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v> Ik doe in het byzonder een kroep op 
de jeqd,  om te trachten zulk een toe- 
komst voor ons allen te vormen, dat 
daarin de hoogste waarden in ere worden 
gehouden, waarvoor zovelen van de besten 
hun leven hebben gegeven." 

Uit de eerste rede van H. M. Koningin 

Juliana na de troonsafstand van Haar 

Moeder, op 4 September r 948. 
- ,  

AAN MIJN OUD-LEERLINGEN 
Beste jongens 1 De grootste voldoening, die jullie je oud-leermeester 
Het spijt mij, meer dan ik hier zeggen kan, nïet kunt schenken is dat hij late- mag horen, dat de 
meer in jullie midden te  zijn. Wettelijke voorschrif- lessen in levenswüsheid niet Ymrchkloos zijn ge- 
ten laten het nu echt niet meer toe. bleven, da t  het Triniteitislyceum wederom mensen 
Jullie weet, dat ik steeds getracht heb wat meer . heeft afgeleverd, die een sieraad zijn en een kracht 
van mijn leerlingen te maken d,an enkel knappe- Voor Kerk en Staat. 
lingen in een bepaald vak. Kennis is zeer zeker een Zó zal ook gehoor gegeven zijn aan de bezorgde 
machtig wapen in het leven, maar het is nauwe- roepstem van onze jonge Koningin in hare toe- 
lijks de helft van wat de mens nodig heeft. Een spraak vóór ,de inhuldiging, waarin als geneesmid- 
sterk en gaaf karakter, een hoog begrip van zijn del tegen de na-oorlogse verwildering van de gees- 
plichten zijn nog meer w a a d  en trouwens de enige ten in ons land wordt aangewezen ,,het opvoeden 
waarborg voor een werkelijk geslaagde en gelukkige . van onze jeugd tot Vrije mensen met een geestelijk 
loopbaan. ,,Rien de plus grand qu9un f e r w  camctere fundament, met een stjerk verantwoordelijkhelds- 
et de plus noble qu'une âme indépendante" heeft gevoel voor de medemens, met eerbied voor alles 
Albert de Mun zo treffend gezegd. En Montaigne "at leeft en groeit en voor een anders diepste 
waarschuwt niet zonder reden: ,,Sclence sans con- overtuiging". Wat betekent: het  opvoeden tot totale 
science. n'est que ruine", eenzelfde gedachte, welke Christenen, wier dagelijks morgengebed moet zijn: 
Newman in deze woorden formuleert: ,,Knowle~dga ,,Life is a duty: dare it; life is a burden: War it; 
is not vifiue". De ouderen onder jullie herinneren life is a th~rncrown: wear it". 
zich nog wel dat ik deze citaten op h& bord Beste jongens, moge het jullie allen wel gaan. Ons 
schreef en verklaarde, en ook nog deze andere, van huis staat open voor wie mijn nodig mocht 
Cowper: ,,Knowledge is proud that he knows so 
much, wisdom is humble that he knows no more." En, tot besluit, spes patriae, een laatste citaat, nu 
De verleiding is namelijk groot - ik gaf jullie voor Van Schiller, met een ernst& beroep op de jeugd 
h l d e n  uit de ervarin'g - om zijn vreugde te in het algemeen: 
zoeken in opstapeling van kennis. Maar de des- ,,Der Menschheit Wurde ist in aire Hand gegebeia. 
illusie blijft niet uit: ,,Alles habend, alles wissená m h r e t  sic! 
seufzen sie: karges Leben! Drang und Hunge-el. Sic sinkt mit %eb. Mik Eueh wird sic skh hben!" 
iiberall. FulL fehlt!" (Stephan Georg). Vorstman. 



Waar kan ik mij op school 
vrijwiIIig bij aansluiten? 

Schoolmis: (Zijlweg) iedere weekdag om 7.45 uur; 
gelegenhteid om te ontbijten op school. 
Iedere Zondag om 9 uur: hoogmis. 

Congregatie: inl. bij p. Prefect (Zijlweg). Inl. bij 
p. Reykers (Schoberstraat). 

Misdienaars: inl. bij p. Reykers. 
Missieclub: inl. bij p. Hutjens (Zijlweg). Inl. bij p. 

Reykers (Schoterstraat). 
Zangkoor: inl. bij p. Duvergé (Zijlweg). Inl. bij p. 

Reykers (Schoterstraat). 
Orkest: inl.bij p. Rector (Zijlweg). Inl. bij p. 

Reykers (Schoterstraat). 
Debatingclub : (alleen voor derde klassen en hoger 

inl. bij p. Vandalon (Zijlweg). Inl. bij p. Reykers 
Schoterstraat). 

Schooluitvoering Toneel: inl. bij p. Hutjens. 
Natuurvrienden : inl. bij Mh. Melsen. 
Schaken: inl. bij p. Prefect (Zijlweg). Inl. bij p. 

Reykers (Schoterstraat). 
Sociëteit: (alleen voor derde klassen en hoger). Inl. 

bij p. Hutjlens (Zijlweg). Inl. bij p. R;eykers 
(Schoterstraat). 

Hockey: inl. bij p. Vogels (Zijlweg). Inl. bij p. t. 
Leur (Schoterstraat). 

Tafeltennis: inl. bij p. Vogels (Zijlweg). Inl. bij p. v. 
Leur (Schoterstraat). 

Tennisseni:-inl. bij p. Vogels (Zijlweg). Inl. bij p. v. 
~ e u r  (Schoterstraat). 

Turnen: inl. bij p. Vandalon (Zijlweg). Inl. bij p. v. 
Leur (Schoterstraat). 

Voetbal: inl. bij p. Vogels (Zijlweg). 1nl.' bij p. v. 
Leur (Schoterstraat). 

Wandelen: inl. bij p. Mr. Albsers (Zijlweg) Inl. bij p. 
v. Leur (Schoterstraat). 

Zwemmen: inl. bij p. Vandalon (Zijlweg). Inl. bij p. 
v. Leur (Schoterstraat). 

Verkenners: inl. bij p. Reykers. 
Stam: inl. bij p. Vandalon. 
Schoolblad: inl. bij p. Hutjens (Zijlweg). Inl. bij p. 

Reykers (Schoterstraat). 

k redactionele opmer ingen 
Onze pientere van A-Z lezers zullen reeds bemerkt 
hebben dat er iets niet klopt. 
Boven dit exemplaar staat no. 2. 
Drukfout, flessentrekkerij, bedrog? Want wie heeft 
ooit no. 1 van deze nieuwe jaargang gezien? 
Heren, -jonge Heren en kleubers, als de wereld niet 
vergaat, zult gij no. 1 nog in de loop van deze 
maand ontvangen. 
En wat voor een nummer I? 
Het Jaarboek, gestoffeerd naast de gebruikelijke 
verslagen, met vele andere pennekrabbels en . .  . . 
zonder verdere kosten. Een deftig in een speciaal 
ontworpen nieuw kleed gestoken September-niam- 
mer van ongeveer 60 tot 70 bladzijden. 
Het derde Jaarboek van ons Lyceum, tevens le  

nummer van deze jaargang, en dus gratis uitge- 
reikt aan al onze abonné's! 
Dat wij dit boek-nummer nog niet van de pers 
hebben, spijt ons het allermeest, maar het is ons 
een vreugde dat na vele inspanningen en financiële 
berekeningen tijdens de vaoantie, wij opdracht tot 
drukken hebben kunnen geven. 
Het vertrek van enkele leraren en de blijde incomste 
van acht nieuwe docenten, is de eerste belangrijke 
gebeurtenis van het nieuwe schooljaar. De Redactie 
prijst zich zeer gelukkig dat de scheidende nestor 
Mr. F. Vorstman op haar verzoek nog een laatste 
levensles aan alle klassen tegelijk heeft willen geven. 
Overigens hangt de Tolle Lege-copiebus te verhon- 
geren. Redactie. 

VAN DRIE LERAREN 

In de zenuwachtige stemming, die er nu eenmaal 
heerst bij een prioclamatie, deelde Pater Rector 
ons mee, dat twee leraren ons Triniteits-Lyceum 
zouden gaan verlaten: De Heren Kroese en Michon, 
terwijl tijdens de vacantie bekend werd dat ook Mr. 
Vorstman niet meer zou terugkeren. Zonder ons 
ook maar aan enige overdrijving schuldig te maken, 
kunnen wij zeggen, dat ons Lyceum, in deze leraren, 
drie sympathieke figuren verliest; gewaardeerd, 
niet alleen door hun kwaliteiten als leraar, maar 
vooral door hun medeleven met de leerlingen, waar- 
van zij zo dikwijk blijk 'gaven. En is het juist dit 
niet, wat iemand sympathiek kan maken? 

