
haar nog altijd geen teken van leven ontvangen. 
Maar er zijn nu eenmaal mensen en takkenbossen. 
Op 23 September heerste Ier in de klassen een 
vreemde onrust. Buiten werd met tafels en andere 
verhogingen gesleept, en twee mannen klommen 
beurtelings van de cour op 't afdak en dan van het 
afdak weer op de cour. Zij keken ondertussen op 
een doordringende manier naar de rij verhogingen, 
en mompelden vaag iets over meters en seconden. 
Vervolgehs werden de lyceïsten uit 'de klassen ge- 
haald en d e ~ r i j  tafels opgedreven. Een statige rij 
leraren-met-Zondagse-gezichten ging or, een rij 
stoelen zitten en allen wachten. Eén man klom ver- 
volgens op een handkar en reed enige malen, ge- 
duwd door de andere, de cour rond. Toen klom hij 
weer op 't af~dak, en b5gon 't te regenen. Op de 
verhogingen brak een lichte paniek uit, welke een 
tafel het leven kostte, doch de man van 't afdak 
riep dat 't zo gebeurd was, en de  ander begon daar- 
op hard op eten fluitje te blazen en naar 't afdak 
te  wijzen waarop een toestel stond, waaruit vol- 
gens een eeuwenoud gebruik een vogeltje zou ko- 
men. Waarschijnlijk was het vogeltje die dag dood 

of verhinderld, het kwam in elk geval niet, het- 
geen een grote teleurstelling was, we hadden er 
zó op gehoopt. Hoe de foto gelukt is weten we nog 
niet. 
's Anderdaags wachtte ons alwe'er eien nieuwe sen- 
satie. Toerl wij onder 't vrije halfuurtje naar buiten 
gingen, werd er juist een bleek, slap-bungelend 
iets naar binnen ,gedragen. In ,de, als verbandkamer 
ingerichte, portiersloge zag Kronieker, dat 't 'n, 
onderbouwer was. Een vierde klasser had hem met 
één maaigstiap gev1)er'd. Vobrwaar een prelstatie! 
Op onze vraag w,at zijn gewaarwordingen wel wa- 
ren. hulde hii zich in een mvsterieus zwijgen. . - 

Reeds vele malen vermeldden wij de sprookjesachtig? 
activiteit van de wandelclub in deze kolommen, op 
Zondag 5 en 12 October bereikte zij haar toppunt. 
Het bestuur gintg mlet één lid op stap, de tóchten 
mogen echter zéér geslaagd heten, Op eerst- 
genoemde Zondag hielNd de St. Jozeftroep een bui- 
tendag in de Amsterdamse waterlsidingduinen. 
Gisteren dwaalden wij na school nog wat 'over de 
cour, iedereen was al naar huis, alleen twee vierde 
klasers pntsten wat aan hun fietsen. In  de Gym- 
zaal dirigeerde Max 't orkest. Toen zei de  ene Bo- 
venbouwer met een eerbiedige stem en een bewe- 
ging naar de Gymzaal: ,,Moet je horen Kees wat 
een drum-solo". Toevallig hield de band toen net 
een adempauze 'en stond iemand voor de school 
zijn motor te starten. 
Begin October beson Pater Hutiens ziin Kermis- 
week-toegangskaartenoffensirf. velen schonken aan 
de oproex> gehoor en verkochten (de kaarten aan 
hun nichtjes. Dat ,er echter ook zijn die een spe- 
ciale opvatting ovler samenwerking hebben, blijkt 
wel uit de elf verschrurde kaarten die er in een 
prullenbak gevonden zijn. Wij geven dit laatste 
zonder commentaar, ieder denke er het zijne van. 

, E n  dat is dan weer de kroniek voor deze maand. 



* ZELFSTAND 
Iedere mens streeft van' nature naar zelfstandig- 

' heid. 
Toch is zelfstandigheid in vele perioden van de 
wereldgeschiedenis slechts teen idee geweest, dat 
leefde in de geest yan zeer wesigen. Laten wij de 
eerste ons bekende tijden bezien en gaan we naar 
de oudste beschaving, die wij kennen: de Egyptische 
beschaving. 
I n  mijn verbeelding hoor ik de opzichters en sla- 
ven-drijvers schreeuwen, de zwepen knallen en  slaan 
de ruggen der talloze slaven open: een pyramide 
die na  veertig eeuwen nog weerstand biedt aan elke 
invloed der natuur, rijst op voor mijn ogen. 
Zelfstandigheid, men lacht er hier om; slechts ko- 
ningen weten wat zelfstandigheid en vrije wilsbe- 
schikkin'g betekent, zij heersen over dit millioenen- 
leger van slaven, die geen eigen wil bezitten. 
In Assyrië, Babylonië, Mesopotamië en Perzië het- 
zelfde beeld: Koningen als goden vereerd en ge- 
vreesd, het volk zwoegend voor deze tyrannen, en  
daar tussenin een klasse van mensen, gedeeltelijk 
zelfstandig, gedeteltelijk nog afhankelijker dan de 
slaven; zij, die aan 's konings hof verblijven en geen 
ogenblik zeker zijn van hun leven. 
w a r  in het  Westen, daar, t e  midden van al deze 
slavenlegers,. tussen deze tyrannie, troont de 
Griekse democratie. Aarzelend e n  schuchter in  het 
begin, maar met het groeien steeds zelfbewuster, 
totdat zij in haar  volle wasdom zich met de gehele 
toenmalige wereld in ecofiomisch en militair opzicht 
kon meten. Welk een verschil met die oude econo- 
mische structuur vertoont dit beeld! Pn het volle 
besef van zijn zelfstandigheid, van zijh vrijheid en 
zijn macht kon de geringste Atheense burger neer- 
zien op een ieder, die niet, zoals hij, te beschikken 
had, niet alleen over zijn letren, maar ook over zijn 
bestuur, zijn wetten e n  rechten. Dat vervulde de 
rechtgesarde Griek met  trots, die een onmete- 
lijke afstand schiep tussen hem en  de rest van de 
wereld, tussen de democratie en de slavernij; hier- 
aan ontleende hij het  recht om zichzelf van de 
overige mensen te  onderscheiden; door dcze gering- 
schattend ,,barbarenn te noemen. 
Maar ook deze vrijheid was gedoemd ten gronde te  
gaan. 
In het Westen rees de ster op van een nieuw impe- 
rium, niet, zoals bij de Grieken, gegrondvest op de- . mocratie, maar op konintgsmacht. De democratie 
brak echter ook hier baan en in het  jaar 510 werd 
de koning terzijde geschoven en een volksregering 
in'gesteld. Tijdens deze regeringsperiode kwam dme 
grote opbloei en uitbreiding van het Romeinse rijk. 
Het volk, dat zich gelukkig voelde met de verworven 
zelfstandigheid, leefde gelukkig en  tevreden en was 
tot ,zeer grote 'offers bereid, als hun vrijheid in ge- 
vaar kwam, zoals in 241, toqn het volk vrijwillig de 
bouw van tweehonderd schepen bekostigde, omdat 
de schatkist was uitgeput door oorlogen. 
Maar de democratie had alweer lang geiiaeg ge- 
leefd. 
De allelehheerschappij van Caesar luidde een tijd- 
perk van verwarring en willekeur in, waarna het 
keizerschap werd ingesteld als belichaming van de 
hoogste macht; de vrijheid der burgers had weer 
afgedaan. Na een korte opleving der glorie van het 
Romeinse rijk onder keizer Constantijn de Grote, 
die de zwaarvervolgde Christenen de vrijheid schonk, 
ging het snel bergafwaarts, totdat in  476 het Ro- 
meinse rijk ten gronlde ging. 

