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Beste lezers

- en ook de rninder
goede,

Naargelang de daturn waaïop
dit nurnrnertje uitkornt wensen wij
u vooreerst e'en zalig Sinterklaas,
Kerstrnis, Nieuwjaar of Pasen.
(het onnodige schrappen a. u" b. )
Nu we toch aan het hervorrnen
zijn, kunnen we er rnisschien best
nog wel even rnee doorgaan. Ondertussen hel, ik weeral iets orn
rnijn redaktiepraatje
rnee vol te
krijgen. Hier gaan we dan weer.
Stel u voor dat u tornaten kweekt
- ik rneen toch dat er in Belgie
tornaten gekweekt worden - hoe
zoudt u die kwijt raken.? U kunt er
natuurlijk rnee langs de deuren
gaan - rrraar zoiets staat nietrneer.
De oplossing ligt dus voor de hand:
u plaatst een anïronce: I'Mijn tornaten zijn de besterr" Goed, rnaar als
u dat nu in de Gazet van Antwerpen plaatst, dan hangen er de volgende dag honderdd.uizend kopers

aan uïv bel. Nu heb ik er nog nooit over horen spreken, dat er in
Koningshof een tornatenkweker rnet zulke productie zou wonen. We
dat alle Koningshofse tornatenkwekers
rrrogen dus veronderstellen
op kleine schaal verhandelen, en dus genoeg hebben aan een oplage
van, laat ons zeggen,200 exernplaren, en kijk, dat is nu juist de op*
lage van ons Journaaltje, Toevallig ! Juist toen we deze sarnenloop
van ornstandigheden hadden opgernerkt, ontdekten we dat we nog 2
bladzijden kaft vrij hadden.
Geef toe, dat het niet rneer dan natuurlijk is, dat we deze ter be- en
schikking stellen van het Koningshofse Tornatenkwekerskorps"
hun kollegats. Natuurlijk za| een kleine syrnbolische bijdrage gevraagd worden - wij kunnen per slot van rekening ook nj.et van de
wind leven"
Nu is er nog één rnoeili.jkheid: wij weten niet rneer wat daar vroeger voor gevraagd werd. Maar wees gerust, we zullen het aan belang s tellenden per soonli jk rneedelen.
'Wat
De traditionele KSA-artikels
vindt u nu in dit numrnertje?
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over
ontspanningsweekend. Verder
ansport: Ping-pong, voetbal en kaartavond. Tenslotte'lVist-ge's,
noncen en indrukken van een Koniqgshoveling, die dit jaar ziin vijfgepierd heeft,
tienjarig Koningshovelingschap
Yeel leesgenot
Ons Journaaltje"
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zaten aIIe zeven, stilzwijgend

Zij knikten

naasi elttaar

storn, en bij de kaarsenvlarn

glorn op hun hoofd ll.et zwarte boevenhaar"
E e n h u n n e r r Á / o uh e t w o o r d w e e r v o e r e n
rnaax zijn mond was dichtgeplakt
Zij

