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Kind Jezus, zegen mijn gebed, 
opdat het breke mijn verzet 
tegen Uw milde handen. 
Laat als een vlam mijn kille hart, 
ontdaan van trots, die de liefde tart, 
in overgave branden. ' 
De hemel scheurde in glans en kracht, ' - ' 

toen in die eerste, zuivere nacht . . 

het Wonder werd geboren. 
God, sluit de hemel niet weer dicht ; 
laat ons een vonk verlossend licht . , 
om Uwe stem te horen. 
Wijdopen staat Uw vaderhuis. 
Heer, breng het zwervend mensdom thuis 
langs Uw vergeten paden, 
opdat de mens zijn haat vergeet, 
opdat de wond die wereld heet 
geneest in Uw genade. 
Een blinddoek houdt onz' ogen dicht. 
Was ons het slijk van het gezicht; 
maak ons in leed geduldig. 
Geef vrede, Jezus, liefde ' en rust, 
waarin de koorts der wanhoop blust. 
Vergeef, Heer ik ben schuldtg. 

Mijn ziel, nog door geen zwart bevlekt, 
hebt Gij uit niets tot AI verwekt, 
en mij op 't hart gebonden, 
haar ongerept door 's werelds puin 
te dragen in Uw paarlentuin . . . . . . 
en 'k ruil kristal voor zonden. 
Dan moet ik langzaam, steen voor steen, 
door tranen van mijn wanhoop heen, 
mijn huis weer op  gaan bouwen. 
Maar ach, ik kneed niet goed de klei, 
de spanten steken in Uw zij ; 
mijn bouwval schuwt vertrouwen. 
God, ik heb niets, ik ben'berooid. 
De schilfers vaii Uw liefde strooit 
G4 uit over mijn dagen. 
Ik vind ze nooit omdat ik zoek, 
waar Gij niet zijt, waar elke hoek 

-weerkaatst mijn mart'lend vragen. 
Heer, neem mijn ziel die niets verstaat 
van wat Gij spreekt, tot U, en laat . 

de echo van ' t  verlangen, 
dat mij bezielt, dat mij verschroeit, 
weergalmen, tot ik ben ontboeid, 
in 's hemels marm'ren gangen. 

HELSLOOT VIa 



Verhaal over het leven 

in  een troebele wereld 

TNACHT 
Veel mensen zullen eens schamper lachen ais zij de 
woorden ,,Vrede op aarde" horen en alles ten spijt geeft 
de wereld nu juist geen vreedzame aanblik. ZelIs de 
volken die geen oorlog voeren, maken zich er met 
bekwame spoed toe gereed. 
Zo is het beeld na een van de grootste oorlogen uit de 
geschiedenis. Kerstmis 1948. Ieder heeft q7n eigen 
gedachten. Hoe was het in de oorlog? De honger- 
winter? Zoiets vergeet je niet gauw. Nu is het al 
heel wat beter geworden. We kunnen er slechts dank- 
baar voor zijn. Maar ook op het ogenblik zijn er nog 
mensen, veel mensen, voor wie het Kerstfeest niet alles 
is. Lateti wij hen niet vergeten. 

" D E Pool Janoedski ligt op goor stro in barak 21. 
Alles is modderig, vies en koud, maar Janoedski 
merkt het niet. De zakken waar hij zich mee heeft 

' bedekt, stinken; het deert hem niet. Hij heeft slechts één 
gedachte: ,,God, hoe is het mogelijk?" Hier ligt hij, 
eens een welvarend boerenzoon uit het mooie land van 
de Weichsel bij Krakov. Nu dwangarbeider, slaaf in de 
wrede ijzermijnen van Tseljabinsk in de Oeral. En 
waarom? Het is een vertwijfelde kreet, een van de 
vele waar het Kremlin niet naar luistert. ,- 
Kerstnacht ...... Wanneer zal hij weer thuis zijn en deze 
heilige nacht /doorbrengen bij de zijnen. Soms is hij 
radeloos en immuun voor alles wat ze met hem doen 
of zullen doen, maar altijd gloeit er weer een vonkje 
van hoop en vertrouwen op. Hij kan niet slapen. Er  is 
ook zo veel om over na te denken uit die goede oude 
tijd: Wat was Kerstmis altijd mooi. Het feestelijk ontbijt 
stond kant en klaar als ze met de sleden naar huis 
kwamen uit de nachtmis. Wat geurden de verse broden, 
de ham en de krentenmik ...... Mijn God, wat heb ik een 
honger.. . . . . 

W AT kan Jan va? Gayen uit Bussum anders doen 
dan binnensmonds vloeken en zich verbijten als 
hij ver weg ,,ergens uit de duisternis van Oost- 

Java" een schot hoort. Een verraderlijk schot, afge- 
vuurd door een of andere T.R.1.-kerel. 

ff VREDE OP AARDE" 
Het is Kerstnacht en nu loopt hij al een paar uur 
patrouille met een stuk of wat lotgenoten. Dwars door 
de modder van de sawah's, over bochtige, met stenen 
bezaaide, weggetjes. Of er nooit een eind aan komt. 
Wie had dat ooit gedacht, een jaar geleden zat hij nog 
op z'n kantoorkruk. 
Wat een leven. Toen verachtte het, maar nu...... 
Hij weet zich dat alles nog zo goed te herinneren. 
's Avonds zetten zijn broer en hij samen het kerst- 
stalletje. 
,,Kuilu, roept rle voorloper, mechanfsch stapt hij er over 
heen. Een herder z'n hoofd was er nog af en een poot 
van een schaap. Velpon lijmt alles. 
Ze gingen vroeg naar bed, de nachtmis zou om half vijf 
beginnen. 
,,Boomstronk", roept de voorloper, mechanisch gaan z'n 
voeten omhoog. Na de nachtmis door de kou naar huis, 
naar de warme kachel. Wat brandden de kaarsjes mooi 
in de kerstboom, voor het stalletje en op de feestelijk , 
gedekte tafel. 
,,Tak", roept de voorloper. Te laat, hij zit er al boven- 
op. Dat betekent een blauw oog. Wat zullen ze lachen, 
morgen in het kamp. Och, het mag hem niet hinderen. 
Nog hoort hij de kerstliedjes, die in de kerk gezongen 
werden door het knapenkoor. Hij heeft veel zin om te 
f luiten. 
,,Stoppen!" Met een schok keert hij tot de werkelijkheid 
terug. Is daar onraad? Stil luisteren ze naar de ge- 
luiden van de Iropische nacht. Het zal een aap geweest 
zijn die Kerstmis viert. Weer sukkelen ze voort. De 
laatste loodjes wegen het zwaarst. Nog enkele minuten 
en ze vallen meer dood dan levend op hun klamboe. 
Een uurtje rusten en dan klaar maken voor hun Kerst- 
feest. Ze hebben een kerstboom, er zijn Niwin-pakketten 
en de aalmoezenier komt de-nachtmis opdragen. 