Mr. Vorstman, hoewel Uw naam met een V begint, 
komt U toch boven aan het lijstje. Heel veel jaren, 
om precies te zijn 23 jaar, bent U aan de Zijlweg 
verbonden geweest en wij hebben U leren kennen 
als iemand, die zich, zoals ook op vele andere ter- 
reinlen, voor de volle honderd'procent gaf. ,,Non 
scholae, sed vitae discimus", dit heeft U, naar het 
ons voorkomt, steeds voor ogen gestaan; dit heeft 
gemaakt, dat wij, met zoveel anderen voor ons, 
meer strijdbaar ons Katholicisme belijden. In  de 
toekomst zullen wij Uw naam nog weleens tegen- 
komen; weest U ervan overtuigd, dat het Triniteits- 
Lyceum met dankbaarheid aan U denkt. 

Mijnheer Kroese, ook U zien wij slechts met lede 
ogen naar de Duinlustweg vertrekken. Uw lessen 
hadden een bepaald cachet: hartelijkheid en een 
kameraadschappelijke sfeer. En zelfs de grootste 
stijve ,,harkenD bengelden onder Uw leiding aan de 
ringen en haalden stunts uit, waarover zij zich nu 
nog verbazen. U bent nu Directeur van het ,,Cen- 
traal Instituut tot opleiding van Sportleiders". Voor 
deze belangrijke functie,' 6ad men geen gelukkiger 
keuze kunnen maken. We zeggen het uit ervaring. 

Een 'gebogen rug; een rinkelende fietsbel; één flits 
en daarna trillende benen. Dit evenement zullen 
we missen, maar meer nog U zelf, Mijnheer Michon. 
Drie jaar bent U bij ons geweest, maar deze, rela- 
tief korte tijd was voldoende, om U te leren waar- 
deren als een leraar, die volkomen achter ons stond; 
die, soms ten koste van veel moeite, ons wilde hel- 
pen bij alBe moeilijkheden. Er zijn er verscheidenen 
op ons Triniteits, die hierover kunnen meepraten. 
Werken met ,,partir, c'est mourir un peu", ligt ons 
niet; dat laten we liever over aan een meisjes- 
college. Mpgen wij het zo zeggen: ,,Bet is jammer, 
dat wij U moeten missen" en ,,Dank U!". 

H. v. Beek. 5A I. 



7 (~liksern-interview op Schrp hol 1 

d wor en per dag 

WAPENSMOKKEL TIJDENS 
LUCHTALARM 

,,Land rijp boor Revolutie ", 

zegt Egyp te-reiziger 

,,Heel even dan", zei de man die net per K.L.M. uit 
Egypte was teruggekomben, toen wij hem vroegen 
of hij ons niets over de toestand daar kon vertel- 
len. En nier volgt dan in telegram-stijl, juist zoals 
hij het ons vertelde, een en ander ever het heden- 
daagse leven in het land van Sfinxen en Konings- 
graven : 
,,Hlet leven in Egypte is voor de Europeaan momen- 
teel vol gevaren, in de afgelopen maand zijn er in 
Egypte honderdvijftig Europeanen vermoord, wat 
dus gelijk staat met vijf per dag. 

VERBRIJZELD. 
Een van die gevallen is wel erg typerend voor de 
mentaliteit die er nu heerst. Het gebehirde vlak 
voor ik Egypte verliet; en een vriend van mij maakte 
het van dichtbij mee. Na de laatste voorstelling ia 
een bioscoop in  Caïro gingen drie Fransen met hun 
verloofden naar huis. Een van de Fransen was een 
kampioenbokser, die gekomen was om Egyptenaren 
vom de Olympische Spelen op te leiden. 
Onderweg werden ze door een troep Arabieren 
lastig gevallen en terwijl de bokser zich met 
de Arabieren bezig hield en links en rechh 
flinke klappen' uitdeelde, haastten de andere Fran- 
sen zich naar huis, waar zij te  vergeefs op hun reis- 
gezel wachtten. Deze werd de volgende morgen dood 
gevonden; in zijn lichaam zaten zeventien dolkste- 
ken. Dat de Arabieren er ook ni& zonder kleer- 
scheuren waren afgekomen, bleek wel uit het feit, 
dat zijn beide vuisten verbrijzeld warem door de 
harde klappen die hij voor hij stierf, had uitgedeeld. 
Toen ik in Alexandrië was, heb ik zeven maal een 

luchtalarm int~g=ii laak~,  maar er werd practisch 
nooit een Joods vliegtuig gehoord. Er werd daarom 
vlerteld dat dit alarm (gegeven werd om onge- 
stoord wapenen uit Russische schepen te kunnen 
lossen. De Russen zitten veel te wroeten in Egypte. 
Ik maakte in Alexandrië ook nog een heel zonder- 
ling bombardement mee. Tijdens het luchtalarm 
klonk er opeens, zonder dat iemand een vliegtuig 
hoorde, een daverende ontploffing. Toen het signaal 
veilig was gegeven zagen we, hoe de b'enedenver- 
dieping van een Joods warenhuis geheel verwoest 
was. In het dak was nergens een gat te ontdekken 
waardoor de bom naar binnen was gekomen, wat 
toch wel het eerste vereiste is voor een bombarde- 
ment. Het was ook wel Lrg toevallig dat de Joodse 
bom juist op een Joods warenhuis terecht 
kwam. De Joden hebben wel een keer het vliegveld 
by Caïro gebombardeerd. Wat de Egyptische Koning 
betreft, allerlei rare verhalen doen hierover de 
ronde. Bij een schoonheidswedstrijd zat de koning 
zelf in de jury. Ik heb ook de Egyptische prinses 
tijdens een rijtoer gezien; ze zat in een auto naast 
een chauffeur in een vlekkerig uniform. Achterin 
a aten twee ieden van de hofhouding, waarvan er 
één sliep, terwijl de andere met zijn benen over de 
rugleuning van de prinses en de chauffeur, de krant 
zat te lezen. 
Ik ben blij dat ik uit Egypte terug ben, het land is 
rijp voor een revolutie." 
Toen kwam de K.L.M.-bus het platform oprijden en 
met een Egyptische sigaret in de mond (wat eigen- 
lijk niet er'g beleefd was) namen we afscheid van 
onze zegsman. 

Noud v. d. Eerenbeemt 5 A I .  



,De ankers zijn reeds ge- 
licht en meteen lichte druk 

voorover zeilt de schoener 
weg, zijn avontuurlijke be- 

l 
stemming tegemoet". 

Aldus eindigt het jongens- 
boek van Ab Visser,Zwarte 

Lading, Assen, 1946. 

Maar Henk Verdonk vond 
dit einde zeer onbevredi- 
gend en geeft hier een ver- 
volg op ,Zwarte Lading". 

ARTE LADING 
INLEIDING 

Dit verhaal is een vervolg op het boek van A. Kisser, ,,Zunarte Lading') Assen, 1946 
De hoofdpersoon is Wouter, die, nadat zijn vader is gestorven, naar zijn oom in Engeland 
vertrekt om onderdak voor zijn zusje Harmpje te vragen. Hij wordt echter door zijn oom 
geronseld en komt als scheep~~ongen op een schip terecht. Hier maakt hij kennis met Niels, 
een Hollander: de Rus Dimitri, de Noor Jens en nog vele anderen. 
De lading van hef schip bestaat uit negerslaven. Wouter waagt een keer voor één van deze 
slaven, de koningsaofon Mboga, zgn leven. Na een reis van twee maanden gelukt hef de 
slaven het schip te overmeesteren en te ontsnappen. De bemanqing vindt een belangrijk docu- 
ment, waardoor zij te weten komt dat bij Vuurland een onmetelijke schaf m e f  liggen. Met 
een nieuwe boot, de ,,Mboga" gaaf ziJ op deze schaf af.  Nu kunt U verder lezen: 

HOOFDSTUK I. - LAND! 
Op volle m c h t  snijdt 't schip 
,,Mboga9' door de golven. Het 
zet koers naar 't Nachtegaaleiland, 
dat ongeveer op de hoogte van 
Vuurland ligt. Op 't Nachtegaal- 
eiland moet zich een grote schat 
bevinden, waarvan Niels belang- 
rijke gegevens heeft. Het grootste 
deel van de bemanning is terug- 
gekeerd, zelfs de Rus Dimitri, die 
nog even zwijgzaam en somber is 
als voorheen. Jens, Pat en Conrad 
zijn er ook en Wouter natuurlijk 
niet te vergeten. De zon strijkt 
liefkozend over 't glanzende hout- 
werk en de witte gebolde zeilen. 
Pat, Conrad en Jens zitten in de 
schaduw van de zeilen. Niels draait 
met zijn grote handen 't stuurrad, 
terwijl Dimitri onverschillig over 
de reling hangt. Wouter staat op 
de voorplecht. Hij had eerst even 
een raar gevoel gehad, bij de aan- 
komst in de haven, toen hij ,,zijn" 
schip zag. Er was al afgesproken 
dat NieLs kapitein zou zijn. Hij 
wahs nog een veel te jong broekje 
om kapitein te zijn, zoals Jens 
droog had opgemerkt. Het lijkt of 

de uren voorbij schieten en spoe- 
dig valt dan ook de avond. De be- 
manning gaat naar de kooi, be- 
halve Jens en Niels, die de hon- 
denwacht hebben. Niels wilde zich 
niet onderscheiden van de anderen 
en net als zij ook de honden-- 
wacht lopen. 

