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Lang nog zal 
de school zich 
,,GELD TE GEEF" 
herinneren. 
waarin 

Frits van Rheenen 
(Opa Eliotl 

een puike 
hoofdrol speelde. 

(Zie ook pag. 2 en 31 



W a n t  het pessimisme van een enkele thuisblijver ten 
spijt werd hier ondanks korte repetitietijd en onge- 
oefende krachten, prima schooltoneel geleverd. 
Jan van Spanje, moest als junior Eliot, de spits af-  
bijten. hetgeen hij voortreffelijk deed. Zowel hou- 
ding als mimiek waren in de eerste minuten boeiend. 
terwijl hij ons voor het overige de van-niets-af- 
wetende zoon des huizes liet zien, die hoewel goed 
spelend, in zijn houding toch iets geforceerd had, 
hetgeen misschien kan worden toegeschreven aan 
het feit. dat Jan een jongen van die leeftijd moest 
uitbeelden, die hij juist enige jaren ontgroeid is. 
Trees Raats, toverde een klein nijver knikkend 
dienstmeisje voor het voetlicht en liet den  dat je 
zelfs van een kleine rol nog iets aardigs kunt ma- 
ken. Zij speelde heide avonden even sterk. Mis- 
schien was ze door haar korte snelle antwoorden 
hier en daar wat onduidelijk. 
In Heleen Weerdenburg ontdekten we de char- 
inante dochter des huizes. die onze aandacht wist 
te trekken door ongedwongen spel, dat ze echter 
iets persoonlijker had kunnen maken. 

O P ~  debuut, hoewel : r vergat met de 
?n .,mee te spelen". zij min of meer 
ar  rol viel. Maar ja, het; spelen ter- 
~nderden ogen uit hcL UY.LKcl je van top tot 

teen opnemen ei liet mee. 
Stelde Ank van r Eliot ons de 
eerste avond, a ze, een weinig 
teleur omdat haar optreaen iets onzekers had. in 
het derde bedrijf tweede avond 
maakte zij dit ri 1 trad ze door 
een juiste rolbe duidelijk naar 
voren. 
De volgende speler op wie wij nu di pers  
willen richten is Wim ~eelen:  E n  als izuin 
hadden, dan zouden we zonder ons één 
ogenblik te bedenken. deze voor hem uvcu rLiidllen. 
Wan t  de manier waarop hij ons de h 'oor- 
goochelde was in één woord: fantast zijn 
goed gekozen gebaren, zijn prima zijn 
doordachte manier van optreden. wist nrj zicn aan 
de top te plaatsen van dit gezelschap. Vooral be- 
wonderden wij hem in die scène, waarin hem door 
de pas gearriveerde boeven de weg naar het po- 
litiebureau werd versperd. Het mimisch talent dat 
hij toen ten toon spreidde was verbluffend. Ook 
was hij het die door ,.stil spel" voortdurend liet 
zien. zich zijn rol volkomen te hebben eigen ge- 
maakt 
Frits m we aai een 
vreem en hij eer kans 
kreeg net regenoeei riiervan te hewilzen, aeed hij 

ding 
W e  

voor 
jongeman in de lastige rol van grootvader. 

welke rol. zwaar door houding en stem, hij tot het 
einde toe prima heeft volgehouden. handig gehruik 
mnkend van de leuke zinsneden in z'n tekst. 
Peter van Rooyen, vergastte ons op een bijzonder 
sympathieke vel spel 
als spraak volk ngen 
was. Vooral zij :ricia 
wist hij zó te brengen aar ner ae  aoor ae  scnrijvers 
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O p  maandag de 19e en dinsdag C 

schap bestaande uit jongens van a 
tie van enkele meisjes van een ,.onnexenae scnoor, onaer re, 
pater van Westing O.E.S.A.. het 
Nederlandse bewerking van W: 
Money to burn" - voor het vee 
Stadsschouwburg. 
O p  beide avonden sprak pater rector een kort welkomswoord. waarhij 
hij tevens van de gelegenheid gebruik niaakte, uiting te geven aan zijn 
vurige wens dat het Triniteitslyceum het volgend jaar weer op de tra- 
ditionele en goede wijze de jaarlijkse toneelavond zal kunnen verzorgen 
in officiële samenwerking met ..Sancta Maria". En dat dit niet slechts 
de wens was van onze rector, dat bewezen dinsdagavond de talrijke 
in de zaal aanwezige Sancta-Marianen niet hun applaus hierop. dat 
verder commentaar overbodig m? 
Het spel dat ons geboden werd, 1 ieen op een rede- 
lijk hoog peil. W a s  het stuk zelf en povertjes van 
inhoud, het tempo waarin de jongeiui net oracnren verleende het fleur, 
kleur en charme. zodat het enth, 
dan tevreden was. Wel  moeten 
zwak bezet waren. terwijl in v,  
ware acteurs schitterden. Als algemene opmerking kan hier nog 
worden dat de dames wat hun uitspraak betreft, nogal aan de o 
lijke kant w,aren, hetgeen toch in strijd is met de eerste beginse: 
goed toneel. Jammer vonden we het ook dat de gedegen rolke 
het nog onwennige spel van de maandagavond, dinsdag ver 
werden door een los, natuurlijk gehandicaj 
een zeker gebrek aan rolkennis v n combina 
beide elementen zou waarlijk het I erd hebbet 
misschien zijn dit slechts dingen, ciic oiicrii uyuriiirii -dn iemand 
een notitieboekje gewapend een t' 
Laten we ons daarom verder bep. 
kregen en derhalve de acteurs e 
in de spotlights plaatsen, met een oeooraeiing van nun prestaties. 
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bedoelde humor hkef bedtien en niet doorzichtig flauw werd. Een 
compliment aan de regisseur om juist hem deze rol op te dragen. 
Een figuur die reeds hij z'n eerste verschijnen op de lachspieren werkt, 
zagen we in de prachtig volgehouden en goed beleefde rol vanMaarten 
Prins. Hij had de ongemakkelijke taak een man ten tonele te voeren, 
die ondanks zijn houterige stunteligheid toch aanvaardbaar bleef. En 
hierin is Maarten volkomen geslaagd. Hij was de Gridley, die hij zijn 
moest. E n  dit, dank zij juiste houding en goed gehaar, terwijl zijn woor- 
den. hoog en snel. door scherpe articulatie helder weerklonken. 
Pas na een korte aarzeling durfden we in Maarten Ellis, de gentleman- 
boef te ontdekken. E n  die korte aarzeling kwam o.a. door Maartens 
gejaagdheid. waardoor aanvankelijk een deel van z'n tekst verloren 
ging. Maar even snel als zijn uitspraak was, wist hij ons het zwa 
begin te doen vergeten. Zijn rolbeheersing was goed en zijn houc 
niet minder. Prima wist hij o.a. gebruik te maken van het rode voetl 
om zijn scherpe gelaatstrekken nog meer te doen uitkomen. Zijn 
was niet groot, zijn optreden groots. 
Maartens handlanger Camillucci kreeg gestalte in Rob de Jong. Een 
rechtvaardig oordeel over hem uit te spreken valt niet moeilijk. Want  
hij was voortreffelijk. ondanks enkele gebreken. Riep zijn optreden in 
het eerste en tweede bedrijf. die griezelsfeer op, die we alleen aan 
Hitchcock meenden voorbehouden. in het derde bedrijf moest de onver- 
mijdelijke terugval wel volgen. Het is voor een zo jonge speler nu een- 
maal onmogelijk alléén een heel bedrijf. waarin niets gebeurt, te dragen. 
Ook was de toestand waarin de schrijvers hem plaatsten verre van 
doordacht. Daardoor kwam Rob vanzelf tot een min of meer gechar- 
geerde vertolking met voetgestamp. stemverheffing en spelen op leuke 
tekst. Hem treft echter geen verwijt. W a t  hij goed kon doen, deed hij 
goed! Daarom onze complimenten. 
Als bewijs van het feit dat Bart Alkemade als .,gewone" straatagent 
volkomen voldeed. moge gelden dat een moedertje in de zaal wel 10 
minuten heeft zitten lachen om die .,onmogelijke agent"! 
W a r e  het toen niet slechts toneel geweest, dan zouden we nu beslist 
Paula Krouwels willen assisteren bij het aan de man brengen van 
schoonheidsmiddelen. Z o  gord getypeerd was dit cosmetische dametje. 
Betreurenswaardig was het dat Ria Klein, die beslist meer waard is, dan 
een vijf-minuten-rolletje, nu niet de gelegenheid kreeg haar kunnen 
te tonen. 
Als inspecteur Taylor en tegelijkertijd als die bekende deus ex machina 
betrad Pieter Mascini het toneel. Hij deed ons door sober spel vaag 
denken aan een zekere Maigret. 
E n  volledigheidshalve vermelden we nog dat Conny Bergé inspiciënte 
was en dat Madelnn Dreesmam voorkwam dat het spel vastliep. 