zaten, alle zeven, de hoofden neergezakt.
WIN
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VÍen vroeg deze avond onze aaRdaeht \roor een probJ,eern dat we
aX rneer hebben horen bespreken, ïrlaar \À/aarover rnen niet genoeg
kan spreken,orrrdat het zo moeitrijk j.s ons er werke}.i.jk bewust van
te word.en, dat het bestaat. De wereld wordt elke dag kleiner en
kleiner, zegt rnen, rnaar hij is toeh nog groot genoeg, opdat velevan
onze ïï'rensen htrn ogen kunnen sluiten voór wat er zich afspeelt ín
de wereld, Zíi, en wíj ook, sluiten ons op i"n ons hu.is en in ons eng
leven ín de gedachte dat, als we rie rnoei.lijkheden weigeren te zien,
zij dan ook wei. zulLen verdwijnen. Nochthans zou eeïr bli.k op de wereidkaart ons elgenLi.jk sehrik rnoeÈen aanjagen.
'W'anneer
\r7eons vagteland beschouwen rnet al wat zich ten oosten en al" wat aich ten westen van h.et Ijzeren Gordijn bevindt, dan
rnoet h.et ons toch wel voorkeirnen aLsof we heel onverstandige rnensen zijn door op zutrke rnanier op zern klein lapje grond te durven
leven, ai.s een nitdaging aan de rneer dan I rni.i.jard rvLensen di.e aan
cle <rverkant van deze grens wo::leïl. Neern daarbij r,ag Zuid-Aneeríka
en Afrika, en ge begrijpt dat ?ret wel, een wou.der is,dat we nerg niet
van d.e wereldkaaxt. zíjn afgevaagd. \ffe doen aan een struisvogelpoliti.ek, waarin.het verstand van de zogezegde nu.chtere en realistische
'Westerse
ïnens toch weL ver rnoet gezocht worden,
Fiet is nu niet de bedoeling een aantaL cijfers op te geveno bvb"
van zoveel priesters of geneesheren voor zoveel rniljoen inwoners.
Reeds dikwijls genoeg hoorden we zulke opsornrningeïr et zij roepen
in ons wel een bepaatrd rrredeli.jden op of verwonderi.ng; waar wel"
vooral rnoet op gewezen worden i.s onze verantwoordelijkheid"
Hoe ontoereikend de verdere uitleg ook zijn rnagr de bedoeling
is enkel dat deze uiteenzetting een van de schakels zal zíjr. van de
reeks van keren, dat rneïr er dsor anderen zal aan herinnerd rfi/orden. Een of ander keer zal de grootte van dit probleern wel doordringen.
Er zijn vele rnensen die zích afvrag.en, waarorn rnoeten die rnen3