De volgende dag, is 't snikheet. 
Maar tegen de middag wordt 't 
anders. De golven vertonen kleine 
schuimkoppen en er vaart een ril- 
ling door de tuigage. De zon gaat 
meer en meer schuil alsof zij smelt 
en de hitte is ondragelijk. In 
een oogwenk is de lucht verdui- 
sterd en steekt de wind op, die ver- 
koelihg brengt. Het schip trilt en 
siddert. De wind giert door de tou- 
wen. Alles wordt aan dek vastge- 
sjord, de zeilen zijn al naar bene- 
den. De wind werpt zich op 'de 
schoener en jaagt haar voort over 
de zwarte golven. De storm duurt 
tot middernacht, maar de schuit 
is hier tegen opgewassen. Dan gaat 
de storm liggen. 
,,De helft van de bemanning kan 
nu wel naar kooi gaan", zegt Niels. 

Waar dan schreeuwt Wouter in- 
eens: ,,Land aan bakboord". Ieder- 
een komt aanlopen. Nicls kijkt top 
de kaart en dan op 't kompas. 
,,Mannen!" zegt hij als hij klaar is: 
,,dat is 't Nachtegaaleiland". Luid 
gejuich brerekt los. Als 't opgehou- 
den is begint Niels weer. ,,Hier 
vlak bij is een' kleinere baai en 
daar varen we in en dan zullen 
we op 't schip overnachten". 

HOOFDSTUK 11. - OP 'T NACH- 
TEGAALEILAND. 
De volgende dag is ieder vroeg 
op de been. ,,We gaan net als vo- 
rige keer weer 't eiland verken- 
nen", zegt Niels. ,,Wie een berg 
ziet met de -vorm van een kruis, 
schiet 2 keer achter elkaar, want 
daar moet die schat verborgen lig- 
gen. We zullen eerst verdelen 
hoe we gaan: 
,,Dimitri blijft op 't schip. Wouter 
en ik gaan naar 't Noorden. Pat 
en Conrad, jullie gaan naas 't Zui- 
den. J'ens, jij kunt wel alleen en 
gaat naar 't Westen. Bij gevaar 
3 keer schieten. Begrepen?". De 
mannen knikken. . 



M Tolle Lege" gaat artikelen ruilen met ,,Tolle Lege" - 
Er zit iets geheimzinnigs in de kop die boven dit artikel staat; hoe kam ,,Tolle 
Lege" nu met zich~zelf iets gaan ruilen? He$ i s  echter n i d  zo wonderlijk als het 
op het eerste geaicht lijkt. Ia de afgelopen vacantie hadden wij een gesprek met 
de hoofdredac%eur van het Venlose ,,Tolk Lege" en gedurende het gesprek 
kwamen we opeens op het idee van een kolommenruil. Weer terug van vaeantie 
opperden we het plan in de redactievergadering e n . .  . . enfin hieronder vindt u 

a de gevolgen. Pierre Coehorst, hoofdredacteur van het Venlose ,,Tolle Lege" ver- 
telt u over zijn reactie op dns .telegram en over. . . ., maar dat ziet u allemaal zelf 
wel. Nog even een ding, mat een kleine variatie op de aanhef van de wekelijkse 
Linie-De Groene koLommenrui1, zeggen we: ,,Evenals ,,Tolle Lege" maandelijks 
in ,,Tolle Lege" schrijft, schrijft ,,Tolle Lege" maandelijks ia ,,Tolk Lege". Maar 
,,Tolle Lege" blijft ,,Tolk Lege" en ,,Tolk Lege" blijft ,,Tolle Lege". Wie het leest 
begsijpe het, en nu geven we het woord aan de Venlose hoofdredacteair. Cdme 
in Pierre! 

REDACTIE WILD OVER IDEE KOLOMMENRUIL eniae verwensiniaen aeuit aan het adres van de af- 
stop VERWACHTEN JULLIE ARTIKEL UITERLIJK zen>er, wie stuürt ër nu een telegram voor zo'n 
WAANDAGMORGEN stop ONDERWERP OPJVER- bagatel. 
SCHILLIG, MITS GOED - NOUD. En hier legt de schrijver van dit artikel een ogen- 
Wannleer op 'n doodgewone Septembermiddag haas- blik de pen neer. Hij neemt 'n schoon vel papier, 
tig en nerveus een heetgebakerde postbode ons versnijdt zijn ganzeveer en zucht.. . . Hij hoopt dat 
voortuintje inschiet, schrik ik plotseling verstoord hij in de tweede helft van zijn artikel absoluut 
uit mijn siesta op. Snel (postbodes doen altijd wan- serieus genomen wordt. . . . . . 
hopige pogingen om te manifesteren dat Ee heel 
erg veel haast hebben) loopt hij op me toe en ver- 
telt in een aantal onverstaanbare woor,den dat het 
hem erg spijt me te  moeten wekken, maar dat er 
iets zeer belangwekkends aan 'de hand is, Ier is 
namelijk een telegram. Terwijl hij dit zegt overhan- 
digt hij me inderdaad bibberend een telemgram. 
Plotseling ben ik klaar wakker. In ijltempo ga ik 
in m'n igeest na, of ik misschien nog broers of zusters 
heb, die mdmented op vacantie zijn en zodoende 
iets belangrijks, iets drin'gends, iets droevigs, ja iets ' 

rampzaligs te  melden hebben. Neen, er is niemand 
meer op vacantie. Dan mijn familie! Zijn er leden 
van mijn familie wier lichamelijke staat in  dermate 
slechte toestand verkeert dat zij kans maken. . . . 
om..  . . om dood te zijn? Neen, dat kan niet. 

I n  Venlo en in Haarlem staat een college. Men 
onderwijst er precies hetzelfde, in dezelfde geest, 
met dezelfde principes. Zelfs hun schoolbladen heb- 
ben dezelfde naam, kort en goed het is een twee- 
ling. Wat zou logischer zijn dan een vruchtbaar 
contact tussen twee zo gelijkgerichte instellingen? 
In 25 jaar heeft niemand het simpele idee gehad 
v'an een kolommenruil. I n  deze tijd van ruilover- 
eenkomsten kwam niemand 'op de gedachte ook 
pennevruchten uit te wisselen. Zelfs nu volgen wij 
maar het voorbeeld na  van twee grote weekbladen. 
Wij zijn maar navolgers; maar laat het zo wbrden 
dat het voorbeeld van De Linie en De Groene slechts 
een bron van inspiratie en een middel is, die wij 
op geheel eigen wijze en in ieder [geval op goede 
wi.ize zullen gebruiken. Er is hier geen sprake van 

Dan open ik nerveus en met trillende vingers het totaal andercgezinde bladen, die eikaars recht van 
telegram en lees bovenstaande tekst. . . . Er worden spreken respecteren en tegenstanders trachten een 

Dan verdwijnén ze achter de bo- 
men en de Rus gaat terug naar 
't schip. Niels en Wouter lopen 
naar 't Noorden en bewonderen de 
schone natuur. Plotseling laat 
Niels zich vallen en bijt Wouter 
toe ,,liggen". N'et op tijd. . . . want 
een kogel fluit om zijn oren. Vlug 
geeft Niels 3 schoten in de rich- 
ting van de onzichtbare schutter. 
,,Zo, nu komen de anderen ook 
meteen". Weer fluit een kogel langs 
Wouter's oor. Niels kijkt op en 
Wet juist hoe een loop en 'een hoofd 
zich terugtrekken achter een boom. 
De schutter heeft niets in de 
gaten en richt op het hoofd 
van Niels, maar dan, zon,der 'n kik 
te geven, valt de kerel neer. Jens 
heft een 3ndianenlgehuil aan, maar 
dan slaakt Tom 'n pijnlijke kreet 
en hij grijpt met twee handen naar 
zijn oor. Hij wist niet, dat er nog 
een schutter was, die hem een 
schot gaf in zijn oor, hoewel het 
bedoeld was op de slaap. Wouter 
schiet terug. Weer een kreet; deze 
zal nooit meer schieten. . . . Nu is 
de kust vrij. ,,Laten we eerst even 