Na een periode van opkomst onder keizers, konin- 
gen, hertogen en  graven brachten de Middeleeuwen 
de zo lang begeerde vrijheid en zelfstan'digheid in  
het economisch en politiek leven. 
Laten wij hier een ogenblik langer stilstaan. 
De gewone man van deze tijd was economisch 
tamelij k vrij. 
Weliswaar was hij bijna verplicht zich aan te 
sluiten bij het gilde van zijn handwerk, maar, dit 
deed hij #des te  liever, omdat hieraan vele voordelen 
verbonden waren van bescherming, prijsregeling, 
enz. Deze gilden waren zeer machtig en namen in 
het economisch leven een zeer vo'orname positie in. 
Zij beslisten of men a l  dan niet een bepaald be- 
roep mocht uitoefenen, zij zorgden voor de oplei- 
ding en diplomering van nieuwe vaklieden, zij re- 
gelden alhe lonen en prijzen. 
Op deze wijze ontstond tussen deze beide (lonen en 
prijzen) een gezonde verhouding, die het  mogelijk 
maakte, dat ieder goed vakman zelfstandig zijn 
beroep kon uitoefenen zonder inmenging en zonder 
steun van wie ook. 
Op politiek gebied was de zelfstandigheid, vooral in 
onze gewesten, tot in de hoogste graad opg~voerd. 
Ons land was geen eenheid, maar bestond uit vele 
zelfstandige steden. Van eenheid, dus verlies van 
d e z o  hoog geschatte. zelfstandighéid, wiïde men 
niets weten. Kan men zich voorstellen, dat de hui- 
dige toestand uit een maatschappij gegroeid IS, 
die zozeer gehecht was aan  vrijheid? 
Welke politieke vrijheid heeft men tegenwoordig 
nog als men niet de beschikking heeft over atoom- 
bommen, V-l's en  vlammenwerpers? 
Wat betekment politieke .zelfstandigheid, als men 
economisch met banden en voe!en aan anderen 
gebonden is? 
In  het binnenland, in kleinere proporties, ongeveer 
hetzelfde beeld. De gehele zakenwereld, zowel de 
grote maatschappijen, als de kleine zelfstandigen,' 
zijn geketend aan de bureaucratie. Van zelfstan- 
diaheid. vriiheid, enz., is weinig meer over. 
wit d i  arbhders betreft: Wat weet' de tegenwoor- 
dig arbeider van zelfstandigheid?? De tegenwoor- 
dige arbeider, tot voor kort gehuurd als eën werk- 
tuig, gedwongen tot onmogelijke prestaties om zich 
en  zijn gezin in het leven te houden, afgedankt als 
een versleten machine, zodra hij geen voordeel meer 
opleverde?? 
Gelukkig beginnen thans andere, betere inzichten 
door te  breken; men gaat hem een sociale verzor- 
ging geven. Men gaat de arbeider als mens be- 
schouwen, pensioenregelingen staan op stapel; maar 
waarom dit alles? Heeft dit alles met enkele gun- 
stige uitzonderindgen, een andere reden dan het- 
nuchtere feit, dat er een ,groot tekort is aan  arbei- 
ders? Doet men niet alle moeite om hem met hoge 
lonen en a l  wat dies meer zij we'er terug t e  lokken 
naar de fabriek, waaruit velen gevlucht zijn, na  
hun staat van rechteloosheid? 
Zal men, als straks de markt weer vol is met goe- 
deren en arbeiders, zal men hem dan weer niet in 
een hoek duwen, hem weer op de rand van de af- 
grond laten leven? (Het arbeidersprobleem lijkt te  
eenzijdig belicht. Gedachtenwi~selin~g gewenst, Red.) 
Dit mag niet gebeuren! Laten wij, de jonge gene- 
ratie, aan wie de toekomst van Nederland is, hier- 
voor zorgen. We hebben nu toch ellende genoeg 
gezien! T. v. Daal, VIa 



I EXCLUSIEF ,,TOLLE LEGE" 
\ 

Verbijsterende onthullingen 
uit het land der Pharao's 

Trinitariër woont Anglo-Arabisch t 

bloedbad bij !! 
Egyptenaren ranselen hun koning af!! 