......... werkelijk enige verzorging nodig 

Als aanmerking op de overigens goed strak ge- 
houden regie willen we het volgende zeggen. Het 
was o.i. helemaal niet nodig Nelly B. Rronsnn zo 

18e eeuws op het toneel te laten verschijnen. ter- 
wijl de opstelling van het hele gezelschap in het 
derde bedrijf. met de hoef vooraan in het donker. 
ook niet bepaald gelukkig was. Misschien had 
Camillucci beter wat dichter bij de deur kunnen 
plaatsnemen, waardoor de z.g. ontsnappingspo- 
gingen dun niet zo doorzichtig hadden aangedaan. 
Nu immers had men best kunnen ontvluchten, 
jammer alleen dat het niet in de tekst stond. 
E n  wat onszelf weliswaar ontging. maar niet on- 
opgemerkt de heer van Noort passeerde was, dat 
met een kleine verandering in het boekje, de fout 
had kunnen worden voorkomen dat na Teds ver- 
loving met Pat, dit jeugdig stel de trap besteeg 
(naar het dakterras?), terwijl ma bij pa in de keu- 
ken ging zitten uithuilen. 
Voor het overige mogen regisseur en alle mede- 
werkers zich een pluim op de hoed steken! 

E n  dit alles dan. naar de uiterst bescheiden mening 

van: TOMY SCHMITT. 

......... ,,Zei U . . ....... Price?" foto's: Ton de Weyer. 
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allen één zijn! 
Voor een auditorium van leerlingen der hoogst? klassen en 
iiikrle docenten hield Ds. d? Toiikelaar, Ned. Hcrvornid 
predikant t? Bussum op zaterdag l i  jan~lriri in de cantine van  
onze school een inleiding over dc oeciimeriische gedachte 
i.v.m. de Intcriiationale Bidweek. 
Spreker trachtte aan de hand van eigen ervaringen de drang 
der kerken tot cenwordiiig aan te tonen. waardoor hij zichzelf 
onmiddellijk vcrpliclittt- zich tot de practijk te bcperken. en 
iiiet de kans liep te ve~.duzalen in de wildernis der theorie. 
Bestaat er dan wel een rrdeliike mooeliikheid om tot een daad- .. , 
werkelijke samenwerking te knilien tussen de verscheidenr en 
verschillend georiënteerde kerken? 
.\l, . ~ : ~ t \ ~ . > t ~ o , l  .lp Jc:t, \ , r  ,.\q \.c-r:.,l.is- \l-..%-I,t t c, , . .  I>C.:.ILY~I k11 
: t I , o  l .  1 : l . r  1 l 1 l . i .  i trof I i i l  
,,dn ~ ? l , ~ r . r . c ~ ~  kt.r.+:,~. I I ~ C  .#,\I: 3 , t  c><:> Z I I C ~ S ~ .  l: t t l . ~ l ~ c , >  noch 
typisch protestant aandeed. Het altaar mrt i~.iicifix scheen op  
ren katholieke en de bijbelvertaling van Maarten T.utlier up 
pen protestante invlned t i  wijzen. De oplossing lag i11 liet 
frit dat beide kerken van d ~ z e  ruimte gebruik mankten voor 
hun godsdiensíoefeningen. Irnmcrs dr  vluchtelingen waren on- 
der dc druk der omstandigheden losgcraiikt van de prohle- 
inutiek van hun geloof en u-erden slechts grdreven lot Chris- 
tiis. zonder dus het vcrschil te onderscheiden tussen het 
kariikter en de opvattingen vaii beide kerken. ..Wir hahen 
uns Gepack fast völlig nnterlnsseii!" Het gaat hen slechts om 
Christus. gedreven door Ihonyer naar het Sacrament. 
Ook valt in hct hrnndpiint cler wereld Berlijn. de officiële 
samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen op, 
w,i,trbij men zelfs tot intercominunie en intercelebratie kurarn. 
Dat dit bij ons in Nederland niet goed mogelijk is kotiit door- 
dat wij, die de vrijheid van bezinning hebben, elkaar eerst 
trachten te 11-1.rri kennen orri dan pas door de vclc punten 
van overeenkoiiist di~htcr. tot rlkarir toe te treden. Hnru,cl 
niet binnen korte tijd, voorzag spreker toch op  de duur ook 
in Neriprldnd een nauwcrc sainetiw~rkiiio tuasen de talrijke ~~~ ~ -~ 