wachten op de anderen", stelt 
Wouter voor. Niels knikt. Spoedig 
komen de anderen. De schat moet 
zich hier ergens bevinden ais die 
kerels hem zochten. Zwijgend lopen 
ze nu over de rotsachtige bodem. 
Plotseling staat Niels stil. ,,Horen 
jullie niets?" vraagt hij dan ein- 
delijk. De anderen luisteren. Dan 
zegt Jens: ,,Het lijklen wel stem- 
men; ik geloof dat het achter die 
bomen is. Kom, we gaan kijken." 
Zachtjes sluipen ze ,er heen. Als 
ze onder de bomen zijn kijken ze 
og een zandvlakte en niet ver van 
hun af staat een berg, geen ge- 
wone, maar in de vorm van een 
kruis. Vier mannen iopen zwoeqend 
weg en ieder draagt een zware kist. 
,,De schat!" denkt Wouter. Weg 
zijn alle illusies. ,,We kunnen ze 
niet aanvallen, want we hebben 
geen dekking; zij kunnen de kisten 
als dekking gebruiken en ze zijn 
nog goed bewapend ook", fluistert 
Niels. De mannen sjouwen de Bis- 
ten naar zee; daar ligt zeker een 
schuit. De bemanning van de 
Mboga volgt de kerels op korte 

afstand. Na een uur komen ze aan 
zee, waar een prachtige schoener 
ligt. Fluks sluipt de Mb~ga~bbeman- 
ning naar hun schip en ze berei- 
ken het net op tijd, want de 
andere schuit is al afgestoken. 
Dan volgt er een achtervolging op 
leven en dood. De dieven hebben 
bemerkt dat ze achtervolgd wor- 
den en zetten nu alle zeilen bij 
om uit 't gezicht te komen. De 
schepen doen niet voor elkaar 
onder. ,,Vóór de avond valt moe- 
ten we ze inhalen!" roept Jens, 
,,anders zijn we ze kwijt". Maar na 
een uur is de afstand nog even 
groot en de zon gaat langzaam 
onder. Te middernacht komt er 
weer een storm opzetten. De be- 
manning is meteen weer op de 
been en iedereen is in oliekleding. 
Het is nu zwaar noodweer. Als 
zware walsen rollen de grauwe, 
met vliegende schuimkoppen be- 
dekte golven op 't schip aan. Maar 
telkens als dit er onder bedolven 
schijnt te zullen worden, heft het 
zich weer omhoog. Zwaar beu- 
ken de golven tegen de scheeps- . 



juist beeld te geven van hun opvattingen. Wat kan 
dan het contact tussen twee bladen gelijk van rich- 
ting en naam opleveren? zult u vragen. Wel, door 
omstandigheden van buitenaf heeft iedere stad zijn 
actuele vraagstukken. Enkele voorbeelden zullen 
dit duidelfjk malaen: Venlo: Carneval, Haarlem: 
Strandmoraal. Verder: jubilea in stad en school, 
grote inwoners van vroeger en nu, kwestie Noord- 
Zuid enz. Verder heeft iedere school leraren en 
leerlingen die 'door hun grote belangstelling voor, 
en inzicht in een bepaald onderwerp, aan ons allen 
iets te zeggen hebben. Bovendien is de geest waarin 
T. L. en T. L. geredigeerd worden nogal verschillend. 
Naar de mening van Venlo vertoont uw geacht blad 
niet zelden neiging tot sensatiezucht,, terwijl wij 
vermoedelijk bij u de naam zullen hebben van klets- 
kousen, haarklovers, gewichtigdoenms, zoal niet 
erger. 
Een frisse wind zal nergens kwaad doen en ver- 
andering van spijs doet eten en hopelijk ook schrij- 
ven. Samenvattend zou ons beginselprogram er als 
volgt uitzien: 
1). Vermelden van gebeurtenissen, die specifiek 
Venloos zijn of die tot uitdrukking brengen wat er 
o'p het Thomasoollege leeft. 
2). Uitwisselen van goede artikelen die een uitzon- 
derlijk, maar belangwekkend onderwerp behande- 
len, de mening van de jeugd weergeven, of op de 
jeugd btrekking hebben. 
3). Door 1 en 2 hopen wij een nauwer contact tus- 
sen onm colleges tot stand te brengen en een zekere 
mate van intellectuele wedijver op te wekken. Met 
lijdt geen twijfel of weldra zal Venlo zich met 
Haarlem, Haarlem zich met Venlo één voelen! ! 
Redactie van ,,Tolle Lege" uit Venlo groet u allen 
en wenst U in het komende studiejaar veel succes. 

Redactie ,,Tolle Lege", (Venlo) 

Vondel en de Missie 
Als wij in de letterkunde-les Joost van den Vondel 
wat bleter leren kennen en zien, hoe zich de belang- 
stelling van deze man naar alle kanten uitstrekte, 
dan komt misschien de vraag bij ons op: ,,Interes- 
seerde Vondel zich ook voor 't missie-werk?" 
Het antwoord, dat het meest voor de hand ligt, is 
Vondel's missie-spel: ,,ZugchinW, waarin de Chi- 
nese missionaris Adam Schal1 verheerlijkt wordt. 
Het kan ook niet anders dat Vondel, die zo diep 
in de kennis van het Katholieke Geloof wist door 
te dringen, ofschoon pas op 52 jarige leeftijd be- 
keerd, de grote betekenis van het missie-werk be- 
greep: 
Hij wist dat Christus was: ,,Wien God de Zielen komt 
vertrouwen", zoals hij in ziin rei van edelinnen 
na  het tweede bedrijf-van de ,,Gysbreght van ~ < m -  
stel" zegt, en toen was hij nog niet openlijk katho- 
liek. 
Vondel met zijn universele geest omvatte alle 
volkeren: ,,O, goede Vader, die Hebreeuwen en 
on-Hebreeuwen tot éne onsterfelijkheid ge- 
schapen hebt", en schreef een gebed zowel voor de 
bekering der heidenen als voor die der Joden. Hij- 
zelf, een bekeerling, wist wat het kosten kan zich 
te onderwerpen aan 't Geloof en daarom geldt voor 
iedere heiden, die zich bekelert, bok wat voor hem 
zelf geldt: 

,,Alwie door ootmoed wordt herboren, 
Is van 't Hemelse geslacht!" 

Het zaad van de missieakker verheerlijkte hij in 
zijn: ,,Brieven der Heilige Maagden, Martelaressen", 
en in zijn bekeringsspel: ,,Maeghden9', waarin hij de 
marteldood uitbeeldt v'an St. Ursula, de heilige van 
ziin Vaderstad Keulen. ' 

Pierre Coehorst. In zijn laatste gedicht zong Vondel: 
Naschrif% Redactie ,,Tolk Lege" (Haarlem): Dat ,,Ter bruiloft van het zuivere Lam, 
was de eerste ruilkolom; Pierre, intussen hartelijk 't Welk uit den schoot des Vaders kwam, 
bedankt. Degene onder onze lezers die met deze En om de menschen beeft geleden, 
kolommenruil mee willen doen, zenden hun artike- Wordt elk )genodigd en gebeden". 
ler, naar ons, (onder vermelding: ,,Kolommenruil"), 
wij zongen voor doorzending naar Venlo. Th. van der Heide ,VA. 

romp aan. De bemanning staat met 
bijlen in de hand om, als er iets 
hellen gaat tegen 'de verschansing, 
dit in stukken te slaan. Van 't 
andere schip is door de donkerte 
niets meer te bekennen. Het roer 
kraakt door de beukende, zwaar 
aanrollende golven, die als tijgers 
er op aanvallen. De stormfok 
wordt opgezet. 
D1e kokende zee en de lucht, be- 
zaait met donderkoppen, schijnen 
elkaar te raken. De zee deint en 

' 

rolt als een 'gewonde reuzenslang. 
Dan wordt 't zicht wijder en de 
storm bedaart. 

HOOFDSTUK 111. - AFRIKA. 
De volgende dag is 't prachtig weer. 
De schoener die voor hen voer, 
vaart nu achter hen en zet koers 
op de Westkust van Afrika. Met 
gebolde zeilen schieten ze vooruit. 
Maar Niels is niet voor niets tien 
jaar op zee geweest. Zijn schip 
loopt in, maar dan wordt er een 
kleine mitrailleur op hen gericht. 
,,Vaart minderen", Niels brult 

\ 
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het bijna uit, meteen mindert 't 
schip zijn snelle gang. De boeven 
schieten nog, maar de kogels halen 
het niet en spatten in zee. ,,Met 
onze geweren richten we op zee 
niets tegen hen uit", zegt Niels 
kalm ,,we zullen wachten tot ze 
aan land gaan.''. De afstand blijft 
nu gelijk. Dan komt er land in 
zicht. Palmbomen wuiven hun 
lange bladeren alsof zij hen ver- 
welkomen. ,,Afrika!" De schuit 
voor hen is er aangekomen en de 
mannen rennen 't bos in, kis- 
ten, wapens op hun schouders dra- 
gend. Spoedig komt ook de Mboga 
aan land. De bemanning pakt 
vlug haar wapens en volgt de ke- 
rels met de schat. ,,We kunnen ze 
nu aanvallen", fluistert Wouter, 
maar Niels schudt van nee. Dimitri 
heeft weer last van hoofdpijn en 
loopt ver achter hen aan. ,,Dat is 
geen leven voor die man", fluistert 
Xiels. Plotselinn hoort men van 
achteren luid gekaak. De mannen 
draaien zich verschrikt om. 
Een grote, machtige buffel staat 
ongeveer 12 meter achter hen. 