,,Ik maakte ook nog de re1 met de ,,VoIendamY' mee. . . 9 ,  

Ooggetuigeverslagen zijn boeiender dan 
persberichten, van dit stlandpunt uitgaande 
meenden wij U onderstaand relaas der 
gebeurtenissen welke zich de laatste maan- 
den in Egypte afsprelden niet te  mogen ont- 
houden. Het is een inteivieuw dat ,een onzer 
redacteuren dezer dagen had met Joop van 
Dierendonck uit 5A, welke zoals men weet 
te Ismaïlia aan het Suezkanaal woont. Wij 
vestigen speciaal de aandacht op 't relaas 
van !de overval op koning Faroek, welke 
z~rgvul~dig geheim gehouden werd, en waar- 
over in  de kranten niets te vinden was. 
,,Tolls Lege" is dus het eerste blad dat over 
deze kwestie iets publiceert. 

Amsterdam-Cairo. 

Toen Joop v. Dierendonck op 10 Juli de deur van 
de Skymaster achter zich dicht hoorde slaan was 
het kwart over acht in de morgen. Toen hij even 
later in Brussel uitstapte was het vijf vóór negen. 
Einde van het eerste traject. 
Het tweede begon om 21.30 uur en duurde tot 8.15 
van de volgende morgen toen het toestel op hs t  
vliegveld van Caïro daalde. Amsterdam-Caïro in 
24 uur, oponthoud inbegrepen. Hier in Caïro ont- 
moette v. Dierendonclr zijn ouders, met wie hij 
's anderdaags naar zijn woonplaats Ismaïlia reisde. 
Enige dagen later was hij aan het strand van Port 
Saïd, toen hier het 

Incident met de Volendam 

plaats vond. Reeds dagen tevoren hadden de Egyp- 
tische kranten hun nood geklaagd over de brave 
Indonesiërs die door de boosaardige Nederlanders 
onderdrukt werden, en het plan geopperd het troe- 
penschip ,,De Volendam" dat binnen enige dagen 
in Port Saïd verwacht werd, tegen te houden en 
terug te  sturen. Studenten hadden het volk opge- 
stookt, en toen het schip de haven binnen kwam 
ontstond er een complete rel. 
,,Ik was aan het  strand aan het  zwemmen", ver- 
telt Y. Dierendonck, ,,toen ik opeens in de verte een 
schip zag nadaren dat ik als de ,,Volendam" her- 
kende. Ik kleedde me aan en ging naar de haven. 
Toen ik hier aankwam heerste er een compleet op- 

de lucht. Aangevoherd door enige belhamels trok 
de  menigte naar het Nederlandse Consulaat, waar 
weer een hele betoging, compleet met spandoeken 
en spreekkoren op touw gezet werd. Op dat moment 
ging ik in gezelschap van een Engels officier het 
officieren-clubgebouw binnen, van waaruit ik een 
prachtig gezicht had op de haven. De relletjes had- 
den toen hun hoogtepunt bereikt ,en de toestand 
was op dat moment vrij ernstig. Ik zag de Ncder- 
landse Consul aan boord gaan en met de kapitein 
spreken. Vanaf dat ogenblik ging het oproer ver- 
wateren en na  verloop van tijd was alles weer 
rustig. De kapitein kreeig toestemming het Suez- 
kanaal door te varen en zijn weg te vervolgen. 
(Zoals men weet is het Suezkanaal internationaal, 
zodat de Egyptische regering er niet de minste 
z~ggingschap over heeft (Redactie T.L.) Met haven- 
personeel deed 'echter alles wat het  kon om de 
kolen en voedselvoorziening te saboteren. Toen ik 
's anderendaags weer in Ismailia terug was zag ik 
hier het schip passeren. De krant schreef 's avonds: 
,.Wij zijn e r  in geslaagd het schip te dwingen 
direct het Suezkanaal door te  gaan". Hier werd nog 
bij varmeld dat de ,,V9lendamW in 't kanaal voor 
anker was gegaan om ammunitie van de Engelsen 
over te  nemen. Dit was echt.ec tot.aal uit de lucht 
gegrepen.'' 

roer. Toen het schip de haven binnenvoef werd e r  
met stenen gegooid en het schelden was niet van Joop van Dierendonck tussen Sphínx e n  koningsgraven . 



brengen. Van Dierendonck maakte in Caïro z-lf 
zulk een seval mee. De slachtoffers waren drie 
Engelse sÒídaten die, het getreiter moe, hun tcgen- 
standers aan~ie l~en  Onmiddelliik volgde een reus- 

KONING FAROEK Majesteitsschennis.. . . 

Nederlanders pdpulair. 
Ondanks deze gebeurtenissen zijn de Nederlanders 
toch populair in Emgypte, en de doorsnee-Elgypte- 
naar he'eft een hoge (dunk, gaat zelfs zover dat ,hij 
Nederland ,,Het tweedd Egypte" noemt. Dat men 
er onze Indië-liolitiek niet goedkeurt vindt zijn 
oorzaak vooral in he t  verdrag da t  de ,,Repoeblik 
Indonesia" met Egypte gesloten heeft. 
Geheel anders is de houding ten opzichte van 
Engeland. Aanvallen op Engelse soldaten zijn aan . 
de orde van de dag. Vaak worden Engelse wacht- 
posten 's morgens  afschuwelijk v'erminkt temgge- 
vonden, van de daders meestal geen spoor. 
Caïro bezit een complete ,,vijfde colonne" die geen 
ander doel heeft dan de Engelsen te  bestrijden. 