protestante kerken en de Kooins-katliolick~. getuige de talrijke 
q~svreksceiilra waar andersdenkenden de  q~leqenheid wordt 
jebodeti iiiet aiidersdcnlrcndcn van t; wisselen om 
door het woord nader tot elkaar te konien. Maar op  de eerste 
plaats is h i~rvoor  ~iudig dat w e  ons voor dkiiar openstellen 
en op  zijn minst elkaars rrie~iiriyen trachten te hrgrijpen. 
Ook hebhen we verleerd voor elkaar te bidden. terwijl het 
qrbed toch juist het middel hij uitstek is ter hereniging! Wan t .  
zo ineende spreker. de kloof tussen de protestante en kntlho- 
lieke kerk is sinds reformatie en contra-reformatie 
Ihrred eri diep geworden, maar kan di-sondariks in de sfeer 
van gebed overbrugd worden. Daarom ook zei abbP Goutu- 
rirr, die besclio~iwd wordt als de gnngiiiakir vali tie Jnter- 
nationale Bidw~ck,  op  een conferentie te Lyon  ..Als we nu 
niet leren samen t? bidden. zal er  ook van ons qethroloqiseii. 
niets terechtkomen!" 
Werd  dit bidden ook voor dc aiidersderikrnden aanvankelijk 
slcrhts beoefrrid door de katholieke kerk. teoenwoordia be- 
gint dit begrip ook langzaam binnen te dringen in de pro- 
testante !~ed'ichtenwereld. Vooral sindc d? WERELDRAAD 
VAN KERKEN in 1954 haar 168 lrden-kerkgeliootschappen 
aanspoorde zich bij deze eenheidsbewrging aiin te sluiten. 
Om wclkc reden rle Nederlandse protestante krrken ook dit 
p a r  in de weck van 18 tot 25 januari bidstonden zullen 
Iiouden in dezelfde geest als de katholieken dat doen. 
Zowel in  kleine als in grotc dingen valt dus een tocnadcring 
te bespeuren tussen de vcclheid van kerken en wordt ook 
de onderlinge verdraagzaamheid en het wederzijds begrip 
groter. 
Mnor livrwel er slechts één kerk is n.l. die viiri Christus, 
durven we sprekers optimisme ten spijt torli twijfelen aan 
het worden tot réri kerk. n.l. die ven Christus, op  de wijze 
van wcdcrzijdsp toenadering! 
W a n t  tot intercominunii ~ i i  interielebratie zoals tussen de 
pi.otest,irite kerken reeds geheiirt, zullen wij met hen toch 
nooit kiirineri en inogen komen. 
W a n t  ons terecht de ene en ware krrk vali Christus noemend. 
zonder daarbij natuurlijk de andere hotaeg als verderfelijk 

te beschoiiwe-ii, kunnen wij onmogelijk van onze geloofsop- 
vattingen afstand doen of deze bijwerken en aanpassen zonder 
daardoor een grotc niisstap te begaan! T e  groot en t r  wezen- 
lijk iinmmers verschillen mij in kern. Verdraagzaamheid en 
grote sdrnenwerking zijn zccr z c k r  mogelijk. althans in de 
piiiiten v,iri overeenkomst. Het enige wat wij kunnen doen is 
bidden voor hen en ons openstzllen. hdaar toeriaderen met 
dc h i jb~t~ker i i s  van toegrven is zonder meet- oriinogelijk'! 

Mogen de afgcdwaalden terugkeren tot die éne 
en ware kerk! Dcrhalvr zullen niet wil tot hen. 
maar zij tot ons moeten komen! 

A. P. * 

ILK ben de weg 
IIet pad dat ovrr  de heiivrltop naar het kerkhof rso?rt, ligt 
voor m?. Nog onhitredrn en vers is z'n grond. die nog nirt 
de voetindrukken vertoont van een wankck gang en de mod- 
derstrepen van een valpartii. Zijn stijgende lijn wordt he- 
kroond door cen top. n u  eens in nevels grhuld en dan weer 

stralend in hct liclit, lokkend, uitdagend Inclierid in 11t.L spel 
van zon en wolken. Maar aan zijn schadiiwzijde wrct ik het 
hof, waar ~ i i i j i i  lictiiiiim eens rusten zal. Door een innerlijke 
drang gcdl-even beloop ik toch het pad. i iaor  z'ri einde uit- 
ziend inct Fen verheerlijkt gevocl dat  d? aridere bergrug ver- 
geten doct. 1,arigzaam vorderend kom ik hoger. voorzichtig. 
telkens omkijkend ridar het reeds afgelegde gedeelte ga ik 
voort. op inaai. de top wiens rorp wcerklinkt. 
Acliter rriij liggen voctindrukkrn, onregelmatig over het smalle 
pnd verspreid. rifgc\=issild door bruine modd~r s i r e~en .  Het 
pad is glad en vol oricffenheden. Mecstal regent het op  de 
helling, horwel de top dan toch nog in het zonlicht danst. Ik 
vorder Inngznaiii en glij dikwijls t ~ r u g .  Toch geef ik het niet 
op. Iets dat ik voel, maar nict zeggen kan duzitigt me verder 
te gaan. Iedere geslaagde stap is een overwinning, een triomf 
op  d? diepten die langs mijn Iiarideri w-achten. Hoc verder weg 
het dal ligt, des te mocilijkii schijnt de weg tr xvorderi. Ginds 
vrrainalt hij zelfs oni dan uit het gezicht tc verdwijnen. Maar 
hrcl in de verte verscliijrit hij uzeer. duidelijk en nu recht. Was 
ik maar al zo v?!.! Daar schijnt de w-cg droog en breed tc zijn 
en minder hnchten te vertonen. 
Menigmaal van liet worstelen moe. besloot ik te rusten. Maar 
bij iedere rust glerd ik over de efgrlrgde ~ n r t r r s  terug. Dsar- 
om blijf ik lopen en zamel ik mijn vernioridheid op. Boven 
immers kan ik riibten zo lang ik wil, zonder gevaar. Mijri 
lichaam is loorri en weigert dienst. geieisterd als hct wordt 
door de slagregens. verschl.oi<ipeld als het is door de angst 
te vallen en opnieuw tc inoeten beginnen. Kon ik het rnaar 

vuii iiie afgooien en alleen 'iel.d?r gildn! W a n t  nog steeds ligt 
de top te wachten op  mijn konist. Afgooien ja, kon dat maar. 
Maar zonder mijn brandende benen, open handen en stekende 
uqen. kan ik oniiiogelijk mijn tocht voleinden. Daarom zeul 
ik het met Iiie niet., met het vaste voornemen we crvan te 

ontdoen zodra hrt kar], wannccr ik eenmaal boven hen. Boven 
zal ik de pijribrokken van Iiie afscliudden en langs de aridere 
nu nog onzichtbare heuvelrug naar  beneden laten rollen. ver 
weg! Zelf zal ik daar dan in zo11 en wolken staan. fris. ver- 
licht en helooncl. 
Straks, h o v ~ n .  Mdar de top pickt nog v ï r  ...... 

IZARELTJE. 