Iedereen zoekt dekking achter de 
bomen. Dimitri staat 't dichtst bij 
hem en richt op de zware kop. Het 
schot gaat af. Een luid gebrul doet 
hen sidderen. Hij is geraakt in zifn 
linkervoorpoot. Niets is gevaarlij- 
ker dan een aangeschoten buffel. 
De buffel loopt op Niels af en 
drukt hem bijna plat tegen een 
grote boom. Het geweer valt Niels 
uit de handen. Met de grootste 
moeite hijst hij zich tegen de stam 
omhoog. Daar hing hij buiten 't 
blereik van 't woedende dier, maar 
zijn Voet steunde slechts op een 
laaghangende tak. Hij had de 
kracht niet meer om zich verder 
omhoag t e  hijsen. Toen viel het 
dier op Dimitri aan en met een 
zijdelingse stoot lag hij op de 
grond, maar gelukkig had de buffel 
zijn aanloop te kort genomen, 
anders was hij verpletterd ge- 
weest. Nu lag hij tussen de poten 
van 't woedende dier. Toen vloog 
't beest vlug fop Jens af,. maar deze 
vloog als een aap in een boom. 
Wouter en Jens hadden alleen 
maar vogelbuksen en daarmee 



konden ze hem niet daden. Dimitri 
lag half bewusteloos op de grond 
en riep met zwakke stem: ,,schiet 
toch Niels". De arme kerel wist 
niet dat Niels geen geweer meer 
had. De stem horende vloog 't dier 
weer op Dimitri af. Niels zag dat 
de Rus 't geweer ophief, maar hij 
hoorde geen knal. Had het wapen 
geweigerd? Hij wist het niet, maar 
zag alleen dat de Rus weer op de 
grond geworpen werd, waarna het 
dier met zijn gehoornde kop op 
hem losbeukte tot de man bewe- 
genloos bleef liggen. Niels kon dit 
,alles zien, maar hij kon hem niet 
te hulp komen, omdat hij zelf geen 
wapens had. Hij durfde zichzelf 
niet te bewegen uit vrees dat het 
woedende dier op hem af zou ko- 
men en hem uit de boom zou sto- 
ten. Duidelijk hoorde hij 't snui- 
ven van de buffel. Eindelijk 
wendde het zich van zijn 
slachtoffer af. Het was een prach- 
tig oud dier met een kolossale kop 
en geweldige horens. Niels stond 
doodsangsten uit, maar het beest 
scheen hem niet te  zien. Terwijl 't 
dier met van woede fonkelende 
ogen, stond te  kijken werd de po- 
sitie van Niels steeds moeilijker. 
Hij kreeg kramp in armen en 
benen en kon zich slechts met de 
grootste moeite vasthouden. Een 
paar meter achter hem stond een 
dikke boom met laaghangende 
takken. 
,,MS ik die boom kan bereiken zon- 
der dat de buffel het merkt dan 
ben ik gered", dacht Niels. 
De zon begon onbarmhartig te 
branden op zijn gezicht en de plek- 
ken op zijn lichaam, waar de buf- 
fel hem geraakt had, begonnen op 
te zwellen en pijnlijk te  worden. 
Hij voelde zich misselijk worden en 
zijn handen kramptien zich wan- 
hopig om de takken, om niet om- 
laag te  vallen. 
Plotseling zag hij dat Dimitri lang- 
zaam overeind kwam; zijn gezicht 
bloedde en zijn kleren waren aan 
flarden (gescheurd; hij wankelde 
naar een boom en zakte daar in- 
een. Met zwakke stem riep hij 
nog: ,,Niels schiet dan toch!". 
,,Pas op, verroer je niet," riep Niels 
hem nog toe, maar het was al te 
laat. Met een gesmoord gebrul 
wierp de buffel zich reeds op de 
ongelukkige Rus. Hij nam hem op 
de horens. wierp hem omhoog en 
ving hem weer op. Het was vrese- 
lijk om te zien, zonder te kunnen 
helpen. Alleen dat de Rus reeds 
dood zou zijn en de belle stoten 
niet meer voelen kon, troostte 
Niels enigszins. Toen 't dier achter 
een doornbosje verdween, maakte 
hij gebruik van die omstandigheid, 
liet z.ich op de (grond 'glijden, rende 
naar de dikke boom, greep de laag- 
hangende takken en werkte zich 
bliksemsnel omhoog. Hijgend van 
de geweldige inspanning keek hij 

rond, de buffel was nergens meer 
te zien, maar wel zag hij Wouter 
dicht bij hem in 'n andere bsoom 
zitten. Hij hield zich blijkbaar 
dood om niet door 't dier aange- 
vallen te worden. 
,,Vlug, waar is % geweer van de 
Rus", riep Niels hem toe. 
,,Daar ligt het erjgens", en de jon- 
gen knikte, grauw van angst, naar 
een boom, niet ver van Dimitri af. 
De buffel scheen weg te zijn en 
daarom liet Niels zich uit de boom 
glijden en haalde de grendel over, 
waarbij er een lege huls uitviel; 
de oplossing van 't raadsel waar- 
om hij geen schot gehoord had. 
Er zaten nog twee patronen in 't 
magazijn. Dimitri had dus geen 
tijd meer gehad om te vuren, of 
misschien niet gedurfd, uit vrees 
Wouter te raken. Omzichtig sloop 
Niels rond en zocht de omtrek af 
of de buffel verdwenen was. Jens 
en Wouter kwamen ook al  naar 
beneden en Pat en Conrad kwamen 
uit 't hage gras te voorschijn. Ze 
gingen naar 't doornbosje, haalden 
't lijk van de Rus uit de takken en 
legden het op 't gras. De dood was 
reeds lang ingetreden. Op een 
draagbaar van takken werd Dimi- 
tri  naar een klein meertje gedra- 
gen en daar in  matten gewikkeld 
en begraven. De plaats werd zorg- 
vuldig van onkruid gezuiverd en 
vlak gemaakt. Op 't graf werden 
enige r6tsblokken tot een heuvel- 
tje opgestapeld en Jens kraste met 
zijn zakmes naam en datum in 't 
harde steen. Vier jonge palm- 
boompjes werden in een vierhoek 
rond zijn graf geplant. 

Slank en teer hieven de jonge 
stammetjes hun fijne blaren als 
waaiers naar de lucht. De middag- 
zon fonkelde als ,goud in 't water 
van 't meertje en een zachte wind 
ademde door de palmbladeren, die 
nauwelijks bewogen. Het was vre- 
dig en stil hier in dit stukje wil- 
dernis tussen eeuwige bossen. Vre- 
de en rust, dat was 't ook wat Di- 
mitri, de man uit Rusland, gevon- 
den had. De herten zouden elke 
avond langs zijn graf komen, naar 
't meer om te drinken. Leeuwen 
zouden op hun fluweel-zachte po- 
ten door de varens sluipen en hun 
machtig !gebrul uitstoten in maan- 
lichte nachten. 
,,Hij was een goed man", zei Jens. 
,,En een trouwe kameraad", fluis- 
terde Niels. 
,,We zullen bidden voor zijn ziele- 
rust", zei Niels ,,hij was wel )geen 
Christen, maar hij was een braaf 
mens". 
Iedereen bad voor de man die hier 
op afschrikwekkende wijze zijn 
leven verloren had. Een eenzaam 
graf in de wildernis, een graf dat 
weldra overwoekerd zou worden 
door wuivend gras en taaie slin- 
gerplanten. 