sen geholpen worden. Velen van die wílden leefden irnrners geLuk*
kig in hun oerwoudeïr, Iaat ze er blíjven, waarolrï ze lastig vaLlen
rnet onze beschaving" A1s een eerste begin van antwoord zouden
we rnisschien dit kunnen zeggens iedereen heeft bij zijn geboorte
de taak gekregen fireer rnens te worden. HeeI zijn Ieven is een
groeien orn fileer rnens te worden en deze taak is nooit ten einde;
daarorn zijn degenen die denken, dat ze een oplossing op alle levensproblernen hebben gevonden en denken niets tïteer te leren te
hebben, totaal verkeerd (hurnanisten). Dit is een eerste gegeven"
rneegeVervolgens hebben wij ook onze verantwoordelijkheid
de
dus
in
gelegenhei.d
wij
hen
ook
de
rnoeten
kregen vooï
anderen;
stellen rneer Ínens te worden. Dit sluit in, da't zíj zelf riet rneer
door de natuur beheerst worden, rnaar dat de rnens de wereld' zelf.
beheerst en ornvorrnt. Het is dit, wat de beschaving hen, en ook ons,
zgu rnoeten brengen" Het rnoet een rniddel zijn orn zich bewust te
worden , dat een ïrrens ook geest is" Hun lichaarn zijr. ze zich bewust, al was het rnaar door de honger. Maar een rnens is lichaarn
èn geest, orn rneer rnens te worden rnoet die geest in hen ook bewust gernaakt worden.
is de jeugd zich nu bewust ge'$/orIn vele ontwikkelingslanden
den van die geest, en stellen zíj zich ook vragen op filosofisch politiek en religieus plan Nu rnoeten wij hen onze oplossingen, die
we in de loop van de geschiedenis gevonden hebben, niet opdringeni
rnaar we hebben toch ook het recht niet van de grondbeginselendie
wij in die 2000 jaar gevonden hebben en die ons geopenbaard zijn,
en waarrnee wij een srogelijkheid hebben oïn een gelukkig leven te
hebben, niet onthouden" Waarom zouden we hen nog eens 2000 jaar
laten zoeken.
.W'e
rnoeten er echter wel voor zor:gen dat we ons niet opdringen
aan hen; zij hebben het recht orrr onze oplossingêïr; êïl zeker de
vorrn waarin ze voorgesteld worden, te verwerpen"
'We
rnoeten hen dus niet enkel de techniek breng"en en hen op die
wijze van de honger bevrijden, rnaar de geestelijke honger die nu
ontstaat, rnoeten we ook kunnen bevredigen. Zij het dan rnet de volledige eerbied voor de vrijheid van die rnensen.
'W'anneer
er in dit betoog fouten voorkornen, bedenke men dat
het níet zozeer de bedoeling was iets te beweren als we1 een verantwoordelijkheidsgevoel
op te wekken, zodat Íren er zeLf zau over
gaan nadenken. Als er fouten in gevonden wordenn dan is dat zoveel
te beter, want dit is dan een bewijsl dat rnen erover heeft nagedacht,
en dan rs het doel bereikt"
Jong-Hernieuwerleiding.
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De redactieraad" bestaande uit Ivan,
Mahornrned en ikzelf heeft eenparig besloten deze bladzi.jde open te laten, uit
protest orndat we geen artíkels krijgen.
We hebben alLe drie wel een stevige
duirn, rnaar die kunnen we toch ook niet
foreeren"
\{e zijn dus in staicing gegaan, hebben
de deu.r op slot gedaan - uzíet ze hiernaast. Anders weL vervelend zorn staking" We eten niet rneer, schrijven niet
rrreeï, drinken n:.et rneer - u vat die
sf,eer wel. ALs ik nu nog maar een derd.e pseudonierrr kon vinden, dan konden
w e k a a r t s p e Ï . e n ,r n a a ï o n d e r t u s s e n . . .
Trouwens we weten ge\À/oonniets rneer !
Dus staken rnaa.r " " .
A propos, keRt u díe cowboy-rnop?Een
gourdzoei<.erwas plots ziek geworden en
werd naar een verafgelegen ziekenhuís
gevoerd. De verptreegster; die zijn vatri.es
uitpakt, vraagt hem: rrHebt u geen pyjarna, rrreneer?rt- !tlk weet niet wat hetisi