Tater 
P R I E S T E R  

Augustinus Kuipers 
O p  de 15e van de laatste maand van het jaar dat nu het jongste der 
historie is. vierde de schoolgemeenschap van het Triniteitslyceum rond 
het altaar van de Overveense parochiekerk vereend het heugelijke feit 
dat pater Augustinus Kuipers 12% jaar geleden het ,,Sacerdos in aeter- 
num" tot zich gericht wist. 

De plechtige Hoogmis uit dankbaarheid opgedragen werd gezongen door 
een iongenskoor gevormd uit lagere klassers. hetgeen duideliik te horen 
was: D i  stemmen waren verre- van gevormd, en  de gewfide ruimte 
vulde zich allengs met ,,wilde lucht" der zangers, die ook meenden de 
hoge noten en laatste lettergrepen te moeten accentueren, wat zelfs voor 
een leek op den duur toch storend was. 
De huldigingsbijeenkomst vond plaats in het Frans Hals theater. waar 
de leerlingen, terwijl het officiële gezelschap eerst de' koffie gebruikte, 
het laatste nieuws in beeldvorm wcrd bijgebracht om deze dag niet ge- 
heel als geen-school-dag te laten voorbijgaan. Van deze korte duisternis 
maakten vele balconzitters gebruik om een paar rijen voorwaarts te 
sluipen, wat de juffrouw-met-de-zaklantaarn in den beginne toen het 
woord nog aan haar was, met klem had verboden. 
Toen de lichten aan gingen betrad de jubilaris onder welgemeend ap- 
plaus de zaal en nam het officiële een aanvang. Als eerste besteeg pater 
Verhagen het spreekgestoelte en wetend dat een jubileum vaak ont- 
kleurd wordt door allerlei mannetjes die hele cliché-boeken voordragen 
beperkte hij zich tot een kort woord: .,Je kunt een jubilaris een pluim 
op zijn hoed steken, maar je kunt ook zijn vrienden wijzen op wat ze 
van hem kunnen leren. En dat is in dit geval de deugd van voor- 
zichtigheid." 
Vervolgens kwam de heer Helwig naar voren die zich reeds in de 
eerste volzinnen een geestig spreker toonde. Hij waardeerde jubilaris 
vooral om de stille maar juist daarom veelzeggende rol die deze o.a. 
in de leraarskamer speelde en prees in hem de scherpe gedachte en het 
juiste woord, die spreker tijdens gesprekken met hem gedurende de 
dagelijkse koffieminuten waren opgevallen. Namens alle leerlingen sprak 
nu Piet Arons. die jubilaris bedankte voor het vele wat we van hem 
ook buiten het wis- en natuurkundige konden leren. 

Pater Kuipers zelf nam nu het woord en na zich eerst tot de verschillen- 
de sprekers afzonderlijk te hebben gericht. waarbij hij in hen aan allen 
dank bracht voor het hem bereide feest. ging hij nog even in op het 
sociale karakter dat het tot de heiliging van anderen ingestelde sacra- 
ment van het priesterschap bezit. Met deze korte verduidelijkende uit- 
wijding was de huldiging beëindigd en ging het licht wcer uit. En nii 
wierpen de projectie-camera's onder wegebbend applaus. dat nogmaals 
de sympathie jegens de .,stilzwijgende speler" manifesteerde. door de 
verboden rook heen. een serie lachprentjes op het doek onder het op- 
schrift ..That mad mr. Iones!" - Red Skelton nodigde ons uit om om 
hem te lachen. te gieren of te brullen. naar gelang ieders eigen behoefte. 
E n  dit deden we dan nok heel royaal. Vooral het tdkens struikelen 
van deze lachverwekker over koffers e.d. was hecl leuk. E r  acteerde 
ook een juffrouw in deze rolprent en wat ons vooral in deze film frap- 
peerde was dat zij hem ..kreeg", en wel terwijl op  de achtergrond een 
oude legerdiimp een frëerick vuurwerk afstak en tussen hun ,.toenade- 
ring" het woord ,,The End" verscheen! - 
foto. Leo Bijvoet. TOMY SCHMiTT. 

Mars en Venus 
van 

Maandag 2 en dinsdag 3 februari brachten onze - 
nou ja, laten we zeggen - zusjes van de  Dreef 
Coolen's ,,Mars en Venos" op de planken. Dit was 
zonder enige twijfel een gebeurtenis van belang. 
iets waarvan wij Trinitariërs. getuige onze opkomst. 
misschien nog meer overtuigd waren dan de meis- 
jcs zelf. Welnu. we vonden het unaniem sterk ge- 
speeld. De vaart en de elegantie, die voor zo'n stuk 
onontbeerlijk zijn. waren door de regisseur in flinke 
porties aangebracht. E n  dit is. gezien ook de zeer 
vele moeilijkheden, die travestie nu eenmaal met 
zich meebrengt, een grote verdienste. 
Een grote vraag is echter. of de regisseur, de heer 
A. F. Henrichs, (die twee jaar geleden grote naam 
heeft gemaakt met het gezamenlijke schooltoneel 
,,Verdwijningen en Verschijningen") het zich niet 
veel te moeilijk heeft gemaakt door de keuze van 
het stuk. Op de keper beschouwd, was het geheel 
toch een ktwat drakerige ..comt-die", niets voor 
jonge meisjes, dachten wij. De:: te meer echter he- 
wonderen wij de speelsters en als we zo vluchtigjes 
de hoofdrollen doornemen priemt direct Perotheus 
naar voren. Willy van Ruiten had beslist een zware 
taak op zich genomen. Door het onverwacht uit- 
vallen van Trineke van Tetering was zij genood- 
zaakt zich in een veel te korte tijd in te leven in 
een rol, die zeker niet de hare was. Hierin is zij 
volkomen geslaagd, mede door haar uitstekend ver- 
draaide stem. die ons even aan Beelen ( . . . , ,Wat ik 
wilde zággen ...") in ons toneel deed denken. 
Onmiddellijk na haar dient Corry Rosenhart ge- 
noemd te worden. De wijze, waarop zij ons het 
blaagje Darius voorgoochelde, resp. sprong, was 
zo spontaan en ontwapenend, dat het publiek dank 
zij haar tot het besef h a m ,  naar een comedie te 
kijken! 
Voorts waren wij van mening. dat Theseus - op 
waardige, hoewel iets geforceerde wijze gespeeld 
door Els van Meerwijk - een bijzonder lieve echt- 
genote had gevonden in Joke van Veen. Ipolita 
soeelde volkomen natuurliik en los: haar mimiek 
was uitstekend. 
De stoutmoedige. impulsieve Arcite en de iets te 
bedachtzame. maar overigens sterk spelende Palo- 
mon werden respectievelijk door Ans Samson en 
Judy Schröder tot leven gewekt. Deze twee deden 
niet voor elkaar ondei, en zij waren vooral voor 
de pauze goed op drief. Van de overige speelsters 
inogen zeker de lonkende Thea dc W i t  (Emilia) 
en de voorname hofdame Truus Kat genoemd wor- 
den. De kleinere rollen waren ook door goed ge- 
kozen typen bezet. Niemand bleef onder de maat. 
Al met al zeer geruststellende ondervindingen.. 
Maar toch zijn wij er heilig van overtuigd, dat 
,,echte" mannen het stuk nog hadden ,,gesteigertU. 
Want  echt. ook hier geldt: Eendracht maakt macht. 
W c  hopen, dat wij de komende jaren weer tot as- 
sociatie kunnen overgaan. hetgeen enkel kan leiden 
tot nog betere resultaten en tot een nauwer contact 
met elkaar. E n  och. hoe hard hebben we dat niet 
nodig!? 