HOOFDSTUK LV. - DE MOEITE 
BELOOND. ' 

Door het oponthoud met de buf- 
fel zijn de mannen ver achter de 
kerels geraakt. In  'n snel tempo 
gaan ze nu achter de boeven aan, 
Ze weten nu niet of die 'n bocht 
gemaakt hebben om zo weer bij 't 
schip aan te komen en te vluch- 
ten. Op eens schieten er uit het 
struikgewas een stuk of tien negers 
te voorschijn. Pijlen en bogen dra- 
gen zij in de hand. Dan ziet Wou- 
ter in hun midden een bekend ge- 
zicht. En de nikker in 't midden 
kijkt hem scherp aan. Dan ziet hij 
het. De man wiens leven hij ge- 
red heeft. ,,Mboga9', roept hij. 
De nikker grijnst, ,,Wouter", ant- 
woordt hij. De begroeting is aller- 
hartelij kst. 
,,Wat doen blanke mannen in dit 
oerwoud? vraagt hij in gebroken 
Engels. ,,Wij zoekeh andere man- 
nen, blanke schurken". antwoordt 
Wouter.,,Waren het er vier met kis- 
ten. op hun schouders?". ,,Precies, 
waar zijn ze?". ,,Zij niet ver van 
hier; zij nu zijn in Witte Olifants 
dorp". ,,Het zijn schurken", zegt 
Niels. Plotseling krijgt Wouter een 
idee. ,,Mboga9' zegt hij, ,,loop jij 
naar de Witte Olifant en vraag 
of wij krijgers kunnen krijgen en 
val jij dan die mannen met de 
kisten aas". Mboga knikt .en dan 
verdwijnt hij achter de bomen en 
struiken. De bemanning volgt hem 
en zijn krijgers en als ze dan in 
het dorp aankomen, zitten daar de 
boeven. Meteen worden ze aan- 
gevallen, en spoedig geven ze 
zich over. De schat hebben ze nu 
en (gaan dan terug, want Wouter 
wil zo gauw mogelijk weer in 
Hoorn zijn. Een paar negers dra- 
gen de kisten naar 't schip. Alles 
wordt geregeld. Dan worden de 
ankers gelicht. Op zee gekomen 
vaart 't schip Mboga steeds sneller. 
De wind is goed en blaast in de 
bolle zeilen. Dan komt na 'n paar 
weken Holland in zicht. Het 
schip loopt den Helder binnen en 
een uurtje daarna Hoorn. 
Harmpje, zijn zusje, wist natuur- 
lijk niet wanneer Wouter zou ko- 
men, dus gaat hij haar zelf op- 
zoeken. Wat een verrassing! 

Voor het geld van do schat wordt 
een zeemanstehuis gebouwd. Toch 
gaat Wouter weer varen en wel met 
Niels. Jens wordt weggebracht 
naar zijn vaderland, Noorwegen. 
Harmpje vaart dan mee. Over 't 
avontuur staan de kranten vol. 

Na een jaartje vaart hij weer uit, 
maar nooit heeft hij meer zo'n 
spannend avontuur meegemaakt 
als met de Mboga-bemanning. 

Henk Verdonk lb 

Schoterstraat. 



door oog van een naa Id 
Plafonds dreigden onder clruk 
van bitstromend gas te bezwijken 

Ooggetuige : 

,,Explosie bracht redding, anders gevolgen niet te overzien geweest" 

Wat gebeurde er precies in de namiddag van de tiende September in  de afdeling 
van h& TriniteiBlyceum aan de Schoterstraat. Wat was de oorzaak van de ont- 
ploffing, die omstreeks vijf uur de huizen der omwonenden op hun gron$vesten 
deed trillen? Door welk toeval werd een vreselijke ramp van de -hoofden van 
talloze lyceïsten afgewend? Wat zeggen deskundigen over de oorzaak en even- 
tuele gevolgen van de explosie? ,,Tolle Lege" brengt u het ankwoord op al deze 
vragen in een speciale reportage, waarin u tevens een interview zult vinden met 
de heer Brallebol, expert op het gebied van gas en ontploffingen. 

GEZICHT VOL KALK. 
Op de middag van de tiende September bemerkte 
de concierge van het gebouw aan de Schoterstraat, 
A. van Zeeland, in de school een gaslucht. 
Die morgen was voor het eerst sinds jaren de gas- 
leiding weer gebruikt, in verband met het doen van 
enige scheikundige proeven. Men had daarna het 
gas weer afgesloten, doch zoals begrijpelijk, de 
hoofdkraan open laten staan. In de loop der jaren 
was de gasleiding van het gebouw echter in een 
dusdanige, verwaarloosde toestand geraakt dat het 
gas nu door allerlei lekken binnen begon te stromen. 
Bij de aankomst van de concie~ge was er reeeds een 
zeer grote hoeveelheid ontsnapt. P. Reykers ging op 
zoek naar het lek. Iemand stak een lucifer 
aan. Het was toen ongeveer vijf uur in de 
namiddag. Even later volgde er een donde- 
rende d explosie. De concierge werd tegen de grond 
gesmden, waar hij enige ogenblikken versuift bleef 
liggen. Toen stond hij op en rende op de uitganig af. 
Rondom hem was de hel losgebroken; stoelen waren 
omvergeworpen, grote brokken steen en gips vielen 
van het plafond naar beneden, door de gangen en 
lokalen wervelde een ondoordringbare grauwe stof- 
wolk, die hier en daar door de, tengevolge van de 
enorme luchtdruk gesprongen ruiten, langzaam naar 
buiten kolkte. Toen de concierge de uitgang bereikt 
had, zagen de omwonenden, die van alle kanten wa- 
ren komen toestromen, hoe zijn gezicht wit was 
van het kalkstof. De brandweer werd gewaarschuwd 
en kwam enige ogenblikken later met loeiende 
sirene in voile vaart de Schoterstraat binnenrijden. 
Een begin van brand werd geblusd en een aantal 
mensen van het Gemeentelijk Gasbedrijf ging op 
zoek naar de vermoedelijke oorzaak van de explosie. 

BOMAANSLAG DOOR KWAADWILLIGEN? 
Het spijt ons onze lezers te moeten mededelen dat 
het gerucht als zou de ontploffing het gevolg zijn 
van een, door een aantal doubleurs gepleegde bom- 
aanslag absoluut op onwaarheid berust. Op de eerste 
plaats zou het, volgens p. Reykers, volkomeri tegen 
het school-reglement geweest zijn, indien de bom 
geplaatst zou zijn zonder zijn voorkennis en toestem- 
ming en op de tweede plaats bleven de Gasbedrijf- 
mensen hardnekkig beweren dat alles het gevolg 
was van de verwaarloosde toestand der gasleidingen. 
Wij halen echeer onze schouders op voor deze be- 
weringen, daar wij in het bezit zijn gekomen van een 
volledige bekentenis, geschreven door een doubleur- 
tje uit de eerste klas en getiteld: ,,Ik Plaatste De 
Bom In  De Schoterstraat?' Helaas is deze bekente- 
nis door allerlei omstan~digheden verloren gegaan, 
zodat wij hem u helaas niet op de frontpagina 
kunnen brengen, maar wij hopen dat onze lezers 
begrepen hebben dat er een luchtje zat aan de ont- 
ploffing in de Schoterstraat. Een gasluchtje. 
In een vraaggesprek dat wij haddeh met een van de 
mannen van het gasbedrijf, deelde deze echter wel 
mede dat er door deze explosie een veel groter on- 
heil was voorkomen; het uitstromende gas had zich 
vooral tussen de plafonds en vloeren opgehoopt, 
terwijl het doordat het hier practisch geen uitweg 
kon vinden, van minuut tot minuut onder een hogere 
druk kwam te staan. Het gevolg hiervan zou zijn 
geweest, dat de plafonds na verloop van tijd de 
$enorme druk niet meer zouden hebben kunnen 
weerstaan, en omlaag gestort zouden zijn. Volgens 
het oordeel van de deskundigen zou dit zeer goed 
de volgende morgen pas hebben kunnen gebeuren, 
dus terwijl er in de lokalen les gegeven zou worden. 