Moor'dpartijen. 
Deze ,,colonne" bestaat uit fanatieke Mohamme- 
danen die hier een Heilige oorlog uitvechten. Ver- 
mom,d als schoenpoetsers en watrrdra~gers gaan zij 
de straten op, m4et het doel Engelse soldaten door 
plagerijen en scheldpartijen tot een gevecht te 

achtige volksoploop. ~ o e ~ e s n e l i e  ~ n i e i e n  hielpen 
hun kameraden, en het voorval eindigde met een 
schietpartij waarbij verschillende doden vielen. 
Dat de E'ngelsen echter niet de enigen zijn welke 
zich zorgen over hun veililgheid moeten maken, 
blijkt wel uit  bet avontuur dat konine Faroek mee- 
maakte. Het wcrd zorgvuldig geheim gehouden, 
doch spoedig was het een publiek geheim. 
Sprookje uit duizend en een-nacht. 
In~derdaad het klinkt als een sprookje uit 'de tijd 
t a n  Kalief Ooievaar, doch het is drie maanden ge- 
leden werkelijk zo gebeurd. De koning was toen in 
gezelschap van een Europese dame een auto-tochtje 
in de omgeving gaan maken. Toen hij over de 
grote weg van C a b  naar het Suez-kanaal reed, 
werd hij ter hoogte van het dorp El Kishr door 
een drietal mannen aangehouden. Aangezien het 
dorp berucht was .om zijn roofovervallen begreep 
de koning wat hem trJ doen stond. Zijn verzet 
mocht echter niet baten, hij werd afgeranseld, be- 
roofd en  aan een boom gebonden. Zijn bewering de 
koning van Eigypte te zijn werd als een mor> be- 
schouwd, en de diie rovers gingen beraadslagen 
wat hen te  doen stond. Twee van hen voelden er 
ve?el voor de gevangene te doden, doch een derde 
haalde hen over het niet te  doen. Hierop vertr7ok 
het drietal, de koning met zijn tochtgenote achter- 
latende. Toen zij door voorbijgangers bevriid wer- 
den, werd er ogenblikkelijk een razzia in El Kishr 
gehouden, en de drie rovers werden gegrepen. Twee 
werden ter dood veroordeeld, het vonnis .van een 
van hen werd persoonlijk door de koning voltrok- 
ken. De derde kreeg 15 jaar gevangenisstraf. 
Ga'irro-Haarlem. 
Aan alle vacanti.e komt ,een eind, ook aan de afge- 
lopen zomer-vacantie. Op 3 Septembsor vertrok v. 
Dierendonck weer per Skymaster uit Caïro, en op 
Vrijdag 5 September zat hij weer op de schoolban- 
ken aan de Zijlweg. 

Noud v. d. Eerenbeemt 4a 2. 

HEEFT HET LEVEN NOC ROMANTIEK ? 
Voondat we gaan psgen een antwoord te geven op 
de vraag, of het leven nog romantiek hee f~ ,  dienen 
we ons eerst af te  vragen, wat romantiek eigenlijk 

. is, of moeten we althans vaststellen, wat wij in de 
volgende regels daaronder zull1:n verstaan. Het 
geven,-,van een begripsbepaling is over het alge- 
meen zeer moeilijk, soms misschien zelfs onmo- 
gelijk. Bovendien heeft de romantiek verschillende 
aspecten, waardoor de kwestie nog gecompliceerder 
wordt. Wij kunnen haar zoekn  in do natuur, in 
het landleven, dat   door zovele dichters in hun 
herdersgedichten geïdealiseerd is. We kunnen haar 
zoeken in de toverwe~eld van de sprookjes, ,die hun 
grot'e aantrekkelijkheid danken aan die typische _ 
sfeer, waarin alles mogelijk is; waarin de kinder- 

- phantasie zich da)delijk thuis voelt; waarin schit- 
terlende paleizen bevolkt wok-den dolor d,appere 
prinsen (vn schone prins-ssen; waarin nachtegalen 
hun lied zingen in  wondermooie lusthoven vol 
bloemen en fonteinen; waarin glanzende elfen en 
rimpelige kabouters een nachtelijlc rondedans 
maken op een open plek in het woud, beschenen 
door het bleke maanlicht, en waarin het kwade ten- 
slott'et door het goede overwonnen wordt, zodat, 
naar mijn bescheiden mening, het vertellen van 
sprookjes aan kinderen grote paeciagogischc wasrde 
heeft. 

Wij kunnen de romantiek ook zoeken in de geschie- 
denis, in het verleden, in de Middeleeuwen met 
hun kleurige jachtstoeten van hoofse riddeì-s en 
edele jonkvrouwen; t met hun minnestrelen, die bij 
de rode gloed van het knapperend haardvuur in de 
open schouw op hun luit tokkelen en met peinzen- 
de blik hun lied van liefde ' en  strijd zingen voor 
een aandachtig luisterend 'gehoor; met hun grote 
tournooien, waarop de bloem der jongelingschap 
in het strijdprrk treedt en tal van fiere ridders 
hun behendigheid en dapperheid tonen in edele 
wedkamp, 
Maar waar we de romantiek ook trachten te vin- 
den, het is duidelijk, dat zij steeds één krnmerkende 
ei'aenschax, vertoont: de vlucht uit de werkelijk- 
heid, uit d e  SI-ur en d? grauwe eentonigheid ;an 
het leven van iedere dag in het irreële, waar onze 
phantasie vrij spel heeft; waar w.e mrer kunnen 
zijn dan we irí feite zijn; waar alles beter en mooier 
is en als overtogen met e-n zacht-gouden glans. 
Het is in dit verband interessant op het volgende 
verschijnsel tre wijzen. Bij (een stedeling, die na  een 
drukke en vermoeiende werkdag in een van men- , 
sen uitpuilende tram een plaatsje poogt te  verove- 
ven, zullen wellicht gedachten opkomen, aan het 
leven buiten, ver van de drukte vn het rumoer van 
de grote stad, dat hij ziet door de gekleurde bril 