Soldaat l e  klasse van Gayen uit Bussum maakt zich 
klaar en denkt aan thuis. Maar ook ziet hij alle voor- 



bereidingen, er  heerst een bijzondere sfeer. Zal het dan DE T.L.-RACE toch nog goed worden ...... ? Buiten loopt de wacht 
voorbij .,.... 

z OJUIST is captain Johnnie Raynie, uit Youngs- 
town Ohio, opgestegen van het vliegveld Frankfurt. . 
Het is een belangrijke lading, die hij ,,over de brug" 

DOOR NEDERLAND 
moet vliegen: (Herplaatst wegens misstelling) 

Het is een vreemde gewaarwording voor Will Keen zo 
alleen t e  liggen op Kerstnacht, ergens in Australië. Hij 
heeft hoge koorts er. ziet allerlei beelden doorelkaar. 
Z'n vader en moeder, z'n zuster en buurjongetje, Frank- 
rijk, de oorlog en de zee, een enorm uitgestrekte zee 
waarin hij langzaam wegzinkt. Hij verliest het bewust- 
zijn. Het zal niet lang meer duren ...... 

George Hooij 5AI. 

Een generaal en een kolonel met ,,voorrangs-permits", 
die voor besprekingen naar Berlijn gaan en drie kistjes 

W i l l e n  jullie het volgend jaar ook zo regelmatig 

met bloedpasta en peniciline voor een spoedoperatie T.L. ontvangen? 
waarop men ongeduldig wacht in een of ander hospitaal. Laat dan ieder naar vermogen meetippeIen in onze 
De rest van de skymaster is opgevuld met ,,kalkoen-in- ,tertocht: Haarlem-Haarlem (Zie Kaart van Nederi 
blik". Wat er ook gebeure, dát zullen de soldaten in de land in nummer). 
zenuwenstad :liet missen. Kalkoen hoort nu eenmaal bij 
Kerstmis. Iedere advertentie van 1 C.M. kost f 1.- 
Captain Raynie kauwt en staart in de donkerte beneden en brengt je 10 K.M. vooruit. 
hem, waar zo nu en dan een lichtje te zien is. Dan weer 
gaan z'n ogen zoekend over de vele trillende wijzers 

Iedere advertentie van 2 C.M. kost f 2.- 
en cijfers op het contrôle-bord. Met lijzige stem geeft en  brengt je 20 K.M. vooruit. 
hij z'n bevelen door de microphoon. Dit is nog eens wat ' Enzovoorts. 
anders dan Japanse stellingen bombarderen op Okinawa leder abonnement kost f 3.25 
of Leithe. 

en brengt je 50 K.M. vooruit. 
Alles loopt zoals het,moet, behalve de wereld, denkt hij. 
Het is Kerstnacht en weer is hij ver van huis. ,,Holy Iedereen die meedoet krijgt 5'10 van het in- 
smoke!" Wanneer zou er  eens een eind komen aan geleverde bedrag en onder de 5 sprinters die 
dat ellendige gedoe? Wanneer zou hij eens Kerstmis 
vieren zoals het behoort ? Thuis, bij z'n vrouw en twee OP 1 5 Januari 1 949 't verst gekomen zijn, wordt 
kinderen, Johnnie van 6 en Mary van 5 jaar, die hij een voetbaI of een paar voetbaIschoenen of 
pas eenmaal gezien heeft op een kort verlof. 
De tweede piloot neemt over en Johnnie gaat even een prijs van geIijke waarde naar keuze verloot. 
kijken naar z'n twee passagiers. Zwijgend zitten ze op 
de niet bijzonder comfortabele ijzeren klapstoeltjes De stand van het ogenblik (15 Dec. 1948) 
langs de wand. Het is ook geen tijd om moppen t e  ver- Adri Koelemij 2b(Z) - f 51.50 = 515 K.M. 
kopen. Johnnie maakt een paar opmerkingen over het tussen Enschedé en Deventer. 
weer en Sokolofski, dan verdwijnt hij in de cabine. Wini  Klein Schiphorst2b (Z) - f 90.- = 900 K.M 
Een sneeuwjacht maakt alle uitzicht onmogelijk, even tussen Helmond en Eindhoven. 
later is het weer helder. Met dreunende motoren vliegt Huub Schouten l a  (Z) - f 2.- = 20 K.M. 
de skymaster Berlijn en Kerstmis tegemoet.. . . . . tussen IJmuiden en Alkmaar. 

W ILL Keen sterft. Hij dacht eindelijk z'n bestem- 
ming gevonden te hebben. Na al de strijd die hij Op deze manier kan iedereen een medewerker zijn 
gevoerd had was het de overwinning van zijn leven. van uToIle Lege,, het meest gelezen s~hooIb1ad 

Vroeger, in Engeland, had hij altijd al weg willen gaan. ~ ~ d ~ ~ l ~ ~ d .  Redactie. 
Kan niet schelen waarheen. Toen kwam de oorlog en 
Will werd soldaat. Hij maakte Duinkerken mee. Wat 
een hel! Na een vreselijke terugtocht gewond in een f 

tviet telkens wisselende kleur vun baren. 

112 dreef daarin als doodstil eiland mes. 

Jij, kleine minstreel, had toch niet gezwegen ; 

wellicht had 'le iets van jouw lied meegekregen. 

HELSLOOT VIa. 

e 

hospitaal aan de Zuid-kust. Daarna hertraining en op- 
leiding voor instructeur. Op D-day was hij één der 
eersten, die voet aan wal zette op het strand van Nor- 
mandië. Hevige gevechten om het smalle bruggehoofd 
te behouden. Will Keen hield vol en vocht zich een weg 
door Frankrijk naar Duitsland, naar de eindoverwin- 

' 

ning. Na z'n demobilisatie liep hij van de ene ambtenaar 
naar de andere om z'n papieren klaar t e  krijgen voor 
emigratie naar Australië. De zeereis was een vacantie 
voor hem geweest. In Nieuw-Zuid-Wales kocht xj een 
kleine farm en alles ging gesmeerd. Nog een paar jaar 
en hij zou in staat zijn grond bij te kopen. .. .. . 
Maar nu was hij plotseling ziek geworden. Het kon nog 

, 

wel een -dag duren voor z'n knecht terug zou zijn met 
een dokter. 
Wil1 Keen zal het niet lang meer houden. Hij voelt en 
weet het. Heel alleen, zonder hulp van een priester zal 
hij op deze Kerstnacht ,,de grote reis" moeten onder- 
nemen. Hij is niet bang. Hij heeft al zo dikwijls de 
dood in de ogen gezien, hg is klaar. En  toch valt het 
niet mee. Te scheiden van alle herinneringen, bezit en 
toekomst. Een toekomst die veel beloofde. 

oe l/lachtegual 
* 4 

Daar ergens in het groei? hing hij versclzo~eia 

als een door g o d  getoonzet partituur. 