zegt Mac the Knife,rr.aar
Jl,et zit inn'rijn
buiktr"
En nu staken we verder.
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Fïet idee dat Koningshof nog nooit verloor op Zurenborgse is
ook dit jaar waar geworden" Kwestie voetbal bracht Koningshof rneer
voor dan de vorige rnatschen" Het was een nnchter spelend Koningshaar geheel
hof dat de overwinni.ng thuis bracht. Was dF!ÏËË!-in
een uitstekend en hornogeen eLftal waarin eigenlijk elke speler uitblonk; daarentegen zouden we echter de spelers Van lrnpe, Stock'Wollekens,
Collin, Grupping" die een uitstekenbroeckx, Kelderrr-lan"
de verdediging weergaf, zouden nu echter nog de voorlijn kunnen
opnoeïrren, dan zouden wij een opsornrning krijgen'van gans de ploeg'
De doelpunten werden gesc,líoord door Hans Grupping, die van
30
rneter prachtig doel trof en door Jan GeyseLs die eveneens
op
rnet een prachtig vlue tschot, Koningshsf de overwinning bezorgde.
waarin wij spijtig geO v e r d e w e d s t r i j d e n K o n i n g s h i r f - N o o r s e '\{illekens
rnoesten nona l0 rninuten van Tony
noeg het uitvallen
teren, was dit rnisschien het enige ekskuus van onze 2-3 nederlaag.
Dien,
Zondag ZZ novernber hebben we de rnatch Koningshof-Ik
hebben'
ploeg
nooit
verloren
waartegen wij nog
een
Phoenix"
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Toen ik een jaar of zeven \/as - rnijn ouders woonden te Brasschaat - rnoch-t ík voor tret eerst rnee rnet de jaartrijkse bedevaart
naar Sctrlerpenlaeu-vel" In votrïe nactrat,te twee Llur, zat de kerk al vol
volk voor de Mís, en kort nddien trokken wij de frisse rneinaeht ín,
over de srnaLle, hotrbeli.ge kasseiweg van Brassehaat naar ttden Boterrnetklr" door de pikdonkere bossen. Het rnoet ín l9Z4 geweest
vras er nog zelfs *tgeen schijn
zijn, en van enige straatverlíchtíng
van gedaeht'i, ook niet aan het kruispunt bíj"de vaart,u/aar eindeXijk
\À/eereens een huis stond, het eafe van 'oZjuV kasscirt, een stellig
darne die in haar ïeven Jei had geheten nnaar die
eerbiedwaardige
zelfs op dat ogenblik allang haar staande pobitíe achter de schenkbank voor een gernakkelijkere, althans liggende houdíng op hetkerkhof had verwrsseld.
Aan de va"arí kwarn er al wat licht in de lue ht en de fanfare zeven of aeht rnannen van goede witr, aangeyoerd door de koster die
tu.ssenin rtret zijn ktrarinet de rnaat sloeg - kon ook atr eÊns een and e r i . i e d j e s p e J " e nd a n ' 0 T e L s u r d e s o p d e t r e r g e n o ' , t r e t e n i g e d a t z e
van bwíten- kenden" Toeh werd er \Íooreerst nog een gem.akkeïíjk
en
deu.ntje genoïrlen: onveranderJ.ijk, zoalng "l.kmij kan herinneïen,
(en
is
zevenenvij.fzieh
krerlnncren
die
zoJ.ang rirrijn rnoeder llet
kan
er vanaf de vaart tussen e1k tientje
tíg rnaal, nree opgestapt),werd
e e n s t r o o f j e v a n e ' O , G i j r n i j n s e t r r o n eh o p e ' u g e s p e e J " d .V e e t r K o n i n g s hovelingen zijn in latere jaren rnet dat oude wijsje voorzeker ver*
trouwd geraakt" als ze er rond een uLrr of vier door uit hun straap
werden gewekt, eerst van heetr nit de verte, enketre rninuÈen later
van wat dichter bij, en tenstrotte vlak onder hun venster, orn dan
weer o,p dezeï.{de gehei.rnzi.nni"ge r:lanier in de naeht te verdwi.jnen"
Maar die eerste rnaal (voor r:nrj de eerste rnaal, want anderen
'moeten het voordien reede ontelbare rnaLen gedaan hebben) was er
van Koningehof nog votrstrekt geen sprake" In het eerste licht trok
onze processie in twee lange ríjen over een sïnalle zandweg" een
dat het de huidige Zilverstraat