van zijn eigen verbeelding, maar dat voor de boer 
en de landarbeid'er harde realiteit is. Voor de ste- 
deling betekent het: de vredige kalmte van het 
platteland, slechts verbroken door het kraaien van 
de haan in de vroege morgen; in de lente het jonge 
leven, dat zich manifesteert in de welige bloesems 
in de boomgaard en in de pasgeboren lammetjes, 
die zacht en melancholisch blaten; in de zomer 
die onvergetelijke aanblik van een veld vol goud- 
geel koren, waarvan de halmen met hun volle aren 
zacht wieg~n in de wind, in de herfst de prikke- 
lende geur van het rijpe fruit; in tie winter het 
doodse landschap, overdekt me t .  een vlekkeloos 
sneeuwtapijt, majestue~us en overweldigend. Voor 
de boer houdt het landleven echter heel wat anders 
in: hand werken, zwoegen, met gekromde rug, waar- 
op in dr  verzengende zomerhitte de zon meedogen- 
loos brandt, om aan de zwijgende, donkere aarde 
een rijke oogst te ontrukken; zware zorgen, wan- 
neer slagregens neerstriemen op het jonge graan; 
wanneer grote droogte de gewassen doet versmach- 
ten en verkwijnen van dorst; wanneer strenge 
vorst met haar iizine adem doordringt tot het uit- 
gezaaide zaad e n  d% in haar verkillende greep ver- 
nietigt: wanneer een ziekte uitbreekt onder het 
vee en de boer met lede ogen zijn kudde ziet slin- 
ken. 

, Wij willen hier de aandacht vestigen op de betrek- 
kelijkheid. Wat voor de een omgeven is met een 
waas van romantiek, is voor de ander de nuchtere 
werkelijkheid van iedere dàg. 
Uit deze betrekkelijkheid kunnen we tevens het 
antwoord afleiden op de vraag, die we ons bij de 
aanvang van deze behandeling stelden: heeft het 
leven in zijn huidige vorm nog romantiek? Wij 
menen dit met een volmon~dig ,,ja" te moeten be- 
antwoorden, doch voegen er aanstonds deze res- 
trictie aan toe: mits men over gevoel en over phan- 
sasie beschikt. Dit zijn de fundamenten, waarop 
men zelf de romantiek in zijn leven moet opbouwen. 
In het leven van de loutere verstendsmens is er 
van romantiek niets te  bespeuren. Hij ,heeft geen 
oog voor de schoonhcid van de natuur, voor de 
kleurige, afwisselende schilderij der vier jaargetij- 
den; hij kent geen ontrouring bij het zien van het 
eerste, tere groen van do lente; hij voelt het leven 
niet tintelen door zijn lichaam temidden van de 
bonte pracht van de zomer; hij is niehveemo~diq 
gestemd, als hij in de herfst door het bos wandelt, 
waar de zon met de afgevallen, bruine bladeren 
een wonderlijk lichtspel speelt: hij -heeft geen be- 
wondering voor de barre pracht van een zwijgend 
winterlandschap. De verstandsmens kan niet 
mediteren bij een weide vol 'gele boterbloemen, 
waarin een eenzame koe onder een knars t i~e  boom 
vreedzaam ligt te harkauwen; evenmin kan hij 
een bespiegeling vastknopen aan een wonderschoni, 
rode roos, die hem trots toegeurt, of aan een zoe- 
mende bij, die neerstrijkt op een bedauwde blo-m- 
kelk om er de zoete honing uit te zuigen; hij kan 
niet zitten dromen aan de oever van cen meertje, 
waarin de waterplanten welig ticren en waarvan 
het oppervlak slechts even beroerd wordt door een 
suizelend windj e. 
Het ontbreekt de verstandsmens evenzeer aan 
-0hantasie. Wanneer hij in het duister van de avond 
Ianqs de brokkelige en verweerde resten van een 
trotse, Middeleeuwse burcht wandelt, dan is hij 
niet in staat, de waarheid te  overwvgen ,van het .,Sic 
transit ploria mundi". Hij vermag niet enkele 
eeuwen teru.g te schouwen en ziet niet de toren- 
wachter, die over de velden tuurt en dan plotseling 
de zilveren trompet dim schittert in de laatste zon- 
nestraden' van de stervende dar, aan zijn mond 
brengt om in forse kanlzen het naderen van de 
sedert enige dagen verwachte hoge gasten aan te 
kondigen. Hij bespeurt niet de drukte en beweging, 