Ijij heeft mij ademloos mijn hart olztstolen 

itz zijig vertolking van dit gave uur. 

u e t  gatzs heelal scheen in hem saam te vloeien, 

en zijn lied werd een onzmuuud palpis, 

waarin de lawp der schoouheìd Izing te gloeieiz 

ìfi zachte ldeuren, valt blauw tot zi~vergrijs. 

Door een sarcophaug van luisterende blaren 

zwollelz zijn klanken tot een wilde zee 



Uur Kunst met Gijs Beths en Pierre Verdonck 
DE avond van het jaar 

ADEMLOOS HOORDE EEN EIVOLLE ZAAL 
BEETHOVEN'S DUIVELSSONATE 

HONDERDEN DO,OR PLAATSGEBREK TELEURGESTELDEN. 
LIEPEN STORM O P  GEBARRICADEERDE INGANG 

Gijs Beths na afloop : 
,,DIT OVERTREFT MIJN SUCCESSEN IN CONCERTGEBOUW" 

Het op Woensdag 1 December in de gymzaal gehouden 
Uur Kunst, waarbij Gijs Beths (viool) en Pierre Ver- 
donck (piano) optraden, is een onbeschrijfelijk succes 
geworden. Urenlang luisterde een met honderden lief- 
hebbers bezette zaal, ademloos naar deze twee musici. 
Minutenlange, donderende bijvalsbetuigingen onderbra- 
ken herhaalde malen hun spel. De uitvoerenden werden 
met geweld gedwongen toegift na toegift te spelen. 
Toen het tenslotte tegen drieën begon te lopen, werd 
het publiek dat maar niet kon scheiden, met behulp 
van waterstralen uit zes brandslangen uit de zaal ver- 
wijderd. 
,,Ik ben sprakeloos," zei de heer Verdonck uitgeput, 
toen wij na afloop aan hem vroegen wat hij van dit 
succes dacht, en wij konden geen woord meer uit hem 
krijgen. 
,,Het overtreft mijn successen in het Concertgebouw", 
fluisterde de heer Beths verslazen. 

HET PROGRAMMA 
Ja, juist, dat programa. Het was volmaakt. Als wij óóit 
nog eens een programma willen hebben, zullen we dit 
nemen. Eerst die Sonate nr. 3 in d. kl. op. 108 van 
Johannes Brahms. Zo moet Johannes B. zijn Sonate 
nr. 3 in d. kl. op. 108 bedoeld hebben. En niet anders. 
Het was goddelijk. 
Maar dat Kwintet in b. kl. t. op. 115 dan?, zult ge 
vragen. En dat Adagio, U weet wel dat éne? Ach, het 
is onmogelijk al het gebodene te behandelen. Het was 
te veel. En dit alles voor f 0.30, plus nog die Duivels- 
sonate van Beethoven. Of het niet 6p kon! Maar wij 
hebben genoten. Ach, dat éne Adagio ...... 
WANKLANK 
Er  was maar één wanklank en die kwam niet eens van 
de musici. Toen de honderden laatkomers wegens plaats- 

gebrek omnogeluk meer 
binnen konden, begonnen 
ze onder leiding van. . . . 
(Sorry, we hebben plech- 
tig beloofd geen namen 
meer te noemen) storm 
te lopen op de inderhaast 
gebarricadeerde deur. 
Dit werkte enigszins sto- 
rend. Kon dit nu beslist 
niet met wat minder 
lawaai gebeuren ? Enfin, 
we zien het maar door 
de vingers. 
In zijn slotwoord dankte 
Pater Rector de artisten 
en vroeg vervolgens de 
aanwezigen in het ver- 
volg niet meer in zó 
grote getale te verschij- 
nen. Resumerende: Een 
genoegelijke avond. 

Noud v. d. Eerenbeemt. 
5AI. 

HAASTIG NASCHRIFT. 
Dit artikel was reeds 
afgedrukt, toen bekend 
werd gemaakt dat het 
concert wegens gebrek 
aan belangstelling (en 
proefwerken) was afge- 
last. Red. 

Overzicht van de ei-volle Gym-  
nastiekzaal tijdens uur kunst 

(Telegrafisch overgebrachte tekening) vqn 1 December. 



In de kranten hier wordt heel weinig geschreven over 
de toestanden in Indië. Weet men wat er in de afge- 
lopen weken in het Soekaboemische gebeurd is ? Ik zelf 
ben indertijd uit Indi6 teruggekomen en heb m'n gehele 
leven in het Soekaboemische gewoond. Op ' t  ogenblik 
werkt m'n vader hard aan de wederopbouw van het 
emplacement Tvan de onderneming. De fabriek en onge- 
veer honderd huizen zijn door de extremisten platge- 
brand. 
De toestand, wat betreft de veiligheid, is zeer kritiek. 
De laatste tijd wordt telkens melding gemaakt van 

$ moorden en wreedheden. De onderneming Goenoeng 
Boileud moest gesloten worden, omdat de toestand er 
voor de Nederlanders niet houdbaar was. Weldra zullen 
meer ondernemingen volgen om dezelfde redenen. 
Een gebeurtenis, welke in de nabijheid van m'n vader 
gebeurde, was deze: 
Enkele militairen reden in een jeep van Ramawati naar 
Soekaboemi. Eén van hen zat achterin met de sten 
over de knieën en de benen buiten de wagen. Met een 
snelheid van 20 km. reden ze over de slechte weg naar 
een militaire post, Baws. Ongeveer 7 á 8 km. hier van- 
daan werd opeens van twee kanten gevuurd. Niemand 
werd gewond, maar twintig meter verder kregen ze op- 
nieuw vuur. Eén van hen, degene die achter in zat, 
had drie schoten in de buik en één in de hartstreek. Wij 
gaf een gil en viel voorover in de wagen. E r  stond de 
anderen niet anders te doen dan door te rijden. Liggende 
gingen ze verder, zich dan alleen oprichtend wanneer 
ze een bocht om moesten. Toen de post werd bereikt 
bleek de gewonde, die hevig bloedde, reeds t e  zijn over- 
leden. 
De 23ste October werd een Rode Kruis-post in Baws be- 
schoten en platgebrand. Ook werd een trein beschoten, 
maar toen de Nederlanders kwamen sloegen de pelop- 
pers op de vlucht. 
Ik wil niet enkel feiten opnoemen. Deze zijn trouwens 
betrouwbaar en men kan ze rustig aannemen. 
Dagelijks vinden er moorden en wreedheden plaats. 
Begrijpt men, waarom een Nederlandse militair gestraft 
wordt indien hij een extremist doodschiet? Waarom 
maakt de -VederlandSe regering geen einde aan deze 
noodtoestand? Als dit niet gauw gebeurt, zullen onge- 