echt karrespoor. Ik veronderstel
7
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waË, waïrt we kwarrren voorbij een klein boerderijtje, waar de haan
't
lag een weide, ír:iaar voor
begon te kraaien. Bij dat boerderijtje
ováríge: niets dan heide, dennen en berkenl en hier en daar eenven,
uit opstegen" Het enige spoor
woÏkennevels
\ffaar geheirnzinnige
was
teehniek
. . . een echt rrspoortt, het
moderne
de
huidige,
van
spoorwegr die de forten rond Antwervan de rnilitaire
overblijfsel
pen verbond, en waar in die tijd sorns nog wel eens een trein over
aa7;
te Brasschaat
reed; ik heb dat onthouden orndat die spoorlijn
ít Gerneentehuis de Bredabaan kruiste. Op Koningshof -rnoet hj *f zijn.
gens aan het huis van de familie De Schepper voorbijgekornen
ruÊtidie
schone'
door
voort
langzaarrr
wij
trokken
Ondertussen
natuur. Biddend, zi.ngend rnet de ír^tazíge, een beetje geheirnzinnige
kanten, die er regelrnatig naast bliezen, orndat ze zíc}a in het Iosse
:zarrd of over eerr ornhoogstekende wortel rnistrapten" fel onder de indruk van de schone orngewing en al het ongewone, liep ik rnee in
op een paar
de rijen achter het hoog-opgestoken processiekruis,
zouden
wonerL
plaats,
wij
later
$/aar
honderd rneter van de
J. V. O.
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ik 'tpreleen in ei.taten, en zo 11nolH:o.llrreerik een fílosoo.ii'ff(lij, ueï.1.
er. Zo zaw i.k zeker zeggen.' ríEr zijn twee
geXr.jk nog pe;-rst;r:1,ïst'ise-Ï:,
soorten m.ensen, zij tï.i.ebedriegen als ze het nodig hebben en zi.j di.e
het doen atrs ze er de rnoge1ijkh.eíd toe hebben"" In een eyní.seXl
ik zeggen: rrZi.j die teveetr denken dat hr,rn navel ltet
eigenhLík 2'o-'s.
rniddenpunt van de weretr.d is, krijgen een ffraagzweerrr" Maar dat
weet ik nog niet zeker, want ik heb de índruk dat een andere grote
geest dat aL vrldr rr'rij heeft gezegd. - of i,ets dat er goed op trekt
toch. En bovend.íen, er zljn tegenwoord$.g zoveel nlensen rrret een
nlaag z1rleer.
Maar ik ben geen fiLosoof. Ik hníver aI bij de gedae hte. Niet dat
ik er de gedachtenvoor rrris,ïrlaar ik kan rne níet inbeelden,dat ík
een boek zou uítgeven. Ik vraag rne af,hoe zo'n beroepsexistentiaï-ist, zoatrs Srtre, het op xraBier krijgt" Ik zíe twee nnogelijkheden
slechts, en beide even absurd.
l" Uitwendige filosofen, Zotn keretrs filosoferen al wandelend..
Ze pakken hun paraplu en starten" BijvoorbeeLd: ze onderzoeken
de leer van Descartes" Maar eer ze bíj de eerste onrniddelijke zekerheid gekornen zijn, hebben ze al vier keer op een vui.lbak gezetet.
Misschien dat Plato daarorn juist in het park ging wandelen. Maar
daar zitten kinderen te knikkeren.
Tenslotte vouwt de filosoof ontrnoedigd zijn regenscherrn dicht
en laat Descartes in zijn geloof"
2" Het inwendige type" Deze zaL na het ontbijt tegen zijn vrouw
Breng eenpot
zeggen". "Sirnone - of Frangoise - ik ga filosoferen.
ornhoog"
koffie naar bovenr'. Dan huppelt hij, het buikje strijdlustig
de trap op. Hij neernt zijn griffel en zijn lei en begint - bijvoorbeeld rnet het woord t'Sornstr" Maar bíj de S denkt hij,dat hij de
- hij denkt even na zin rnisschien beter had kunnen formuleren
en hoe gaat dat - die krul van die S kan wel wat beter" Voor de
slrrnrnetrie die andere krul dan ook rnaar" Kijk,rnet
een zeepaardje!
En tegen dat Sirnone rnet de koffie kornt is het al een rnonster rnet
zes koppen geworden" Ontrnoedigd, de buik tussen de benen, slenterf
de Íilosoof terug de trap af en wordt schrijver van tekenverhalen"
En daaro rn zaL ik, helaas, nooit een filosoof