die deze tijding in het kasteel teweegbrengt; hij 
ruikt niet de heerlijke geur van het gebraden wild; 
hij ziet de wijn niet fonkelen in de fraaie bokalen; 
hij ontwaart niet de blos op de wangen van de 
lieftallige dochter van de slotvoogd, die zo aan- 
stonds haar beminde zal .b-groeten. Dit alles blijft 
voor hem verborgen en daarom is hij te beklagen, 
want ook al is hij misschien rijk aan aandelen van 
de Nederlandse Handtelsmaatschappij, veel, dat het 
leven mooi kan maken en waard om g.leefd te 
worden, moet hij missen, omdat hij arm is aan 
~~erbeeldingskracht. 
Kent de romantiek dan geen smart, geen leed, geen 
pijn? Zeker kent zij die, maar het is niet de smart 
die verbittert, die afstompt, die hard maakt. De 
van de romantiek is op de eerste plaats een hunke- 
rend verlangen naai  grotere volmaaktheid, een ge- 
voel van onbevredigd zijn, een dieper inzicht in het 
relatieve van alle aardse dingen, een heimwee naar 
de eeuwigheid. Voor de H. Franciscus, de lyrische 
zanner van de o~enbarina van Gods eeuwige 
schoonheid in ' d6 natuur: de troubadour van de 
Allerheiliaste, zoals Chesterton hem noemt. was het - 
lichaam, ,,broeder ezel", een enge kerker, te klein 
voor zijn grote geest, die verlangde als een jube- _ 
!ende leeuwerik op te stijgen tot voor de troon van 
zijn Schepper: Cupio dissolvi et Tecum esse. Dit is 
het diepste wezen van de Weltschmertz, die in de 
Arme van Assisië een zuiver supernatureel karakter 
kreeg. 
In de romantiek ligt over alles een zachte glans 
van weemoed uitgespreid. In  de herfst is de natuur 
vaak op haar mooist. on juist dan, wanneer we in 
het bos langzaam. voortwandelen over de \zandige 
padcen, terwijl de gelende bladeren overal neer- 
dwarrelen, voelen we ons droef te morde en mijme- 
ren we over de vergankelijkheid van al het aardse; 
juist dan vo-len we in ons dat rusteloze verlangen 
naar de oplossing van alle levensraaidselen; juist 
dan worstelen we met onze eigen, individuele pro- 
blemen en hebben we die pijn in ons hart, die ons 
week maakt, omdat we bij alle vreugde en zeluk 
. iets" missen, dat we niet nader kunnen definiëren, 
maar dat we ons h e b  leven zullen blijven zoeken, 
tot we het vinden in God. 
De weemoe'd is een der hoofdkenmerken van de 
somanti~k. Zij dringt onze ziel langs allerlei wegen 
binnen: wanneer we luisteren naar zacht-e klanken 
van meeslepenáe vioolmuziek; wanneer we de rood- 
gouden zonneschijf zien wegzinken achter de hori- 
zon; wanneer we oog hçbben voor de tragiek in zo 
menig mensenleven; wanneer we ons verdiepen in 
de wereldgeschiedenis, die op de eerste plaats Es: 
de geschiedenis van levende. voelende, denkende 
mensen, van de mensheid in haa.r o~p- en neergang 
haar hoogte- en dieptepunten, haar heiligen en 
haar mo'nsters. 
De romantiek is van wezenlijke waarde voor iedere 
mens. Zonder haar is het leven grauw en kleurloos. 
En wanneer wa denken aan het eeuwigheidsverlan- 
gen, zoals we dat bij de Geraphijnsen Minderbroe- 
der in ziin subliemste vorm terunvonden, wordt, het 
ons duidelijk, dat in de romantiek althans jn kiem, 
een sterk godsdienstig element aanwczie; is. Roman- 
tiek zou men negatief kunnen omschrijven met het 
tegenovergestelde van hardheid. Waar romantiek 
is, daar is gevoel, daar is warmte. daar is licht, daar 
is l iefd~.  daar is ook smart, maar daar js evenzeer 
troofst: de troost van de eeuwigheid. van het hemel- 
se Jerusalem, dat de Ziener van Patmos in een 
heerlijk visioen aanschouwdo: ,,En Hii za1 alle tra- 
nen wegwissen uit hun ogen, en de dood zal niet 
meer ziin, noch rouw. noch geschrei. noch smart 
zal er zijn; want wat vroeger was, is voorbij. En 
Hij, Die ois de troon zat, sisrak: Zie, Ik maak alles 

K. H. J. Dorren. 



SPORT als slachtoffer te  voorschijn ge- 
komen. Opvallend was in deze 
wedstrijd het spel van Herber- 

De laatste weken viel er een grote man,, die twee doelpunten voor opleving te constateren van de zijn rekening nam. Hoewel het 
diverse takken van sport. H.B.S.-elftal aardig was versterkt, 
Allereerst kregen we op ontbrak 'och, zowel in de voor- 
24 September VoetbslwedstriJd hoede als in @ achterhoede elk 
Gymn.-,H.B.S. 6-3. verband. Goderie zorgde e r  wel 
Eindelijk dan kon het  Gymn. een voor, dat het bij het Gymn. elftal 
volledige overwinning op de H.B. beter klopte, 
S. behalen. Wel was er de laatste , 
keer gelijk gespe~eld, maar een 4 October: T"riniteits-ChristeliJL 
overwinning heeft het Gymn. 2-1. 
toch nog niet vaak geboekt. I n  deze hockey-match bleek weer 
In  het. begin zag het er nizt erg / eens hoe goed Knötske en Hooy 
gunstig uit voor het Gymn. Jos met elkaar kunnen opschieten. 
van Noort zette, betrekkelijk kort Hooy zette de twee goals. 
na  het begin, een mooi doelpunt. 6 Oct.: Bollenstreek- 5B 1 0-2. 
Maar nu werd het Gymn. wakker Bet voetbal elftal van de bol- 
geschud en het begon het H.B.S.- . lenstreek daagt elk elftal uit e n . .  
doel hevig onder vuur te nemen, verliest! Hoewel beide elftallen 
zodat by het einde van de wed- ongeveer even sterk waren, moes- 
strijd de H.B.S. met een 6-3 ten de bollenboeren toch de SU- 
nederlaag naar huis kon gaan en perioriteit van 5B 1 erkennen. 
Jos van Noort voorlopig was uit- 
geschakeld wegens een gebroken 7 October: Sportdag. 
kuitbeen. Deze traditionele feéstdag was 1 

Een onverdiende zege voor ' het voord voor de voetballers een 
Gymn.? Neen; alleen bleek het hoogtijdag. 
n a  de rust met 12 man te spelen. Jamm~er dat hockey er bij in 
zodat een stuk van de wedstrijd moest schieten. Volgende keer 
moest worden overgespeeld. beter! 
Hulde ! Er waren 4 groepen n,l. a )  do! 3 

hoogste klassen. b) de derde 
I Oetober Voztbalwedstrijd H.B.S. klassen, c) de 'weede klassen, d )  
-Gymn, 3-5. de eersteklassen. 
Uit deze, als revanche bedoelde, Zo kwamen hieruit vier finales 
wedstrijd is wederom de H.B.S. met als overwinnaars: a )  4a met 

Natuurlijk h e e f t  onze Kronieksehríjver d e  D.T.T. z6 net  niet gezien. 