Onze typewriter weigert resoluut de eventuele ge- 
volgen hiervan te  beschrijven. Wij kunnen echter 
wél vaststellen dat door het schijnbaar ondoor- 
dachte en onvoorzichtige afstrijken van een lucifer, 
wellicht om een sigaret aar, te steken, een grote 
ramp van de hoofden van velen werd afgewend. 
ANDERE, NOG VERSCHRIKKELIJKER 
GEVOLGEN. 
,,Gaat u ziten", zei de heer Brallebol ons toen wij 
tot hem werden toegelaten. De heer Brallebol, die 
een expert is op het gebied van gas en ontploffin- 
gen, was zo vriendelijk ons in  een exclusief ,,Tolle 
Lege9'-interview enige gegevens te verstrekken over 
de ramp, waaraan het schoolgebouw ternauwernood 
was ontsnapt. ,,Het is onzin te veronderstellen dat 
het plafond door de hevige druk omlaag zou zijn 
gekomen", zei onze zegsman. ,,Er zou een veel gro- 
ter onlheil geschied zijn. Zodra het hele gebduw 
met gas gevuld zou zijn geweest, zon het langzaam 
zijn opgestegen!! ! Het was heel goed mogelijk 
geweest dat dit pas de volgende morgen zou zijn 
gebeurd, dus onder de lessen! Niemand zou er iets 
van gemerkt hebben, maar het gebouw zou zich 
langzaam van de grond zijn gaan verheffen.. . . 
driemaal om de oude Bavo gecirkeld hebben en 
dan. . . . , walt voor wind staat er?" 
,,NoordennvindM, zeiden wij ademloos. 
,,Het zoíu dan langzaam koers gezet hebben naar het 
Zuiden. Tegen het einde van de schooltijd zou het 
boven de Middellandse Zee geweest zijn. . . . Als de 
bel zou zijn gegaan, zouden de niets vermoedende 
jongens (en óók de leraren) de school uitgehold 
zijn, om dan reddeloos in de diepte te storten en 
ellendig in de wateren der Middellandse zee om te 
komen. . . . ". 
,,Misschien een vissersboot. . . ." stelden wij voor. 
,,Onzinn, zei de Heer Brallebol somber. ,,Geen enkele 
vissersboot heeft ruimte voor tweehonderd dren- 
kelingen. Ze zouden allen verdronken zijn." 
Wij zwegen beiden en dachten aan  het lot waar 
de bewoners der Schoterstraat-afdeling slechts ter- 
nauwernood aan  ontsnapt waren. 
WAT DE CONCIERGE VERTELDE.. . . 
Dit kunnen wij u helaas niet vertellen, daar wij 
niet in  de gelegenheid waren hem een interview 
af t e  nemen. Wij vertrouwen echter dat onze lezers 
een volledig beeld hebben gekregen van de gebeur- 
tenissen die zich in  de Schoterstraat hebben afge- 
speeld. Als leen bijzonderheid kunnen wij nog ver- 
melden dat  het  gehele Convent der OESA-paters, 
na  het horen van het bericht der ontploffing, zich 
voltallig per fiets naar de plaats des onheils begaf. 
Pater Prior stelde een nauwkeurig onderzoek in, 
of ter wellicht hier of daar nog brandhaarden waren, 
die n a  het vertrek van de brandweer de kop weer 
hadden opgestoken. Wat deze echter niet gewaagd 
hadden. Noud v. d. Eerenbeemt 5AI. 

NIEUWE SCHOOLJAAR BEGON 
MET ACHT NIEUWE LERAREN. 
De Redactie van ,,Tolle Lege" roept de nieuwe 
leraren: 

Mr. Olav Albers O.E.S.A. (Staatsinrichting) 
Ch. Bisschop (Engels) 
A. P. Bosman (Lichamelijke Oefeningen) 
Drs. J. L: Fennis (Frans) 
F. Jacobs (Engels) 
Drs. A. P. Jansen (Scheikunde) 
A. van der Sluis (Wiskunde) 
A. A. Weyers (Nederlands) 

een hartelijk welkom toe in de grote Trini- 
bitsfamilie. Het lerarencorps is nu 48 man 
sterk, wat betekent dat er over iedere 15.76 
leerlingen, één leraar waakt. Gelukkig zijn WIJ 
dus nog in de meerderheid. Redactie. 

JOURNAEL OFTE KRONYCK 
Een verslag over alles, wat er in  de vacantie gebeur- 
de zult gij vinden in de kroniek van het jaarboek. 
Verder doen wij een beroep op allen om ons door 
inlichtingen over kleine voorvallen te steunen. 
Vooral roepen wij de hulp in van Schoterstraters. 
V a n  deze kroniek moet gij U maar niets voorstel- 
len. Dat zult gij toch wel niet doen, maar nu moet 
gy U er helemaal niets van voorstellen. W a n t  
men heeft ons verboden de waarheid te zeggec. 
Iemand die dik is, is dik. Maar wij mogen dat niet 
zeggen. Wet moet een geheim blijven, zegt de cen- 
suur. Maar nu kunnen wij ons niet langer inhou- 
den: Mijnheer.. . (geschrapt door censuur) is dik. 
U bent dus gewaarschuwd en een gewaarschuwd 
lener telt voor twee en het is altijd prettig om een 
gróte lezerskring te hebben. 
Dinsdag 7 September )broffen wij elkaar weer in 
de kerk van Overveen. Het was een stralende 
dag, voor het eerst sinds het uitbreken van de 
vacantie. ,,Echt lekker", zeiden de mensen in de 
straten tegen elkaar. ,,Niet te  warm, en toch ook 
weer niet te koud. Net goed." 
Vanaf de kansel hield de rector de preek, die hij 
even te voren in de sacristie had ingestudeerd. Wij 
zagen hem tenminste hevig in zichzelf pratend op 
een bidstoel zitten, in de ene hand een dichtbe- 
schreven papier (wat een bedenkelijk lange preek 
voorspelde) en met de andere hand druk gebarend 
tegen een onnozel hangend kasuifel. 
Diezelfde dag'  werden de her-examens afgenomen, 
tot >grote schrik van een jongeling, die gemeend 
had, dat dit Woensdag pas zou gebeuren en zich 
had voorgesteld om Dinsdagavond alles even te 
leren. Enfin, hij kwam er toch. 
De volgedde morgen hoorden we onze lesrooster en 
wij ontvingen een aardige agenda om hem in op 
te  schrijven.. . . maar we kregen nog meer. Nog 
meer? Jazeker, nog meer. Het Haarlems gemeente- 
bestuur had besloten om de bloemetjes eens bui- 
ten te zetten! Alsjeblieft! En zo ontvingen wij een 
alleraardigste en hoogst leerzame dissertatie over 
de grootouders en het koektrommeltje van H. 
Reggelink en I. Mug. ,,Een boekje vol sprankelende 
humor, maar ook met een open oog voor de ernst 
des levens" (De Vrouw en Haar Huis) ,,Acht tot 
acht-en-tachtilg-jarigen, die zich eens prettig ont- 
spannen willen, moeten zich deze cgelegenheid niet 
laten ontgaan" (De Nieuwe Haarlemse Courant). 
Van regeringszijde kregen wij een fleurige rijm- 
prent, gewrocht door Bertus Aafjes en Piet Worm 
en,beladen met al deze schatten huppelden wij op- 
getogen naar huis. 
De dag daarop, Donderdag, begon het pas echt. 
De school had aich in witte gordijnen gekleed, 
(lichte rouw) en in vier klaslokalen waren alle inkt- 
plakkaten ondergeverfd, terwijl ze in  de Schoter- 
straat op dit punt voorlopig nog van geen ophouden 
weten. P. Reykers heeft daar de scepter overgeno- 
men van p. Retera, die we nog niet hebben terug- 
gevonden. Za! wel terecht komen, hij praat goed 
Engels! Verschillende Zijlweggers zijn nu Scho- 
terstraters geworden in de daas (gevestigde 3e en 
4e klassen; enkele Schoterstraters met ,  Gymcom- 
plexen kwamen naar het Moederhuis. Maar nog 
kunnen we samen fier zingen (we doen het niet, 
hoor! ) : Wij zijn Triniteits Lyceïsten! 
Wij bemerkten voorts dat  het gras op de cour 
weliger opschiet dan op het sportveld. Maar wat 
moet dat gegraaf en gerommel bij de gym-zaal? 
'n Strafbunker? 'n IJSCO-tent? De rector trok rond 
in alle klassen met  formulieren voor onze (stief-) 
(pleeg-) vader, voogd, grootmoeder en ook kon men 
zich opgeven voor een op te richten orkest, dat 



onder leiding zou komen te  staan van Albert de 
Klerk. Ook verstuurde de rector een circulaire aan 
onze ouders (s.s.t.t.). 
Het actiefst was wel pater Distel. Vanaf het bor- 
desjc gaf hij zijn Jaarlijkse Grote Wetgeving aan een 
biullende schare jongelieden. Zijn ogen fonkelden 
niet minder dan ,die van wijlen Mozes, toen deze 
zijn stenen tafelen van de Sinaï afsjouwde. En de 
schaakclub, die onder leiding van denzelfde pater zo 
uitstekend pleegt te schaken, kondigde een grote 
schaking aan. 
Vrijdag 10 September: in de Schoterstraat ruikt 
men een heel klein beetje gaslucht, er volgt een 
heel klein ontploffinkje, en er komt een heel klein 
stukje uit het plafond. Dat is alles. Geloof degenen 
niet, die er in hun overspannen verbeelding meer 
van menen te weten. 
Dit was dan wat wij U te  ert tellen hadden. Het was 
maar weinig, maar het jaar is ook nog maar pas 
begonnen. Het lijkt nog lang, doch houdt goede 
moed jen tracht tenminste de helft van al uw goede 
voornemens ten uitvoer te brentgen. Want het einde 
is er voor gij het weet. J .  B. Roeland V1 A. 

(Herplaatst we.gens misstelling). 

To the Hadley Woocls 
I n  memory of many happy hours, spent 
out there on foot and on horseback. 