worden.
TVAN.
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Feestrede ter gelegenheid van
,1e 500ste verjaardag van de rederíjker skarner ltDe Firnnrelblornt

I
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Dit jaar, beste írr€Íts€rr; is het 500 jaar geleden dat - Ln L464 trDe Firnrnelblorz.rrtwerd gestictrt. Zij was het
de rederijkerskarner
resuLtaat van de literair
opbloei die onze landen kenden sinds, enketre jaren vroeger, Mauritius de Zeernaa het rnatrozenl"even had
en een letterkundig tíjdsehrift
opgegeven voor zijn diehtersroeping
- het eerste wetrlíci:,t in West:Ërrropa - uitgaf"genoernd rr tt Joernaeltjen, een stichtelyck bceexken van porÀrezy ende rethoriektt niet te verwarren
rm.ethet gelijknarnige, doch later gedateerde
rroolkrantje.
Onder invi"oed van deze voorloper
ontstond een beweging ntr de
rsHernieuwurrg'tt - de sch.ríjvers van deze periode kunnen we dus
trÉfernieuwersrt nclerneR - crr deze leidde tot het ontstaan van de jarige rederíjker

skarner.

Deze werd gesticht on.der innpuT-svan Antomus a.-n \MiLleken, Dez-e energieke leider, d.ie eehÈer se heppend geaie ;T':-; :€, was hovenriietr ueiterst belangrrjk voor z:.jn dissertaties
over de drukkunst en
<lít jaren \roor G*tenberg
die trourarens {eI op hern gesteund moet
hetrben" Ook hier v/a.ren de Vlarniïrgeït dus de rest van de wereld
voor! Ook het bekende gezegde t'Als de katten rn'arzennkalven de
varkensrr wordt aan dezc vroeg-?rurnanist toegesehreven.
Bij de bespreking varr de sehrijvers
uit de groep zullen we beginnen rnet de rliehters"
Ze,er begaafd was de jong-gestorven
Witrfrid Diederikszoon.
We
kunnen hern best vergeli.jken rrret de vurige Bie<iero : een rrens die
zich door zijn driften heeít laten rneeslepen tot in het di.epste zedelijk vervaL. Eten, drinken en vechten ï/areR zijn lust en zijn leven
- en deze uitspattingen besehrijft hij in maehtige refereinen"
I{et
is onnodig te verrnelden dat zíjn werken integraal op, de index $rerl0

den geplaatst.
Vereter is er een zekere Ma.rkus wan den Bosehweg : van wie'
spijtig genoeg slechts weinig hrewaard is gebLeven. Uit zijnJavaanse SteenlaoËrver blijkt e,;hter zijn talent" Ook voeLt rnen dat hij pult
uit rijke ervaring.
'l{'i.nfrid Het hoogtepunt was echter de rnonni.k
orïr zíjn visionnaíre taa.l bijgenaarnd 0'de scheppertt. Van h.ern is het ontroerende
diep-r"rensetrijke rondeel rtïk zitte zo diep in de Putterr"
Ook zijn broer, Conrad Busken-Staïyrp" u/as e€n dichter, doch zi.jn
stíjl was wat con-ventj"oneei.- pasteibakkerestijtr.
Verder was er d.e filosoof Johan StaLkneeh.t. Van hern is het gevleugelde woord rtPLus que je connaís les hornrnes, plus q,re jtaínne
rrron chevalri. F{íj predikte een extreern epicurisrne, en werd daarorn eerst naar Postakker verbanneïx erl Later op de bra.ndstapetr gezet"
De wetenschappen bLoeíclen rnet de twee barbieren, Carolus en
Ernrnanulel" die beiden hun Leven ga\ren in de strijd tegen TheofiLus
Faber I, de keizer \ran díe tijd, die de pri.viLegién van hu.rl arnbacht
wilde aantastetr. Terl-oops gezegd, deze Theofi.l-ns speelde ook een
kulturele roI door de opri.chting van het Collegiurn Bilingíurn te
Hertoginnendal""
De eerste van deze rnedicijnïr'!.annen, Carotrus, i.s osk befaarnd
orn zijn sonetteneruit vroede, uit sotte ende uit arnoureLrzerr - waarvan vcoraL de laatste categorie a1s geslaagd rnag beschouwd worden" Ook zijn tryrische natuurgedichten, waarin hij zijn vreugde bezír.gt orn het einde 'ran de harde winter, zijn niet rnis.
Teaslotte is er nog de rnysticus Andreas Gipensius, een weinig
geest: de invloed van Ruu.sbroek is duidelijk rnerkoorspronkelijke
baar"
Laten wij nu een hiep, hiep, hoera
aanheffen voor de jarige"
Dank bij voorbaat
Moharnrned
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KNAPEN