' . 
2-0; 13) 3a met 2-0; c) 2c met 
3-0; d) l d  met 2-1. 
Om half drie begon de hockey- 
wedstrijd Gymn.-H.B.S. De ver- 
wachte zege van H.B.S. bleef uit 
en  de match eindigde met een 
gelij k spel: 1-1. 
Het was jammer dat er zo dik- 
wijls gefloten moest worden, daar 
sommige spelers dachten dat ze 
zich op een tennisbaan bevonden 
in plaats van op een hockey- 

- veld, 
De voetbalwedstrijd Schoterstraat 
-Zijlweg e n  HBS.-Gymn. von- 
'den gelijktijdig plaats. / 

In eerstgenoemde wedstrijd be- 
haalde de Schoterstraat met een 
3-0 overwinning de bek'er. 
Voor de voetbalwedstrijd H.B.S. 
-,Gymn. bestond een bevredigen- , 

de b3langstelling. Bijna alle pa- 
ters waren aanwezig. Maar van 
de leraren toonden slechts twee 
hun belangstelling. Waar waren 
de leraren, die altijd zoveel be- 
lang stellen in  inteiland-wed- 
strijden? De match ging echter 
gewoon door. 
Het was een spannendme match, 
wa.arbij er aan beide kanten, fel 
werd gestreden om de zo- vurig 
begeerde overwinning t e  behalen. 
De doelpunten voor het Gymn. 
werden gefnaakt door Pielage 3 
ma21 en Eyvoet 1 maal. Voor de 

. H.B.S. Kilian, Paanakker en v. d. 
Brandt. 
Goderie was, evenals in de twee 
voorafgaande wedstrijden weer 
de ster van het veld en verbaas- 
de velen door z'n prachtig spel. 
Tenslotte kwam dan toch d? 
overwinning voor het Gymn.: 
4-3. 
Zo kwam er ook -n dit sport- 
feest, dat pater Vogels zo voor- 
t~effelijk had georganiseerd, weer 
een einde. 
B 1  Oct. : Zilveren Mus-toairnooi. 
Op dit t.ournooi behaaldme ons 
cerste hockey-'elftal in de eerste 
ronde de verwachte oveiwinning 
ob het Chr. Lyceum: 3-1. 
Maar dit elftal zal heel wat beter 
moeten spelen, om ook i n  de 
tweede ronde succes te hebben. 

Tenslotte verdient de wandelclub 
nog even de aandacht door !de 
grote activiteit, die zij dre afge- 
lopen maand ontplooide. 
En bowndien verschillende klas- 
se wedstrijden op ons onvolpre- 
zen eigen terrein. J. v. Daal Va 

Interruptie (werkelijk gebeurd tijdens een decla- 
matie in 4 A.: 
. . . . . .De deur viel schokkend uit de wand 

En op de drempel van de kooi 
Stond de liftboy, kinderlijk mooi 

. . . . . .Zijn er absenten?. . . . 

UIT HET KRAAIENlVEST : 
Wij zagen uit dit hoekje dat er een nieuw ,,HoekjeH is 
bijgekomen. 

Mijnheer Hoek onze opreclite geIukwensen met de ge- 
boorte van Uw zoon Pieter. 



+Dit is een onderwerp, waarover in Tolle Lege nog 
heel weinig geschreven is. Maar het wordt nu  toch 
wel tijd om ook over (dit onderwerp eens een paar 
regels t.e schrijven. Ja, hoog tijd zelfs, want het is 
al zó ver, da t  de meisjes met hun protesten- naar 
Tolle Lege komen en  met recht. Maar is het nu niet 
erg dat wij Trinitariërs, en vooral de jongens van 
2 16-19 jaar, zo iets zelf niet opmerken? Moet een 
meisje ons nu  )eens flink de waarheid komen ver- 
hellen? Ik weet het wel, de hoofdoorzaak ligt niet 
bij de jongens, want ,die zouden geheel Sancta Maria 
wel op de cour gehad willen hebben. Maar er was 
toch ook geen enkele jongen, die openlijk zei: 
,,Maar dat  is geen manier 'van doen!" 
Het meisje is toch voor de jongens van de hogere 
klassen niet iets, waarvan ze nog nooit gehoord 
hebben. .Integendeel het is i.ets dat ze allemaal wel 
kennen. En toch ondanks dit alles wordt er op ons 
lyceum, waar over van alles en  nog wat gesprolten 
wordt, ov~er dit on4derwerp gezwegep l). Het is toch 
itts heel natuurlijks, dat wij jongens belangstelling 
tonrn voor een meisje. Echter mogen we deze be- 
langstelling in  geen geval overdrijven, daar in deze 
jaren onze stu>die.nummer één behoort te  zijn. 
Hoe het met het kapelbezoek op onze school gesteld 
is, weten we alltmaal. Dat is in één woord: treurig. 
Maw ik ben er van overtuigd, dat  wanneer er  bi^- 
voorbeeld elke morgen om half acht  een gezame- 
lijke, niet-verplichte schoolmis voor Sancta Maria 
en het Triniteitslyceum was, de kapel veel voller 
zou zijn dan thans htet geval is. Dit is eten slecht 
gekozen voorbeeld 2 ) ,  ik kan geen beter vinden 3 ) ,  
maar dat  doeb er ook niets toe. Het gaat er hier om 
een zeer z-ker bestaande belanlgstelling van de 
jongen voor het meisje en natuurlijk ook omge- 
keerd aan te  tonen 4) .  Men merkt er op school zo 
weinig van of liever gezegd: men maag er zo weinig 
van laten merken 5 ) .  Alle initiatieven op dit gebied 
genomen, zoals bijvoorbeeld: dansen, worden direct 
de kop ingedrukt 9). Vroeger wend er, evenals tegen- 
woordig, bij ons op school toneel gespeeld. Toen 
waren er dikwijls meisjes bij. Tegenwoordig hoef 
je het niet in je hoofd t e  halen om op school met 
meisjes te tgaan tonetelspelen. Ja ,  nu we ze met 
h e t  a.s. Jubileum niet kunnen missen, daar we het 
zonder hen nooit klaarkrijgen, maken we van de 
nood een deugd en worden ze aLs et3n noodzakelijk 
kwaad geduld! ! ! 
Waarom zaten wij Trinitariërs vorig jaar met de 
film: ,,De slag om Arnhem'' b-neden Lussen alle 
niet-Katholieke meisjes in? En Taarom zaten we in 
de Cinema-Palace tijdens een film gezamenlijk met 
Sancta Maria streng .gescheiden van de meisjes?' 
Iets, dat  zoveel moeite kostte dat de contrôle bij 
de t rap naar het balconrijk der M,%rianen versterkt 
moest worden tegen de opdringende Trinitariers? 
Waarom mag er nog steeds niet gedanst worden, 
zelfs niet bij het Jubileum? Zit er nu werkelijk zo- 