twijfeld meerdere ondernemingen sluiten en er zullen 
meer, veel meer slachtoffers vallen. Niet alleen onder 
de militairen, maar ook onder de planters, die onder 
deze moeilijke omstandigheden hun leven wagen voor 
hun vaderland. Ze weten toch heel goed dat er thee en 
rubber geproduceerd moet worden om Nederland aan 
deviezen te helpen, die het zo hoog- nodig heeft! Ze 
sluiten de plantages slechts dán als de toestand totaal 
onhoudbaar is. Ze verlaten niet gemakkelijk weer de 
plaats, welke ze na de Jappenoverheersing weer geheel 
hebben opgebouwd. Men moet deze dappere mannen 
bewonderen, 'die hun leven wagen en op 't spel zetten 
om hun vaderland te helpen. Maar om zo te werken is 
onmogelijk. Zo lang de militairen gestraft worden als ze 
een extremist gedood hebben, zal deze toestand blijven. 
Trouwens, dit was al zo toen de Engelsen nog in Indië 
waren. In Tjimahi was het verboden terug te schieten 
op extremisten. Toen evenwel een Engels majoor bij 
een peleton stond en een kogel rakelings langs z'n hoofd 
vloog, ja, toen mocht er worden teruggeschoten. Deze 
situatie is ergerlijk, dan alleen te mogen schieten als 
een van de ,,hogew ternauwernood aan de kogel ont- 
snapt. 
Is het een \voiider, dat goedgezinde inheemsen niet op 
de ondernemingen durven wonen, daar ze vrezen door 
'de extremisten te zullen worden vermoord, omdat ze 
met de Nederlanders werken? Is het voor die dappere 
planters niet om moedeloos te worden, als ze op een 
of andere clag 6én van hun trouwste arbeiders vermoord 
zien of dat aun pas opgebouwde fabriek weer in brand 
wordt gestoken? Deze mannen werken, werken voor 
hun geliefd vaderland, dat niet buiten Indië kan. 
De vraag zal nu rijzen of de Overheid hier niets tegen 
doet. 
Geen militaire verslinding ? Geen zuiveringen ? 
De militaire overheden zeggen, dat het de taak der 
civiele overheid is ei1 dezen zeggen op hun beurt, dat 
het de taak der militairen is. Dit is een wantoestand en 
er dient verbetering te komen, want indien dit niet 
heel snel gebeurt zullen de fabrieken niet meer kunnen 
draaien. Dan zal Indië, onze oude kolonie, vergaan en 
kunnen zij huil koffers pakken en vertrekken. 

K. 

FORMULE M+M = O ONJUIST 
Naastenliefde enigste remedie tegen oorlogsdreiging 

Al klinkt. het vreemd, het Is toch zo: Oorlog, chaos en 
ellende, komen niet nahurnoodzakelijk. 
Toegegeven, een wiskundige zou haast neiging hebbon, 
deze formule in elkaar te draaien: M + M = 0, waarbij 
M is gelijk inens en O is gelijk oorlog. Een formule dus, 
die het verleden en ook de toekomst mee heeft. 
Wiskundigen zijn echter, niet over het algemeen, maar 
altijd, zeer wijze en zeer schrandere mensen zij deden 
het dan ook niet. Men redeneerde in deze kringen aldus: 
Stel: De mens kan burengerucht maken, maar hij kan 
het ook niet =aken. 
Toen men ?over gekomen was, heerste er een ademloze 
stilte. Men zag niet, maar men voelde intuïtief, qat men 
voor een ingrijpende en ongekende conclusie stond. 
Eén der oudste en knapste (clever) uit het gezelschap 
stond op en sprak, onder de, hierboven reeds vermelde, 
doodse stilte, de volgende woorden: 
,,Mijne Heren, omdat wij met zekerheid kunnen be- 
wijzen, dat de mens burengerucht wel en niet kan 
maken, komen wij zonder enige vermetelheid, een woord 
overigens, dat niet in onze vocabulaire mag voorkomen, 

tot de gevolgtrekking (hij sloeg met zijn vinger drie 
punten, in driehoeksvorm, in de lucht), dat de mens 
niet persé, zijn buurman een klap in het gezicht be- 
hoeft te geven, maar hem ook b.v. - groeiende stilte - 
een hand kan geven. 
Dit wil dus zeggen, Mijne Heren, dat de veelomstreden 
hypothese M + M = 0 ,  onjuist is". 
Wat er toen volgde zal ik U niet beschrijven; kan ik 
eenvoudig niet. 
Vervolgens gingen de psychologen aan het werk: Waar- 
om altijd die klap en niet die hand? 
Ziehier de eindconclusie uit het rapport van 7893 blad- 
zijden: ,,...... kortom, het is het egocentrische in de 
mens, dat echter onderdrukt kan worden". 
Geachte lezers; nu het laatste stapje. Henri de Greeve 
komt er aan te pas, want hij gaf de remedie: Naasten- 
lief de. 
De mens schrokken en schrikken nog steeds, bij het 
horen van dit wel zeer ongewone woord. 
Aan U is het, ze van die schrik af t e  helpen. 

W. v. Beek. 5a. I. 



b e n  streep 

(De eerste van een 

serie soldatenbiieven) 

Wanneer een jongen van de middelbare school van grote 
jongen tot kleine man gaat worden, dan gaat deze 
overgang niet ongemerkt. Buiten de gewone physieke 
symptomen zijn er ook verschillende psychische ver- 
schijnselen die deze periode typeren. 
Zo vindt er in deze tijd een algehele verandering plaats 
wat betreft de opvatting van de studie. Men gaat nu 
inzien, dat men niet meer voor de leraar studeert of 
uit angst voor vader's boze oog, maar wel om 'n basis 
te leggen voor de vele plannen, die men zich in deze tijd 
vormt. Dan slaat het enthousiasme los. Grootse plan- 
nen worden gesmeed, en vol idealisme werpt men zich 
op de uitvoerjng ervan. En geheel en al in beslag ge- 
nomen door deze dirgen, gebeurt het maar al te  vaak, 
dat zo'n persoon geen rekening houdt met eventuele 
moeilijkheden, die hem in zijn wilde vaart zouden kun- 
nen stuiten. En dit laatste hoeft ook niet te gebeuren, 
als hij maar binnen de perken van de realiteit blijft. Als 
een van de grootste spelbrekers wordt in deze tijd wel 
beschouwd (re militiare dienst. Als eenmaal de oproep 
komt, dan doet de werkelijkheid zich soms zo ruw 
voelen, dat het idealisme van voorheen ontaardt in een 
desillusie. 
Louter en alleen om dit te verhinderen zijn deze simpele 
regels geschreven. Moge ik direct hieraan toevoegen, 
dat ik geen propaganda wil voeren voor welke instel- 
ling dan ook. Het komt maar heel zelden voor, dat 
iemand met plezier de dienst ingaat. Zoals ik hierboven 
al gezegd heb, wordt de dienst meestal als spelbreker 
beschouwd, en in zeker opzicht terecht. Wanneer iemand 
in de loop der tijd het voornemen heeft gemaakt te 
gaan studeren en de dienst verhindert dit, dan zou men 
licht tot de overtuiging kunnen komen, dat deze twee 
jaren slechts negatieve waarde hebben. Zij geven, op- 
pervlakkig bezien, slechts achterstand. En toch is dit 
niet waar! 
Kijk eens! Op een school of universiteit kun je veel 
leren, doch dit is bijna uitsluitend op theoretisch gebied; 
maar ervaring wat het leven betreft doe je weinig op. 