Zatexdag,T novernber, S knapen waren sarnengekomen oïn eeïr
uitvíel" ïfl'ant, toen de knapenleiavondspel, dat wel wat veïrassend
der het spel aan het uitleggen was,werd het lícht u.itgeknipt, en het
speJ. zat op de wagen" De Leider werd. geschaakt, rnaar onze rnoedige knapen gingen aehter de schakers aani deze laatsten hadden
wachtposten uitgezet, er werden bornrnen g.egooid, geschoten en lawaai gernaakt. Maar de knapen voJ.gden het spoor en vonden 'wat ze
zochten, in een donkere straat, aan de rand van een bos, 1ag hij, g.bonden en rnet een prop in de rnond" En toen rnen hern wou losrnaken sprongen er uit het bos de kidnappers, er ontstond een gevecht
waarin de knapen de overwinning behaalden; de gangsters sloegen
op de vLucht.
Zegevíer end ging rnen terug naar het lokaa1, waar het uifkwarn
dat de bandieten niernand anders rÀ/aren dan de Jong-Hernieuwers.
Deze prachtige avond werd besloten rnet het afseheidslied. Spijtig genoeg \À/aren enkele knapen afwezíg" Deze zijrr op internaat en
kornen rnaar orn de 14 dagen naar hu.is" ïn het trerl,llg zullen ïve er
zoveel rnogelijk rekening rnee houden maar er zi3;: nog andere
bannen"
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Dat wegens gebrek aan tijd - onder andere - dit jaar ons toneel
wordt vervangen door een filrn"'Wij vínden het ook zeer spijtig,
(rnooi woord, hé?).
ír.aar het is een geval van heirkracht
Dat de KSA dit jaar haar 30-jarig bestaan viert?
Dat onze Hernieuwers
de tweede Kerstdag tweernaal rnoeten optreden,in St Philippus en inrs GravenwezeL,voor zieken en gebrekkigen" We worden nog beroepsspelers !
Dat het volgend jaar de twintigste rnidzornerdag is ?
Dat we nog steeds verlangend uitzien naaï artikels voor ons
Journaaltje ?
- Dat het knal wordt?
- Dat de nieuwe Koningshovelingen
er even hard welkorn zullen
zijn als de oude?
- Dat het rnaar niet wil gaan vriezen?
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Onder het Kerstverlof
gaat onze sterrestoet door" Een deel van
de opbrengst gaat dit jaarweer
t:;aar de noodlijdenden"
In het vorig nu.rnrner gaven \re een verslag over E. P. Van Haegenborg, die ons een vergadering had gegeven over de toestand
in Kongo. Ondertussen is deze rnissionnaris
rnet verse rnoed,
niettegenstaande alle rnoeilijkheden, terug rLaar zijn werk vertrokken"
ïn de loop van de lente zaL,ír:. het kader van de 20e Midzornerdagi
een retrospectieve gehouden worden over de voorgaanden. Mogen
wij daaroïn een oproep doen tot allen die interessante fotots hebben over de Midzornerdagen?\trij
zullen ze zelÍ kornen halen,verzorgerL als pasgeboren babyts en in oergezonde saat aan de rechtmatige eigenaars terugbezorgen. Serieus waar. Bij voorbaat dank.

PECH
Toen Agarnernnon uit Troje weer thuis kwarn
En lekker lijk vroeger ts narniddags zijn bad narn
toen dacht zíjt gernalin
rrHij zit er nu zeker al in"
Zij sloop rnet een brjl naar boven
en had hern zijn schedel gekloven
ffraar de deur van de badkarner was toe.
Moharnrned.
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K e n t u R a b i n d r a n a t h T a g o r e ? J J * e z eI n d i s c h e w i j s g e e r s t i e r f
1{'e hopen u in een van de voLeven voor de tweede wereldoorlog.
gende nurnrnertjes een bijdrage te kunnen geven over zijn leven en
boodschap" Ëïoewel hij heiden was stond hij,wat betref.t zijr: opvat-ii
Bi.j wijze van
tingen, omzeggens rrret één voet in het kristendorn"
kennisrnaking vol.gen hier enige zeer korte gedichtjes van hern over
de Liefde" Ze keirnen uri.tr0Vuurvli.egenrt, een verzarneLi.ng die ontstotrd tijdens reizeR in Japan en China, waar men hern zeer vaaln
verzocht gedachten neer te schrijven op waaiers.
- Terwijtr God wacht op het bouwen van zijn terrrpel
rnet l-iefde
slepen de rnensen stenen aan.
- Laat rnijn lief,de, geli.jk zonlicht, u ornsl.uiten
en u toch uw Lichtend.e vriiheid schenken.
- God zaektkarneraden en eist tlefa*
de Duivel zoekt slaven en eist gehoorzaarnheid,
- De wind tracht de vlarn storrnenderhand
alleen orn haar uit te bLazen.