, veel gevaar in dat dansen? Zit er nu hzlemaal niets 
goeds in? Dat dansen kan toch ook netjes en be- 
schaafd gebeuren. Wij zijn toch getx stelletje 
swingende en jitterbruggende Amerikaanse matro- 
zen. Wij zouden alleen graag gewoon willen dansen. 
,,Een Jubileum zonder bal is als een aardappel zon- 
der zout" a) .  
Toch wordt het bij ons' op school niet zo kwaad 
bedseld. Want destijds'met de toneeluitvoering van 
,,Mijnheer Klaproos" kreeg iedere lycclst TWEE 
kaarten. Eén voor zichzelf en één voor.. . . ? Niet 
voor vader en moeder, want dat zijn er twee. Mis- 
schien voor een zusje? Het is alleen jammer dat 
zoiets tegenwoordig nooit meer voorkomt. 
Maar laten wij Trinitariërs ,er voor zorgen dat, ,,het 

zwakke geslacht" ons in het vervolg niet meer heeft 
te vertellen, wat we wel en wat we niet mogen 
doen. 

L J. H. Kostermans, 4 A. 

l) Sinds wanneer? . 

4, ~x ioma ' s  worden niet bewezen. 
5 ,  Wat een geluk voor je studie. Zie J .  H. Kos- 

termans in ,,Meisjes". 
De door de school georganiseerde volksdans 
(met meisjes) is vorig jaar mislukt door ge- 
brek aan b Aangstelling. 

i) Beweren is niet bewijzen 
s )  Een tijdelijk dieet kan de redding van 

iemands gezondheid zijn. 
Red. 

y* De verijdelde misdaad" 
of 'n voorkoming ervan - 
Langzaam schuift de hand wat omhoog, even loert 
de eigenaar om zich heen, 'n blik links en rechts, 
dan 'n snelle beweging. De kraan wordt omge- 
draaid. Enige passen achterwaarts gaande, blijft de 
snodaard staan en staart  onverschillig naar buiten. 
Dan 'n woedentde figuur, die de ruimte binnen- 
snellend zich op de kraan werpt en deze snel in 
zijn oorspronkelijke stand tierugbrengt. Het gevaar 
is geweken! Een bleek gezicht staart  de boosdoener 
aan. Met langzame passen komt de ordehersteller 
naderbij, terwijl de ordeverstoorder zich met gelijke 
tred poogt t e  verwijderen. Dan 'n snelle greep, 'n 
rauwe kreet, gerochel vlermengt zich met het gepiep 
van de zich met moeite naar buiten  ers sen de adem, 
dan stilte.. . . 
Wat is dit? 'n saboteur op heterdaad betrapt? Neen 
lezers, zo erg is het niet, en ook is de afloop wat 
overdreven. Wat het dan wel is? 'n kinderachtige 
jongen, die er 'n onbegrijpelijk genoegen in  ziet de 
hoofdkraan op de cour dicht te draaien, zodat de 
jongens buiten niet kunnen drinken. Begrijpt dit 
soort schepsels, dat  misschien heel hard om ,,meer 
vrijheid en rechten op school" schreeu'wt dan niet, 
dat  zulk soort dwaasheden allerminst bevorderlijk 
hiervoor is? Dat op deze wijze de schooloverheid 
wel tot de conclusie moet komun dat het toch nog 
n a a r  kleuters zijn, die aan de leiband (liefst héél 
strak) moeten worden gehouden? Ja, maar de 
onderbouwers. . . . Neen niet alleen de ondexbou- b 

wertjes, ook de hogere klassen doen aan deze sport 
Mee. Tot nu toe ging het goed, maar als het 'n 
slachtoffer te bar wordt, zitten de heertjes met de 
gebakken peren! Dan is het natuurlijk: ,,wist ik 
niet", ,,zo maar", ,,niet zo erg", ,,flauw om daar boos 
over te  worden", ,,dat éne keertje". Neen uilen, het 
gaat niet om ,,dat éne keertje". Als elk van de 
z2venhanderd leerlingen dat één keertje doen, kun- 
nen we wel met 'n veldfles op school komen en dan 
staat er misschien al weer 'n leger gedienstige gees- 
ten gereed om, terwijl je drinkt, 'n kurk in je 
keelgat t e  deponeren. Ik  heb gedurende vijf minu- 
ten drie malen het ,,kraantje draaien" geconsta- 
teerd. Dat over de 45 minuten pauze, 27 maal wordt. 
Dat is belachelijk! Laat die flauwekul nu 'ns varen 
en mocht de neiging tot ,,kraantje draabzn" te  
groot blijken,, dan hierbij 'n goede raad, n.l.: ,,Ga 
tij~dens de pauzes bij de kraan staan en draai voor 
elke dorstige de kraan open!'' Moet je zien hoe 
gauw je het  af geleerd hebt. 

S. R, v. d. Haagen, klasse 4 B I. 
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