,,In dienst dan wel?", zul je vragen. zeker. Ik zal pro- 
beren dit te motiveren: 

Zolang als je thuis bent, is er altijd wel iemand, die 
een speciale aandacht aan je besteedt, die min of meer 
op je let. Zodra je in dienst komt, wordt dit totaal 
anders. Je  gaat nu geheel en al op je eigen benen staan. 
Als je na de dienst vrij bent, kun je doen en laten wat 
je wilt. Het is voor een commandant nu eenmaal een 
onmogelijke taak al zijn mensen in het oog te houden. 
Wat weer niet wil zeggen, dat hij zich niet voor je 
interesseert! Zeker niet. J e  kunt ten alle tijde bij zo 
iemand aankomen. Hij zal altijd voor je klaar staan. 
Nog een ander verschil tussen thuis en de dienst is, dat 
je aangewezen bent op je collega's, die van verschillende 
richting, godsdienst, stand en vak zijn. Zo vind je in een 
peloton (een eenheid van 37 man) een student in de 
rechten naast een schoenmakersgezel, een zoon van een 
generaal naast een zoon van een tramconducteur. En 
het opmerkelijke is, dat en ondanks deze verschillen - 
waarbij dan nog de verscheidenheid in levensopvatting 
- een kameraadschap ontstaat, zoals die in het burger- 
leven maar zelden te vinden is. Je  leert ook hen waar- 
deren, die voordien zo ver van je afstonden, dat je ze 
nauwelijks in de gaten had. 
Als ze mij zouden vragen: ,,Hoe is de dienst?", dan 
kan ik hierop maar één antwoord geven: ,,Wat je er 
zelf van maakt !" 

Indische Oceaan, 5 October 1948. 

H. W. v. d. K. 

Vlooiefipik ken ur Weuytefirteken 
Cicero loco equestri natus est. 
Vertaling: ,,Cicero is geboren in een paardenstal." 



TOURNAEL OFTE KRONYCK , 
Ditmaal 'n kroniek in zakformaat. 
Stilzwijgend gaan wij voorbij: - dat wij 2 X 2 uren vrij kregen, voor de onderschei- 
dingen aan pater Provinciaal en den heer Hooy; 
- dat pater Distel een jongetje had laten schoolblijven 
en vergeten was; 
- dat op Woensdag 10 November - na een lezing van 
Joop Roeland over pater Schreurs - Harry van Beek 
een zeer goeae inleiding hield over het onderwerp 
,,Heeft de Kerk dictatoriale macht ?", waarop een alge- 
meen, boeiend en vruchtbaar debat volgde; 
- dat op Woensdag 24 November de Witte Pater W. 
v. Oostrum voor de leden van de Apostolaatsgemeen- 
schap over Afrika sprak: na afloop vonden wij op het 
redactiekantoor een wit kleed en een rood mutsje: waar- 
uit Noud schrander besloot, dat pater Hutjens voor 
Witte Pater gespeeld had: een scherts-Witte Pater. 
Ook Catherina-dag gaan wij stilzwijgend voorbij. 
's Morgens was er eerst een Plechtige H. Mis in de 
kerk in de Jansstraat, waaronder pater Rector de schare 
toesprak. Het is nog niet uitgemaakt of er meer 
jongens op het altaar zaten, dan wel in de kerk. Hierna 
was er een feestzitting van Cassiciacum: maar de rector 
kon wel huilen en zei, dat hij op Sinterklaas voor straf 
geen vrij zou geven. Of hij het anders wel gedaan zou 
hebben ? 
Overigens zouden wij nog wel het een en ander ter ver- 
dediging willen aanvoeren. Men versta ons wel: wij 
willen niemand vrijpleiten - maar: er zijn verzachtende 
omstandigheden: 
1. Het was koud. 
2. Het was vroeg. 
3. Het was een organisatorische fout om de Mis en de 

Feestzitting zo ver uit elkaar te houden. 
4. Er  was weinig propaganda gevoerd voor de Feest- 

zittinp. - -. 

5. Veel klassen zaten met proefwerk en huiswerk- 
misère. . 

Het pianoconcours 's avonds - dat wij niet minder 
stilzwijgend voorbijgaan - was beter bezocht. De jury, 
gevormd door Albert de Klerk, pater B. Duvergé 
O.E.S.A. en de heer N. C. Andriessen, had voor de min- 
dergevorderden de l e  Inventie in c groot van J. S. Bach 
opgegeven. Met dit nummer en ,,Das Vaterlandische 
L i e d  van Grieg won Rud Eiseling (l?) het van zijn 
mededingers. Kiek Waasdorp (VIa) gaf ,,'n bgeiende 
.vertolkingv van het verplichte nummer: de wals in 
a-klein van Chopin en de 3e Inventie in c-groot 3-stem- 
mig van J. S. Bach. De stoere Hoofddorper wierp niet' 
alleen zijn volle gewicht over de toetsen, maar hij legde 
er ook zijn hele ziel in. In een klein onderhoud, dat wij- 
met den gevierden pianist mochten hebben, verklaarde 
hij op eenvoudige toon het geheim van zijn succes: hij 
was beter. En daarom was hij beter? Wel, dat lag 'm 
in de tonen. De anderen deden wel zo'n beetje met hun 
vingers, maar door het verkeerd pedaalgebruik waren 
hun tonen niet gaaf, maar kronkelig en hobbelig; het 
leek op niets; ze waren niet zuiver, maar grailw en 
smoezelig, om niet te zeggen zwart. 

Lieve Lyceïsten, 
Dit zijn de laztste kroniek-regels die -wij U voorgezet 
hebben. Wij scheiden er mee uit. Het is met ons, zoals 
Pa  Pinkelman het ondervonden heeft: ,,Je kunt er 
beter zelf voor bedanken, dan dat een ander je er uit 
knikkert." En toen trok P a  Pinkelman zich terug achter 
een scherm om zijn kroon af en zijn bolhoed op te zet- 
ten, terwijl. alle aanwezigen discreet de andere kant 
opkeken. 
Zo .wordt het ook voor ons hoog tijd onze kroon en 
onze macht, die wi;' zo vaak misbruikt hebben, - 
waarvoor wij alle slachtoffers excuus vragen, behalve 
Pieter Bos - aan een ander over te geven. Een half 
jaar hebben wij op deze plaats onze leraren zo onver- 
diend voor schut gezet; maar het eindexamen nadert, 
dan zullen de rollen omgedraaid worden en komen wij 
voor schut te staan. Dit is de tragiek van het leven, 
maar het ergste is dat zij het laatste woord hebben. 