Noot: Menig klassiek gevormde zal het zijn opge- 
vallen. dat ,,Mars" en ..Venus'' geen namen zijn. 
waarmee rasechte grieken als Theseus en zijn tijd- 
genoten uit Athene en Thebe vertrouwd waren. 
Maar het is wel zo, dat ,,Ares en Aphrodite" voor 
de gemiddelde twintigste-eeiiwer veel minder zcg- 
gen is dan het Romeinse ( ! )  ..Mars en Venus". 



Sinterklaas-Actie 
Het mag reeds een traditie genoemd worden, dat de A.G. in 

, dc eerste week van december al  zijn energie wijdt aan het 
organiseren van een Sinterklaas-actie. die in Haarlem en om- 
streken zijns gelijke niet kent. 
Reeds onmiddellijk na het e-inde van de  lessen komen uit alle 
hoeken van de school jongens en leraren in de  spreekkamer 
bijeen om zich te onderwerpen aan een bewerking, gepaard 
gaande met een atmosfeer. die nog dagen lang de gangen on- 
'.aili" -,,l+ 
"I ...y ~ L _  

Het is verbluffend om te zien in welk ren korte tijd de  ge- 
vreesde geschiedenisleraar onder de  handen van de prior in 

die beminneliike oude man 
\.rr.indcrr. die men met de 
n:l.ai? Sintrrkl;i;i? plrcgr re 
olr.schri.\.cn. 
Dk ioiiqrri. zijt. in een oog- 
wrrih uiiinj,-t<wt.rd iii vol- 
u;i,irdi:1r :n,i.rrr Pieren. 
'D,.s<>~iil; iikr lint n!en rccdr 
oy >ct rijdschcinn nchtcr en 
11. nll..ri:i diiikr men iv dr 
I:ln;irstn.>ndc auri  cn begint 

, de wcyen cc ..tiemen". 
Siiitirkli'i? bcit~i~lerrt  <li. 
l<l;,~l~ieri vrin C I C  iiirneri: 
iIn;ii ircdr rop1 dc nuto 
met knarsende remmen. 

<;limlachend gast de Sint, gevolgd door zijn Pieten naar bin- 
nen, maar een onnozele kinderschare hem opwacht. 
Ondertussen werkt men in het hoofdkwarti~r van de Goed- 
heilig man noest door. 
Vooral pater Krudde levert een deerniswekkende aanblik op: 
Hij doet in zijn zenuwen allerlei volkomen nutteloze dingen. 
doch wij nemen het hem niet kwalijk. Wi j  weten immers. dat 
hij dagen lang wakker heeft gelegen in de angst dat  er iets 
met de actie- verkpeïd ZOU gaan en dan zie je wat  over het- 
hoofd. 
Als de auto's echter een ruime vertraging blijken te hebben, 
krijgt men met recht medelijden met hem. Zijn ogen staren in 
de verte, terwijl het zweet op  zijn voorhoofd parelt en o p  de  
minste beweging van buiten, vliegt hij op. 
Doch eindeliik gaat de bel. 
Als door een wesp gestoken vliegt hij naar de deur en opent 
deze voor Sinterklaas en zwarte Piet. die hun maaltijd tege- 
moet stormen. Pater Krudde vraagt streng. waarom hij te 
laat is en dan legt de Sint uit. dat een van de ouders aan- 
drong. dat hij even hun dochtertje op  schoot zou nemen en 
de hrave horst kon zich ondanks angstige pogingen niet be- 
vrijden. voor het te laat was. Derhalve moet het maal kort 
zijn en weer moet de Sint 
de straat op. 
Nu kunnen de mensen in 
het hoofdkwartier zelf eten, 
maar p. Krudde krijgt geen 
brok dooi zijn keel. 
Wi j  hebben maar weinig 
tijd, want reeds tegen ach- 
ten klinkt de bel. 
Een bijna totaal uitgeputte 
Sinterklaas strompelt hin- 
nen. Het is de man aan  te 
zien. dat hii zich helemaal 
gegeven heeft. 
In allerijl kleedt hij zich 
aan. drinkt een konie koffie . , 
en gaat dan in een niet ben ijdenswaardige toestand naar huis. 

De Sinterklaas-actie van  de  A.G. is dank zij de medewerking 
van A.G.-leden en niet-A.G.-leden volledig geslaagd. 
Gaarne dank ik, namens het gehele bestuur, alle medewerkers. 
die door hun toewijding gezorgd hebben, dat  het resultaat 
alle verwachtingen overtrof. 

D. d. N. ( W )  

versatit 
te inixe 
moes u 
oude v 
ic,,iir F 

Hij bukte zich en ziin hand kwam omhoog met 

een leeggelopen I Hij draaide deze om en 

Zand I liep weer 
!ver ons zaten Julia en hanrard. die in drukke con- 
r waren met Dorothy en Frank. Angela stond cocktails 
n terwijl Don net deed of hij haar hielp. Het geroeze- 
:as gez~llig. De Woods  hadden cel, leiike flat en alle 
rienden waren nu hii elkaar om de inarwisselina oo  " .  

:n degelijke wijzc te vieren: zander weemoed en met 
-,:. : , i 

cocktails. gebak. sigaren en gepraat over van alles. Albert 
stond weer moppen t e  tappen en ze gierden ban  het lachen. 
Maar vlak voor mijn ogen zag ik het. Heel dichtbij. Een zetel 
uit maboniehout vervaardigd. Duidelijk waren de g~sneden 
figuren te zien in de gebogen armleuningen: brede stroperi. 
ravijnen, bossen, een herg, ruwe wolken en menr.en.-Meinten 
in allerlei standen: sommige stonden, andere hurkten, zaten. 
bukten of -lagen. E n  tussen beide leuningen zat een grijsaard. 
gehuld in een sierlijk kleed van fijne stof. Zijn ogen lagen 
diep, maar k&en arh'ep. Zijn baa'rd hing als een vrrlengsitub 
van zijn snor tot op  zijn horst. Ik wist niet wie hij was. Her- 
kennen deed ik hem niet. ,,Welkom". zei de oude man met 
de s temvan een jongeling,,,ik "erwhchtte U." Hij bukte zich' 
en zijn hand kwam omhoog met eenleeggelopen zandloper.' 
Hij draaide deze om, en de zandlop~r  lirp meer. ..Laten ure- 
beginnen," sprak hij. als wist ik waarmee. Een vreemde ver- 
toning, dacht ik! W i e  is hij toch? Een oude man met jonge 
stem. zittend op  'n troon. een zandloper in zijn hand. Ikkreeg 
een vaag vermoeden. Misschien was hij wel ht-t symhool van 
de ,.Tijd". . . .  