te verovenen

- De liefde sbraft door te vergeven
en gekwetste sehocnheid door haar sehriko "ekkend zwíjgen.
- Een die ver was kwarn nader tot rnij in de ochtend
en nog nader toen de nacht herr wegnarn.
- Heb rnedeLijden,bloern,rnet
d.e worrn
hij is geen bi;
zijn liefde is een flater ên een Last"
Meharnrned"
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"Moet dat schilderij nu zd hangen
Met de rnoderne schilderkunst wordt zeer dikwi.jls de draak gestoken, orndat de meesten die het wiLlen beoordeLen er niets van verstaan ea aLza een totaal verkeerd beeld krijgen van het kunstwerk"
Er zit nathurlijk ook veet brol bijid@en
van tien op twintig rneter,
tot een prachti.g kleureneffect gestied of kleinere griezeltjes, rnet
verfbeschoten!.""
Onder de verschilLende soorten rnoderne schilderkunst, want
rneestal verstaat rnen daardoor de abstrakte werkjes, door een
ezelstaart van de nodige kleur voorzien, rnoeten we wel een onderscheid rnaken. Sornrnigerr van die prullen worden dan nog tegen
fantastische pri;zen verkocht !
Nee, voor rnij begint de rnoderne schilderkunst reeds bij het
fauvisrne, of de vervoering der kleuren, terwijl het voortgezet wordt
in het kubisrne, dat rneer is dan een geleide evolutie; het is een reDe schilder
volutie in de rnanier van denken in de schilderkunst"
nadenken.
En
leert de wereld daardoor
is waardevolle kunst niet
dàt, waarrnee de wereld eveneens vooruil geholpen wordt, zoals in
alle andere takken? Die strorning wi1 eigenlijk niets dan scheppen;
zijn eigen vorrnen naast die van de Scheppeï en daarbij helernaal
niets te rnaken hebben rnet de vertrouwde vorrnen, die door de natuur ge-inspireerd werden! En kan dat ook geen voorthelpen zíja?
Het is toch irnrners één var: de uitingen van de rnoderne filosofische gedachte,die de rnens vergoddelijkt!
Het surrealisrne brengt ons nog een stap verder en is de overwinning van het droornleven en het onderbewustei waar-door het
weer zeer waardevol wordt. \Me spreken hierweer
niet over de
vele rrvoddenrr in de rnoderne schilderkunst. Laten we voor ogen
houden dat rrsurrealisrne" eenvoudig de totale revalorisatie van
onze geesteskracht beoogt en dat doel wil bereiken door af te d.aHierbij lelen in de duizelingwekkende diepten van ons innerlijk.
zij eens te rneer bewijst
vert ook zij scheppend werk,waardoor
nttig te zijn in deze wereld.
De abstrakte kunst tenslotte drukt alles in lijnen en kleuren uit
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en alhoeweL ze interessant eïr prettíg is orn naar te kijken,kart ze
toch alleen rnaar door ingewijden begrepen wordeÊ" Maar is áe
daarorn niet rninder waardevol, orndat niet atrlen hun dikwijls zeer
rijke inhoud kunnen verstaan ? En we zouden wetr kunnen zeggen, dat
in die exfrerne zorg voor de plastische waarde het aanknopingspunt ligt tussen de experirnenten van de rnoderne schilderkunst en
de geest van het klassicisrne. En was die sorns belachelijk en onnuttig ?
zeker
Door dit alles zien wij dat de rnoderne schilderkunst
deze
rnaterialistize
wordt
orn
wanneer
gebruikt
verantwoord is,
sche wereld rnee vooruit te helpen.
LUC.
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