Het wordt dus oppassen. Wij zeggen nu niet meer: ,,U 
bent dik", maar ,,Wilt U een sigaret?" Toen wij laatst 
naar een waarzegster gingen, zei de grijze zieneres, het 
Orakel van de Botermarkt, ook al: ,,Oppassen!" 
Kortom, het is hoog tijd om te  eindigen met deze wijze 
van schrijven, hoe prettig het (voor mij althans) ook 
was. Misschien dat wij nog wel over andere dingen 
zullen blijven schrijven (nu wij niet meer in de redactie 
zitten, mag dat), maar, om met Frederik van Eeden te 
spreken: op een kroniek zal het dan niet meer lijken. 
Wij danken U. J. B. Roeland. 
OPEN BRIEF AAN JOOP ROELAND. 
Beste Joop, 
Jammer, dat er de laatste tijd zo weinig hier op school 
gebeurt; jij immers moet je kroniek vol schrijven. 
Dat je dus af en toe bespiegelingen maakt over de 
gezetheid van onze klasseleraar kan misschien begrijpe- 
lijk zijn, maar in geen geval is het vergefelijk. Zelfs niet 
als je bedoelt het ,,aanzieno van onze klasseleraar te 
vergroten. 
Dat ik nu zelf plotseling kopnieuws werd in je kro- 
niek, verbaasde mij, temeer omdat je nog enige weken 
geleden beloofde mij niet in de kroniek te zetten in 
verband met de stoelenkwestie. 
Beste Joop, verklaar dit eens nader? 
Heb je nu gewoon willen roddelen en liegen, zoals 
andere journalisten doen? Of heb je in een bui van 
slaafse dienstbaarheid geschreven, dat ik niet in Tolle 
Lege wilde komen, en is dat ,,nietn door ,,toevallige", 
omstandigheden uitgevallen ? 
Je  schrijven afwachtend, verblijf ik als steeds met grote 
vriendschap, je Pieter Bos. 
P.S. Zou" je niet eens wat over de gymnastiekleraar 

schrijven of ben je bang, dat je 4 rondjes extra 
moet lopen ? P. B. 

TER VERDEDIGING;. 
Waarde Pieter, 
J e  zult wel verbaasd staan, dat je schotschrift geplaatst 
wordt; nu, ik niet minder. Maar het is een goede gele- 
genheid voor mij enige misverstanden recht te zetten. 
Op de eerste plaats wens ik hier te verklaren, dat de 
moeilijkheid van het kroniekschrijven niet hierin ligt: 
om zoveel mogelijk aan elkaar te leuteren, maar: om 
werkelijk niet meer dan 3 kolommen te schrijven, het 
mij toegewezen maximum. 
Er  moet dus al een zeer dringende reden geweest zijn, 
dat ik jou als kopnieuws gebruikte: dit is jouw eigen 
verzoek, dat ik niet wilde weigeren. De lezer oordele 
zelf: Pieter Bos zit achter mij, voorzover hij niet onder 
de tafel ligt. Bij elke flater voel ik een hevige stomp in 
mijn rug en hoor ik een gesis: ,,Niet in de kroniek zet- 
ten, hoor, dat ik ,,an" met de indicatief aoristus ver- 
taalde door 'n generalis". Enzovoorts, enzovoorts. Hier- 
uit meende ik te mogen opmaken, dat hij het dolletjes 
vond om er in te staan en ik gunde hem dat genoegen. 
Ik ben wel hartelijk beloond! - maar misschien waS 
deze open brief óók 'n middel voor Pieter Bos om 
publiciteit te krijgen, juist als een of ander individu, 
die in een grijs verleden de tempel te Ephese in brand 
stak, om maar in de geschiedenis genoemd te worden. 
Waar hij ook in geslaagd is. 
Wat ,,mijnhere Terstegen" betreft: over hem neem 
ik mijn woorden terug. Inderdaad. Hij is niet dik. Het 
was slechts scherts, toer! ik zeide over onze klassefoto: 
,,van links naar rechts de heer Terstegen." Ik  wilde 
daarmee zeggen, dat onze klassefoto bijzonder geslaagd 
was. Ik had het anders moeten zeggen. Ik had het niet 
moeten zeggen. Ik had ongelijk. Het spijt me. 
Echter, over jou, Pieter neem ik geen woord terug. 
Overigens oen ik zelf altijd de eerste geweest om te 
zeggen, dat mijn kroniek-schrijverij nooit veel bijzon- 
ders was. Ik kan je hiervoor naar oude kronieken ver- 
wijzen, maar je zult ze wel niet bewaard hebben. 
In de hoop, dat je niet echt boos bent en verder sans 
rancune. Joop. 
P,S. Pieter Bos wil zo graag, dat de gymnastiekleraar 

in de kroniek staat. Kijk! nu etaat de gymnastiek- 
!erpar onder de kroniek, jbr - 

, 8 



De taak van de afgestudeerde H.BeS.-er en Gymnasiast 
Causerie van Dr. Th. Thurlinss, Lector aan de Economische 