.,Kijk maar goed!", zei hij weer. Ik keek goed. Alsof er een 
prentenboek w e ~ d  opengeslagen zag ik nii een groep strijders 
in verstijfde houding. Opeens als was het strijdteken gegeven, 
wierpen zc hun levenloosheid af  en sloegen op  elkaar in. Z e  
beklauterden wallen, schreeuwden. krrinden en schoten als, 
dwazen met pijl en boog. Ook hitn kleding. uiterlijk en li- 
chaamsbouw kwamen me vreimd voor: uit ren andere tijd. 
Het leken wel Grieken of zoiets. Misschien ook wel Romei-. 
n e n , d i ~  in hun vcroverinaswoede weer eens een dorp plat' 
hr;ind<lcn cn iiirnioordden. Even m<,iir driurd* dit s,lir>iin~l>cl. 
dat cchtcr onmlddelliji grvrilqd ur,rd dtii.>r ien . ~ ~ i < l ~ . r .  d.31 ook 
kermende. \rclireiiJr crieii..rli tr zieti q.if N:,qmnnl- zo'n tntc- 
reel. Andere menieri, maar d~zelfde-verschijnselen: de rode 
gloed overheerste steeds. V r k m d .  W a t  was  dit toch voor 
prentenhoek? Iedere bladzij die omgeslagen werd was be- 
schilderd met een oorlogstafereel, dat telkens heviger vormen 
scheen aan te nemen' en meer slachtoffers liet zien,. Daar do; 
ken zoúraar bekende figuren op, wier gezichten ik uit geschie; 
deniihoekjes kende. W á s  dit soms een grschiedenishoek? Nee, 
dat kon niet. want het bevatte slechts afbeeldingen en er  werd 
geen tekst en uitleg gegeven. Of toch wel? W a n t  per slot van 
rekening spraken.de scene's voor zichzelf: geweld, vuur, oor- 
log, gekerm! Na-nog  een paar flitsen, klonk weer de stem van 
daarnet. ,,En. hoe vond U het? Leuk he?" Ik wilde .,nke'" 
zeggen, maar naar de zetel kijkend schrok ik. w a n t  waar net 
nog de grijsaard had gezeten. zat nii ren jongeman m e t e e i  
fris en moedig gezicht. Scherp kijkend kwam hij me toch wel 
bekend voor. Hij leek sprekend op  z'n voorganger. Alleen- 
was  deze jonger. Maar de gelaatstrekken en de oogopslag 
waren precies. hetzelfde. Rn de stem. Ook hij had dezelfde 
lichte en toch krachtige manier van spreken. Merkwaardig. 
Zonder. mijn antwoord af te wachten bukte hij zich en zijn 
hand kwam omhoog met een leeggelopen zandloper. Hij 
draaide deze om en de zandloper liep weer. 
..Hé, zit je te suffen? Man. wat  is er? Hch je soms hoofdpijn? 
Je hebt de hele avond nog geen stom woord gezegd!" Nee. dat  
klopt dacht ik en sufte verder. Het was Don. W a t  had dat  
toch allemaal te betekenen? Ik had niet gedroomd, dat wist ik 
zeker. Alleen maar een beetje voor me uit zitten kijken. Ik 
voelde me niet op  mijn gemak. Steeds weer zag ik die taferelen 
en telkens klonk het. ..leuk h@? ...... ja. ik verwachtte U ...... 
en hoe vond U het?" E n  dan die gedaanteverwisseling iedere 
keer en het omdraaien van de zandloper. Alleen de  stem bleef~ 
hetzelfde. Ik begreep er niets van, maar bleef ermee bezig,. 
omdat ik toch niets anders te doen had. De pendule sloeg. 
Langzaam en plechtig. Toen de klok was  uitgeteld, voelde ik 
een hand in de mijne en sprak een stem uit een echokelder. 



Zo.  hier zijn we dan weer eens. Dit is dan waarlijk de laatste 
kroniek van ondergetekende. I I r t  eindeuariien heeft nir gc- 
,noopt oni afscheid t i  neiiien: terwijl dc  vorst van de laatste 
dagen, n i ~ t  de dnarilicr grpasrd gaande ijsvreugde heus als 
cen factor van helang genoemd mag worden. Misschien zal 
mijn opvolger zich afvragen wat het nu precies inhoudt o111 
kroniekschrijver te zijn. 
Nu. dat is heel moeilijk te zeggen. Ik geloof dat ik liet nu pas 
zie. Immers het: ..Partir c'est mourir i i n  piii" geldt ook hier 
en naar mijn mening niet in geringe mate. Het is een stuk vali 
jezelf geworden, en het schaft niets daii vreugde. Alleen dient 
de volgende kronikeur zich te bezinnen op lipt feit dat  je nict 
maar eens wat kunt schrijven wanneer jr zin heht. nee. de 
Kroniek is een plicht. een noodzaak net zo goed als eten een 
noodzaak is, alleen trnost je. niet zo frequent. Rest me nog 
om de Hrer X ren voorspoedige schrijversloopbaan toe te 
wensen en nu de nodige puntjes door te nemen. 

19 E N  20 JANUARI: 
Een grote dag voor dc l 'riniteitsgemeen~cha~. Het traditionele 
schooltoneel komt wccr aan de beurt. De spelers leggen de 
laatste hand aan hun rollen en enkele kleine meiskes drente- 
len heen en weer bij ons o p  de cour. Zij doen mee. en daar 
het Sancta Maria dit jaar weer eens niet van  de partij is. 
hebben wij ons de vrijheid gelirrmitteerd enkele dames aan te 
trekken van een bevriende mogendheid op  de Dreef. Of  dat 
hetzelfde is? J a  en nee, Capito?? 
Voor een uitvoerige beschouwing verwijs ik naar elders, 
waar onzc culturclc medewerker het hele geval bijzonder uit- 
gehrcid uit dc doeken heeft gedaan. As  for me. Maarten, Porri 
en Vrits. het m.as ruig hoor! 

Z O N D A G  11 JANUARI en daaromtrent. 
Jack Frost was ons nog wel niet goed geziiid, maai- sneiiiui 
laq er wel. Dit riu was reden girioig oni oiide sleeën uit hnc- 
ken en gaatjes t? pcuteren en om op tc trckken naar de on- 
volprezen sleehaan op het Blocmendaalse kopje. Ik mag wel 
zeggen dat  het ..TriniteitsU bijzonder sterk verteyenwoordiyd 
was. Daar ook hier de associatie met Sancta weer rap tot 
stand was gekomen, kon de argeloze toeschouu~er fraaie vol 
geladen slcëen naar beneden zien stuiven. Aardig is dat, jd,  

2 E N  3 FEBRUARI: 
Ton~t-1 van het Sancta Maria. Indrukrvekkend. Komisch voor- 
al dc gevolgen die een dergelijke opzet met zich meebrengt. 
Voor een uitvoeriger beschouwincl zie elders. 