When I thee enter through thy golden gate, 
From Barnet's sid'e, no matter whether i t  be late 
Or early a t  the break of morninlg, 
Thou fill'st my lonely heart with cheer and joy, 
And sett'st my troubled mind a friendly warning. 
-When I lie down upon greensilkrn soil 
And breathe the air, so sweet, like perfumed oil, 
On tired limbs and weary soul, a t  last 
I find, deep in the shade, beneath thy mighty trees, 
What many years I longed for.. . . rest and peace.. 
For once, there is no fearful future.. . . 
For once, there is no gloomy past.. . . 
- Thus let it be, for now and ever, 
That in thg beauty I shall find, what never 
I have found, midst noise and agitation, 
That's owed to common life, some consolation 
For ali my loneliness. For thou art  lonesome too! 
And it is not the truth, that  in such case, 
Such company comes best to me and you?. . . . 
- I t  is in thy embrace, so soft, so sweet and tender, 
That pain and sorrow flee, and gladly I surrender 
Myself to thee, which to no &her one I ever could, 
To thee my love.. . . to thee my Hadley Wood!. . . . 

Gérard A. Chabot, London '47. . 

De begrippen vals en modern 
Veel mensin denken, dat 'moderne muziek altijd 
zeer vals is. Is dit zo? 
Er worden meer dissonanten l) dan.  vroeger ge- 
hoord, maar er zijn nog genoeg componisten aan 
te wijzen, van wie men niet kan zeggen, dat ze veel 
dissonanten gebruiken, terwijl hun werk toch mo- 
dern aandoet. 
Modern betekent: nieuw, afwijkend van 't oude. En 
men kan veel nieuwe wegen inslaan. 
Wat rythme betreft kan men door verplaatsing 
van de acccenten 2 ,  'n menigte nieuwe maatsoor- 
ten maken uit 'de gewone natuurlijke maatsoorten. 
Rekent men daarbij maten zoals 5/4 en 7/16 enz., dan 
kan men bijna tot in het oneindige doorgaan. 
De melodie biedt zeer veel moglijkheden, dat zal 
iedereen wel duidelijk zijn. 

Men kan zelf nieuwe toonladders vormen en uit die 
toonladders weer harmonieën. Met de harmonie 
vooral kan er veel gedaan worden. 
Er zijn veel componisten, die gewaagde harmo- 
nieën gebruiken (b.v. Pijpers en Bartok), en van wie 
men toch niet kan zeggen dat hun muziek vals is. 
Vals betekent volgens mij niet: harmonieën, die 
tegen elkaar ingaan, of schrille dissonanten; maar: 
niet in overeenstemming met de bedoelingen van 
de componist. De componist heeft er dingen ingezet 
die er niet in horen, of hij heeft er dingen uitgela- 
ten, die daar juist nodig waren. 
In  'n kunstwerk moet ieder ding 'n doel hebben 
en het ene bij het andere passen. 
Een heel scherpe dissonant, goed en smaakvol ge- 
bruikt geeft 'n prachtig effect. En 'n consonant 3 ) ,  

klakkeloos gebruikt, geeft 'n leliik effect. 
Vroeger waien er natuurlijk ook componisten die 
dergeiijke fouten maakten (en ook geen moeite 
deden,-om ze te vermijden) maar die -zijn al lang 
vergeten, terwijl te~genwoordige goede componisten 
meestal hiet erkend worden. Daardoor zien we onze 
eigen tijd altijd in het nadeel ten opzichte van 
vroegere tij den. 
Het zal iedereen misschien verbazen, dat Professor 
Fokk'er tegenwoordig met 'n nieuwe stemming bezig 
is, die zuiverder intervallen 4, en harmonieën heeft. 
Een teruggang? welnee, 'n vooruitgang; want er 
zijn nu nog veel meer mogelijkheden, er kan mu- 
ziek gemaakt worden waarvan de melodie en de 
harmonie geheel afwijken van de tegenwoordig be- 
staande melodie en harmonie en men kan fijnere 
nuances krijgen. 
Later schrijf ik hier misschien wel eens wat meer 
over. Frans van Doorn 3c. 

Dissonant is ,,onwelluidende" samenklank. 
2, Accentueren is benadrukken. Accent: in 'n maat 

benadrukte toon (denk aan jambe, anapest 
enz.) 

3, Consonant is ,,welluidende" samenklank (,denk 
aan medeklinker). 
Een interval is de afstand tussen twee tonen. 

UIT HET KRAAIENNEST 
Geboren: 

14 Juli: Joost, zoon van de Heer en Mevr. 
Wiesman-van de Pavoordt. 

Verloof d : 
Katinka Wibaut en Bernard van Hees. 
Willy Janssens en Jacques van Baar. 
Lien van Dijk en Ben van Tienhoven. 
bgaath van Lochem en Jan Korstjens. 

Getrouwd: 
Chris van Vlijmen met Anske Oppers. , Cok Ruigrok met, Cootje Goemans. 
Jacobus Dijkman m. Geertruida Comaita 
Wim de Jong met Mies van Kalmthout 
Jan  Luyben met Cor Verschueren. 
Christiaan Edelhauser met Angèle 

Pauwels 
A. van der Zande met Go Kluytmans 
en onze leraar F. Jacobs met 

Mej. B. Castelein. 

1 
- 

Cecile en Ad~i,  dochters van de Heer 
en Mevrouw v. d. Vossen-Kruyssen. 
Ienske, dochter van de Heer en Mevr. 
Meulenbroek-Olgers. I 



I Zoekt U een dienstbode? * Plaats 'n Tolletje! 1 

I MeIkinrichting ,, H A F A M "  I 
I PIETER KIESSTRAAT 79. - HAARLEM I 

- Er is maar één roep I 
over BALM'S VISCH 

,VERRUKKELIJK' 

Stoom-, 
was-, en 
strijk- 
- - T  - 

Brouwers 

VOOR KAM PEERART l KELEN EN 

vaart 38-60 
'rel. 16504 

* 

inrichting 

ZWEMBENODIGDHEDEN enz. 

naar 

SPORTHUIS 

eerman van Gastel 
Gen. Cronjéstraat 101, T el. 17757 

De zaak waar men altijd slaagt! 
Voor het komende seizoen: Vdetbalschoenen 

I Wij verzorgen ook uw volledige babyuitzet / I GED. OUDEGRACHT l1 Tegenover Postkantoor I 

Fa. V. VASTENHOVEN 
Sinds 1898 - Haarlem 

MANUFACTUREN - LINGERIEEN 

Rijwielbanden-reparaties 

DAMES- EN HERENMODES I 
I OSTADESTKAAT 4-6 - TELEFOON 10413 ' 

I 
I 

Electr.- Techn.- G Radio Bureau 

I?+ A+ TAMMER 
KLEVERLAAN 176-178 - HAARLEM - TEL. 14753 
Voor reparaties op elk gebied - Verhuur geluidsinstallaties 

P. VAN NIEL 
GR. HOUTSTRAAT 90 

I 
g ~ a ~ u r n s  - 5/3your 
Haarlem - Telefoon 12160 

Voor GAS, WATER, en ELECTRICITEIT 

TECHNISCH BUREAU 

THEO BONARIUS 

4 
Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem 

N.V. Heringa G Wuthnch 
HAARLEM 

Centrale verwarming 

Jo hnson olie branders 

Electriciteit 

Moderne bliksemafleiders 



ALLEEN 
ANEGANG 23 

Fa. B. PaanakIier I. Co. 

J-let juiste adres voor prima schoeisel 

OPGERICHT i848 1 1 

-- 
E. HOMOET - HAARLEM 

Koloniale waren. Comestibles, Noack's 
fijne vleeswaren 
Pieter Kiesstraat 38, TeIefoon 12432 

L)e zaak waar men prettig koopt 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 
P R I M A  A N T H R A C I E T  

I TAXI? 
Bel op 3000 1 

I * DAG EN N A C H T  I 

Uw adres voor Bloemen is: 
Bloemenmagazijn t-t. W, Brakel 

voorheen : Annie Wigman 
Groote Houtstraat 185 - Tel. l1290 

GROTE HOUTSTRAAT 124 
HAARLEM - TELEF. 20033 

G. BRUGMAN 
Erkend Gas-  en Waterfitter 

Lood- en Zinkwerker 

Ruime keuze Sanitair 

I 
X 

f etterodestr 52-54 - Haarlem - T el 15453 

UW VULPEN DEFECT! 
Wij repareren alle merken Vulpenhouders 

Beit $kop 
Groote Houtstraat 150 Haarlem - Telefoon 18132 

m D ~ w ~ ~ ~ & d e i t  
WONINGINRICHTING staat 
Gtd. Oude Gracht 108-110 steeds 

J. G. A. VAN DAM 
AARDAPPELENBEDRIJF 
Speciaalzaak voor inrichtingen en gestichten 

Nassaulaan 20 - Haarlem - Telefoon 14229 

GOEMANS 
De Puddingspecia l i s ten  
SINDS 1907 

I Voor  Heeren- en Jongen~ondergoederen 