~ o ~ e s c l i o o t  te Rotterdam, op de feestdas van St. Catharina 

Eerst gaf spreker een kort overzicht van de economi- 
*_ 

spreken. Hierdoor zal steeds meer naar Amerika ge- 
sche geschiedenis van ons land van t 1850-1940. Hier- exporteerd moeten worden, om dezelfde import als voor 
uit bleek, dat er voor de oorlog drie pijlers waren waar de oorlog te Kunnen bekostigen. Verder is het een ieder 
onze welvaart op steunde: Indonesië, het transitover- , duidelijk, dat wij de eerste jaren niet in de zelfde mate 
keer met Duitsland en het in Amerika geïnvesteerde als voor de oorlog kunnen profiteren van de handel met 
kapitaal. Duitsland. 
Indonesië begon belangrijk te worden na de invoering In Indonesië zijn als gevolg van de oorlog geweldige 
van het Cultuurstelsel. Dit bracht Nederland honderden verliezen geleden. Wil Nederland nog iets terugzien 
millioenen op. Toen later het Cultuurstelsel werd afge- van het daar geïnvesteerde kapitaal, dan zal er eerst 
schaft kwamen de grote Europese cultuurondernemin- nóg méér ingestoken moeten worden. 
gen. Als gevolg van een en ander werden in Nederland Alles bijeen ziet het er dus zeer slecht voor ons uit, 
banken, handels- en scheepvaartmaatschappijen opge- want als deze drie pijlers niet geheel weggeslagen zijn, 
richt met hun talrijke kantoren over de gehele Archi- dan zijn ze in jeder geval erg vermolmd. 
pel, terwijl er industrieën en fabrieken ontstonden, die Nederland zal daarom moeten overgaan tot het produ- 
hun afzet vonden in Indonesië of producten uit dit land ceren van die artikelen, die op de wereldmarkt in trek 
verwerkten. zijn en deze moeten van een dergelijke kwaliteit zijn, 
Toen na de vorming van de Duitse Eenheid het Ruhr- dat ze de voorkeur genieten boven dezelfde van andere 
gebied het industriegebied van Duitsland werd, heeft landen. Daarnaast z d  het moeten zoeken naar nieuwe 
Nederland gezorgd, dat de aan- en afvoer van dit gebied afzetgebieden. 
via de Rijn ging. Dit kreeg het voor elkaar door voor En nu de taak van de jeugd op de middelbare scholen. 
zulke goede waterwegen, spoorwegen en doorvoerbepa- Moeten zij deze trachten te vervullen door na het halen 
lingen te zorgen, dat Rotterdam de concurrerende ste- van het eindexamen de Universiteiten te bezoeken? 
den Le Havre, Antwerpen, Hamburg en Bremen de loef 'De Universiteiten zijn overvol, men kan de studenten 
afstak. Als gevolg van dit transitoverkeer ontstonden niet meer bergen. De resultaten zijn echter bedroevend. 
er langs de Nieuwe Waterweg allerlei ind-trieën en Hoeveel zijn er, die komen tot het doctorandus-examen ? 
werkplaatsen. Spreker vertelde, dat dit bijvoorbeeld bij de studenten 
Een belangrijk deel var; het geld, dat Nederland ver- in de economie slechts 30 1% is. Van deze 30 % zijn er 
diende, werd geïnvesteerd in Amerika. nog velen, die het examen pas halen nadat zij het enige 
Zo was de toestand, toen de Duitsers 10 Mei 1940 ons keren gedaan hebben en nadat zij honderden guldens 
land binnenvielen. Dc voorraden, die de Nederlandse hebben uitgegeven aan repetitors. 
regering had opgeslagen, werden weggevoerd. Deze Daar komt nog bij, dat het lang niet zeker is, dat zij nu 
waren ten naastebij voldoende om gedurende vijf jaar slagen in de praktijk. Immers, zij dingeh naar top- 
de behoeften van ons volk te dekken. Bovendien werden posities. In de top is echter slechts plaats voor enke- 
fabrieken en werkplaatsen geplunderd, landbouwgebie- lingen. De meesten zullen dus niet voor de volle 100 % 
den en bouwwerken verwoest. . profijt hebben van hun kostbare studies. Wat een weg- 
Als gevolg van dit alles liep ons nationaal vermogen gegooid geld, wat een verloren tijd! En dat terwijl er 
terug van 20 tot 12 milliard. Door grote besparingen in de goede middenklasse gebrek is aan krachten! 
hoopt de regering dit verlies van 8 milliard goede gul- Spreker raadde daarom een ieder, die de middelbare 
dens van 1938 in de loop van 7 à 8 jaren te boven te studies slechts met moeite of met middelmatig succes 
komen. In 1952 moeten we dus weer op peil zijn. kan velbrengen aan, toch vooral in deze middenklasse 
Laten we nu echter de pijlers, waarop onze vooroorlogse zijn werkkring te zoeken. Iedereen moet helpen ons 
welvaart steunde, nagaan. Het kapitaal in Amerika was geplunderd en verarmd vaderland er weer bovenop te 
er één van. Het grootste deel van onze aankopen in helpen en meewerken, dat het in de wereld die plaats 
Amerika kon bekostigd worden met de uit dividenden inneemt waar !iet recht op heeft. Dit is slechts te berei- 
verkregen dollars. Daar Nederland na de oorlog ge- ken als iedere Nederlander, jong of oud, zich op de 
noodzaakt was grote leningen in Amerika te sluiten, voor hem geschikte plaats tot het uiterste inspant. 
is het er ook toe over moeten gaan dit kapitaal :tan te A. J. Bosse. V1 B. 

~O-JARIG JUBILEUM 
8 November $1. herdacht het Christelijk Lyceum aan de 
Emmakade het feit, dat het 30 jaar geleden opgericht 
werd. 

. Deze gedenkwaardige verjaardag werd met veel luister 
gevierd op de avond van die dag in de Gemeentelijke Q 

Concertzaal. 
Als afgevaardigden van het ~r ini te i ts  Lyceum waren 
aanwezig Pater Vogels, Joop Roeland en Pieter Bos. 
Bij het binnenkomen viel ons al dadelijk op hoe schitte- 
rend deze, anders zo afschuwelijke, zaal versierd was 
met mooie bloemen en planten etc. 
De hoofdschotel van deze avond vormde de revue ,,30 
Jaren", waarin in het kort de geschiedenis van dit 
-Lyceum, dat begon boven de Sierkan en uitgroeide tot 
de kubus aan de Leidsevaart, behandeld werd. 
Er  waren vele dingen te roemen. Het sublieme orkest, 
het zuivere koor en de vlotte acteurs en het goedge- 
slaagde décor. Wat ons ook opviel was de goede har- 
monie tussen docenten en leerlingen, die eendrachtig 

van het Christelijk Lyceum 
Bijzonder grappig was het moment waarop leraren in 
de schoolbanken kropen, terwijl een leerling hun les 
gaf. Alles bij elkaar een zeer geslaagde avond. 
Desondanks hadden wij, toen we weer op de Grote 
Markt stonden, één opmerking en wel: voor een 30-jarig 
jubileum van een Middelbare School is een groot toneel- 
stuk onder goede regie toch altijd nog te prefereren 
boven een revue, .hoe geslaagd deze ook zij. Doch mis- 
schien zijn wij wel te kIassiek aangelegd.. . . .:. 

P. B. VIa. 

Bij het ter perse gaan Van dit nummer ontvingen 
wij het droeve nieuws dat de Rectois van het 
Chr. Lyceum Dr. J. van der Elst tengevolge van 
een ongeval is overleden. 
Wij betuigen onze oprechte deelenming bij het 
verlies van dezen zo zeer geliefden Rector. 

Redactie, - .  
I dit feest hebben doen slagen, 

, - <  

I 



VOETBAL: 
TRINITIETS I-H.B.S. A RAAKS 3 4 .  

In een geanimeerde wedstrijd ging ons l e  elftal roem- 
rijk ten onder. Een 2-0 achterstand werd voor de rust 
tot 2-2 gelijk spel gemaakt. 
Na de rust scheen het er hoopvol uit te zien voor ons 

F elftal, dat een voorsprong van 3-2 boekte. Deze ging 
helaas vlak voor het einde verloren toen de H.H.S. A 
nog 2 goals maakte en daarmee de wedstrijd won. 
Al met al een aardig partijtje, waarbij een goal van 
Jan Goderie geannuleerd werd en het back-stel, naar 
hun zeggen, uitstekend voor de dag kwam. 

PING-PONG: 
CHBISTELPJK LYCEUM-TRINITEITS LYCEUM 

11-9. 
Het l e  team bestond uit de Heren Fr, Schlattman, J. 
~ e i j k  en J. Groen. Ieder speelde drie wedstrijden, waar- 
bij 4 punten behaald werden. 
Ook de double, gespeeld door J. Groen en J. Beijk, werd 
gewonnen. 
Het tweede team met de heren T. Knötschke, V. Frenc- 
ken en H. Renne behaalde 3 punten. Hiernaast won het 
double van dit team eveneens hun partij. 
Het was een uiterst gezellige avond met muziek, con- 
sumpties en veel supporters. 

ZWEMMEN: 

WEDSTRIJDEN IN STOOP'S BAD OP DONDERDAG 
25 NOVEMBEB. 