4 FEBRUARI: 
De vorst begint door te zetten en de verinctelin onder ons 
hebben de beentjes al uitgeslagen. Aan ijsvrij kan niet ge- 
dacht worden, want de kleinj~s Iiebhen retrnitr, inderdaad dat 
is spijtig. 

10 FEBRUARI: 
Hct van  de Kittersaalspiele komen een opvoering 
given van Kleists: ,,Der zerbrochene l irug' '. 
Gezien de hele goede opvoering van vorig jaar. wie herinnert 
zich di? +,Ijaust" nict. lijkt het g c m  voorhnrigc konklusic dal 
liet ook nu een goed hrstrdc middag zal worden. Wilhelm 
Mund en de zijnen weten het heus te brengen, en bovendien 
is het deze keer in de Schouwburg. W e  komen dus echt wel 
weer aan onze toneeltrekken. 
Dit moet dan het dan ziin en rriet een laatste: lectoris snlutriii 
tekent uw penneslaaf 

ANTHONY. 

DANK 

Dit is het laatste nummer onder leiding van de 
huidige hoofdredacteur. De redactie wil hem hierbij 
danken voor alles wat hij voor Tolle Lege en ons, 
redactieleden, heeft gedaan. Maarten, je heht ge- 
zorgd dat er altijd 'n prima geest heerste tussen 
jou en je redactieleden en de redacteuren onderling. 
je liet ons volkomen vrij in onze verlangens, brdcbl 
nooit veranderingen aan in de kopij zonder over- 
leg met ons te plegen, en bovendien was jc zelf 'n 
bekwaam schrijver. Het ga je goed. 

DE REDACTIE. 

Ha. een trucopriame dacht ik. Hij had 1 i ~ t  over geliik en vrede 
en eindigde met voorspo~d en gezondheid. Een ander, maar 
nu dichter bij. wenste alles wat maar wenselijk was. Dan riep 
iemand wat en een koor van g~liiiden zette in. <;criiikcl, ge- 
fluister. getik en geschiiifil. De stem dir nllcs wenste stond 
nu naast me. ,,Zeg, kun jij  je nog herinneren dat wij die be- 
ruchte Natuurlijk. dacht ik, maar al  te goed. Die nacht. 
die tijd. W e  vlogen hoog en de nacht liet geen sterren zien. 
In de cockpit heerste stilte. Een stilte die i ~ t s  verhcrgen wilde. 
W e  waren hang! W e  wisten het van clkaar: het zou onze 
laatste vlucht kiinnen zijn. Zou  kunnen zijn ...... , .We  naderen 
punt x," zei dc koptelefoon, ..in formatie duiken over 56 sec. 
Ontdoe je van jr lnst. Keer op  eigen gelegenheid teruy. Es- 

corte vanaf de kust. Succes. joiigens!' Wee r  stiltr. Duister- 
nis. Ronkende motoren. Een verlicht iiisti-~iinentenhord. Tijd, 
we doken, allemdal: 28 stuks. De zorklichten flitsen om ons 
heen en duidelijk hoorden we liet afwi~rgeschiit. Dc rechter- 
vleugel trilde. De stad zag rood. Een vu~irkrgel silioot om- 
laay in een zwarte rooksliert. En daar nog een, twee. drie. 
Er  zat meer luclitdoelartillerir daii w c  gedacht hadden. Dc 
zo~klichten klauwden naar ons. maar het doel was goed zicht- 
haar. Dof ontploften de bommen. Lichter stegen we en keer- 
den terug. 19 bommenwerpers. Ons  doel was bereikt. Het 
munitiedepot was vernietiyd en de bruggen spoïlden weg. De 
stad hrd~idde geweldig. Een rode gloed kleurde het wolken- 

(zie vervolg pag. 9. Ze kolom) 



b de vorige aflevering wierd t e r d e  van de ,,eerlijk- 
heid en objectiviteit" 'n commentaar geleverd op 'n 
kleine onenigheid tussen V en V1 over 'n te spelen 
hockeywedstrijd. Dit commentaartje was van de hoofd- 
redacteur, eijnde 'n VI-er en één der steunpiiaren(!) 
van het hockeyelftal van zijn klas. Zijn commentaar kon 
dus nooit objectief zijn en als ,,objectief'* tegenco-n- 
taar zou uw sportredadeu~ (V-er) het volgende willen 
aanmerken. De wedstrijden voor de hoogste klassen 
muden, naar afspraak, donderdags gespeeld worden. 
Maar door omstandigheden was V1 in principe ver- 
hinderd op donderdag te hockeyen. Nu hebben V en 
V1 's woensdags om beurten twee uur gymnasüek. 
Voorstel: laten we op zo'n gymnastiekles spelen. 
Wa t  is echter de voorwaarde van VI? ,,Maar dan spe- 
len we in de week dat WIJ gymnastiek hebben". 
Omdat V evenals V1 twee vrije uren best kan gebruiken, 
werd er besloten dat de moqelijkheid die V1 vaerstelde, - ,  

'n voorstel was, waarover gepraat kon worden, en geen 
eis, die door de ,,herenw van V1 aan de jongere V-ers 
was opgelegd. Op 'n dinsdagmiddag na de grote pauze, 
komt er 'n V1 afgevaardigde op ondergetekende 
aainistormen en roept: ,,&g, morgen spelen wij tegen 
jullie". Het was echter te laat om alle V-hockeyers bij 
elkaar te trommelen en omdat door de meesten de twee 
vrije uren al besteed waren (wiskunde proefwerk) was 
V niet in staat de volgende dag met 'n elftal te ver- 
schijnen. V1 laat niets meer van zich horen over 'n mo- 
gelijke andere speeldag, maar wel verschijnt er 'n 
commentaar ,,voor de objectiviteit en eerlijkheid voor 
\de spactmbriek, waarin over lui- en laksheid van V 
wordt geieproken en 'n ,,waardig"(?) terugtrekken van 
VIM. P. v. Bueren V 