Mooiste tijden: 
1. 25 m. schoolslag: K. Spook in 22.4 sec. 
2. 25 m. borstcrawl: v. Peltenburg 18.1 sec. 
3. 50 m. borstcrawl: C. v. Doorenmalen 30.9 sec. 
4. Klasse-estafetten: Winnaars werden hier 3A, 4B2, 

I n ,  VI. 
5. 50 m. rugslag: C. v. Doorenmalen 41 sec. 
6. 50 m. schoolslag: Fr. Lablans 38.1 sec. 
7. 100 m. rugslag: C. v. Doorenmalen 1 min. 30 sec. 
8. 100 m. schoolslag: Fr. Lablans 1 min. 29.8 sec. 
9. 100 m. borstcrawl: C. v. Doorenmalen 1 min. 13 sec. 

10. In de finale klasse estafetten wonnen 2 A Schoter- 
straat 1 inin. 19.2 sec. en 3 A l @n. 0.9l sec. 

11. De estafette H.B.S.-Gym werd gewonnen door de 
H.B.S. in de tijd van 2 min. 34.9 sec. 

12. De mddag werd besloten met een onderlinge polo- 
wedstrijd. 

Het diploma A werd behaald door: Hari- Bonarius, H. 
Geurts, J. v. Leuve, V. Huygen, J. Stut, H. Pulles, H. 
Breukel, E. Duynstee, P. Heilig, M. de Weijer, J. Uylen- 
broek, W. v. Eijndhoven. 
Diploma B door: Jan Ootes, M. Hin, H. Geurts, Jan 
Rupert, K. Spook, J. Stut, V. Huygen, H. Pulles, E. 
Duynstee, C. v. Egmond, M. de Weyer, J. v. Leuve, 
H. Breukel. 

f 

~ i j n h e e r  Reith zal Zaterdag 8 Januari het 
feit herdenken, dat hij 25 jaren aan de school 
van de Cruquiusstraat verbonden is. 
Daarom wordt het volgende aan de oud-leer-- 
lingen gevraagd: 
l" .  Wat geld te storten voor het feestge- 

schenk bij J. van Beers 5B. 
2". Zelf op de reünie te komen. 

Natura Docet 
Zonditg 24 October. In alle vroegte, om half zeven, ver- 
zamelden zich 21 leden van N.?. voor een tocht in de 
richting van de Zeeweg met het doel vogeltrekwaar- 
nemingen te doen. Er  stond echter een sterke Z.W.- 
wind, zodat over de hele breedte van Overveen tot het 
strand slechts weinig beweging van vogels in zuidelijke 
richting viel op te merken. Wij sloegen dan ook al 
spoedig in de buurt van het ,,helmmonument" de weg 
in naar de bosjes der Haarlemse Waterleidingduinen. 
Vele fazanten sloegen op de vlucht, verschrikt door de 
nadering van het eskadron wielrijders en een wezel 
schoot vlak voor on2e fietsen over de weg; ondanks veel 
speurderswerk vonden wij het dier niet terug. Nadat wij 
de zwarte vlekziekte van de esdoorn nader bestudeerd 
hadden, ontdekten wij een ideaal plekje voor paddestoe- 
lenzoekers; fraaie exemplaren van berkenzwam, grjjze 
ridderzwam e.a. werden meegenomen. Tegen 9 uur 
naderden we Overveen en wij waren juist op tijd voor 
de H. Mis in de kapel. 
Zaterdag 6 November. Vergadering. Aanwezig 23 leden, 
bovendien een paar trouwe oud-leerlingen. Addie van 
Montfoort hield een causerie over giraffen, besprak 
daarna de werking van het orgaan van Jacobson bij 
de reptielen. 
Ter inleiditig van een excursie naar Teylers Museum 
werden een aantal plaatjes geprojecteerd van fossielen 
en reconstructies der dieren uit vroegere tijden. M. 

Even attentie voor de Missie 
Ook de jongste spruit van ons Lyceum-clubleven 
krijgt al  'n stem in  Tolle Lege. Wij hopen, da t  deze 
stem mede een band zal vormen voor de leden 
van de Apostolaatsgemeenschap. 
De. eerste s tap op de naar  wij hopen lange levens- 
weg is gezet. De opkomst bij de oprichting was 
voor ons Lyceum overweldigend in  de vorm van een 
stampvolle kapel (enkelen moesten zelfs staan) en 
een bijna geheel blezet theater. .. 
De sectievergaderingen voor l e  en Ze klassen zijn ge- 
slaagd. B e  postzegelactie door deze klassen ingezet, 
wekt verwachtingen. 
Even wil ik een van de weinige verplichtingen onder 
de aandacht brengen, n.l. de wekelijkse H. Mis tot 
intentie van het Apostolaat over de gehele wereld. 
Laat een ieder zich die weinige moeite getroosten. 

Aan jullie de daad. 
Harrie Adriaanse, 

Vo:rzitter van dme Apostolaatsgem. 
,,St. Petrus en Paulus". 



Stoom-, L Brouwers 
was-, en 

vaart 58-60 
strijk- 

'6eI. 16504 
inrichting 

I P. VAN NIEL I GR. HOUTSTRAAT 90 

9aTlums - SZ3your 
Haarlem - Telefoon 12160 

urn Drcbeicbdw 
WONINGIN  R I C H T I N G  staat 
Ged. Oude Gracht 108-110 steeds 

Telefoon 17165 tot UW dienst 

UW A D R E S  VOOR BIOEMEN IS: 
Bloemenmagazijn Hl W. Brakel 

voorheen : Annie Wigman 
Grote Houtstraat 185 - Tel. 11290 

Electr.4 Techn.4 G Radio Bureau 

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

GOEMANS 
De Puddingspecialisten 
SINDS 1907 

I M. VAN RIJSEN 
I G R O T E  H O U T S T R A A T  8 9  

I Vleessalade met toast ( 
N.V. Heringa E Wathrich 
HAARLEM 

Centrale verwarming 

Johnson olie branders 

Electriciteit 

Moderne bliksemafleiders 

E. HOMOET - HAARLEM 
Koloniale waren. Comestibles. Noack's 
fijne vleeswaren 
Pieter Kiesstraat 38, Telefoon 12432 

De zaak waur men prettig Koopt 

Uw kolenhandelaar 

FRANS PERQUIN 
Groote Houtstraat 162 
P R I M A  A N T H R A C I E T  1 

U W  VULPEN DEFECT! 
Wij repareren alle merken Vulpenhouders 

Ben S b p  1 
Groote Houtstraat 150 Haarlem - Telefoon 18132 

Slijterij ,,ZIJLHOEVE" 
ZIJLWEG is9 - TELEF. 13663 

Handel in Bier en Limonade 
Binnen- en Buitenl. Gedistilleerd 

Voor GAS, WATER, en ELECTICITEIT 

TECHNISCH BUREAU 

THEO BONPRIUS 

Soendaplein 34 - Telef. 13783 - Haarlem 