BASKETBAL 
Tijdens de kerstvacantie werd in het Krelagehuis het jaarlijkse Scholieren 
Basketbal Toernooi georganiseerd. Omdat Uur enr verslaggever op sport- 
velden elders in den lande rondzwierf en uw andere sportbrenger zich als 
pelgrim naar 'n bekende bedebaartplaats had begeven (welk 'n vroom 
voorbeeld!) zijn de gegevens hetrcffende sommige wedstrijden aan ons ver- 

toernooi met 'n nederlaag tegen de heus niet 
bijzonder sterke Prinses Ireneschool. Helaas 
werd door de jury 'n ernstige fout bij de telling 
gemaakt. De oorspronkelijke eindstand was 18- 
17, hetgeen onmogelijk was. Immers, voor ge- 
wone doelpunten worden 2 punten gegeven en 
voor strafworpen 1, maar in deze wedstrijd wer- 
den er geen strafworpen genomen, hetgeen een 
oneven puntentotaal uitsluit. 
Er  was achter de naam van 'n trinitariër één 
punt in plaats van twee aangetekend, toen deze 
doelpuntte. Terecht vond aanvoerder Beelen dit 
n gegronde reden tot protesteren, waarna de 
jury als weinig elegante oplossing bedacht, dat 
dan dat ene puntje ook maar moest worden weg- 
gestreept, zodat de uitslag 18-16 werd in plaats 
van 18-18. 
Ons team was dus uitgeschakeld voor de titel, 

strekt door onze speciale gedelegeerde. Mons Weyers ( IV) .  
Het seniorenteam, door de Nieuwe Haarlemse Courant als één der favo- . .. . . . Raapte de handschoen niet alleen op. maar 
rieten vermeld (kwam dit optimisme van 'n oud-trinitariër?). begon het trok hem nog aan ook . . . . .. 



en moest verder in de verliezersafdeling spelen. De eerste 
wedstrijd hierin werd gewonnen (11-6 tegen de Gerhard. 
school), maar de volgende tegen het tweede team van het 
Marnix-lyceum met wel erg duidelijke cijfers (8-31) ver- 
loren. zodat de onzen al vrii vroea uit het toernooi werden 
gewipt. 'n Tegenvaller, hoeGe1 'n auidelijke verbetering van 
het spelpeil werd geconstateerd ten opzichte van vorige jaren. 

Hef eerste juniorenteam heeft er voor gezorgd dat Triniteits 
niet buiten de prijzen viel, hoewel dat er in de eerste wed- 
strijd niet naar uitzag ('n nederlaag tegen Louise de Coligny I). 
In de eerste wedstrijd in de verliezersronde moest ook al snel 
tegen 'n grote achterstand worden opgekeken, doch toen v .  d. 
Veer in de tweede helft de gelederen kwam versterken, ging 
het spoedig beter en werden de nodige doelpunten gescoord. 
In een zeer spannende eindfase wisten we nog tot 'n 15-15 
stand te komen. Strafworpen moesten beslissen en door Piët 
en v. Loenen (2  x )  werd de partij in ons voordeel beslist. 
De ploeg kwam eindelijk tot zijn normale snelle spel en de 
volgende wedstrijden uverden dan ook vlot gewonnen, waar, 
bij vooral v. Loenen en v. d. Veer tot de uitblinkers behoor- 
den. De finale tegen Marnix TV gaf werkelijk zeer goed has- 
ketbal te den. Onze jongens waren in topvorm. hiin bekende 
sprong-ren-worp-combinaties waren niet te stuiten en ondanks 
sterk verweer van de Marnix-spelers, wonnen we ruim: 29- 
14. Ook nu was Tim v. Loenen de ster der sterren. 

Bij de prijsuitreiking kregen onze jongens. naast de medaille 
(als winnaar van de verliezersronde de 3e prijs) 'n compli- 
ment voor hun sportieve spel. hetgeen 'n aai over ons Trini- 
teitshart was. Bij gebrek aan 'n foto van deze ploeg. volstaan 
we met het noemen van de namen der spelers. Het team be- 
stond uit: v. Loenen, Koenders, v. d. Veer, v .  d. Vlugt, Schor- 
nagel, Piët en Srnit. 

Het tweede juniorenteam wist als enige Triniteitsploeg z'n 
eerste wedstrijd te winnen. door 'n overwinning op het wel 
erg zwakke Marnix V11 (12-0). 
Toch moeten we even het feit aanstippen dat Marnix met 
zeven teams inschreef. terwijl 'n school als de onze, die toch 
quantitatief noch qualitatief het onderspit hoeft te delven, 
met slechts drie teams op de proppen kwam. 
Dc tweede wedstrijd van onze jongste jongens was echter 
minder voordelig. Kennemerlyceum I1 was beter opgewassen 
tegen pns, kreeg zelfs de overhand, maar kon het tot vijf 
minuten voor het einde niet verder brengen dan 'n 9-9 stand. 
Toen echter moest Kees Schrama wegens vier persoonlijke 
fouten de kant opzoeken en verloren wij door 'n tekort dat 
ook wel eens onderstreept mag worden. E r  was n.l. niemand 
van de reserves opgekomen. zodat onze jongens met 'n nume- 
rieke minderheid verder moesten spelen. En hierdoor had het 
Kennemerlyceum geen moeite meer en won met 14-9. waar- 
door ook deze Triniteitsploeg was uitgeschakeld. 
Al met al kunnen we uit dit uitstekend geslaagde toernooi de 
verblijdende conclusie trekken dat onze school ook op basket- 
hal-gehied niet achter hoeft te staan bij andere middelbare 
scholen. 

SCHAKEN 
Ja, bij ons wordt ook geschaakt. En zeer redelijk zelfs. het- 
geen Kees Nederkoorn uit IV bewees door tijdens 'n simul- 
taanwedstrijd in Amsterdam remise te spelen met de bekende 
internationale grootmeester Bent Larsen. Bravo! 
(Uw sportredacteur meende hier ook 'n illusie te hebben, 
maar de grootmeester tegen wie hij het opnam, Olafsson, hielp 
hem na anderhalf uur glimlachend uit de droom.) 
Er  werd ook 'n schaakkampioenschap van de school georga- 
niseerd. Hoewel het maar niet op wil schieten. kunnen we 
toch al wat resultaten geven. 

De volgende jongens hehhen de voorronden overleeft en zul- 
len uiteindelijk uitmaken wie kampioen wordt: 

Uit Poule I bleven over: K. Nederkoorn, N. v. d. Meer. S. 
Goossens en G. Braam en uit Poiile 11: W .  Krijnen, F.  Hoek, 
D. de Hans en J. Hoek. 

D E  ZANDLOPER LIEP UTEER (vervolg) 

dek. Dat kwam van de bommen. die verkeerd gericht waren. 
,.Hé, waarom zeg je nou niets?" vroeg Don weer. ,,Man, jij 
was er toch ook bij die nacht? Ik sta Frank hier net te ver- 
tellen van die meesterlijke stunt van ons. toen we die lui op 
ouwejaar eens flink te grazen namen. Dat onverwachte bom- 
bardement slaagde volkomen. Meesterlijk ging dat. Ik moet 
zeggen, ik heb wel in de rats gezeten. W e  gooiden de hele 
boel in puin. Jammer wel van de 36 die we verloren. Jimmy, 
Dick, Kid en Joe. goeie jongens! Maar, die lui hehhen een 
flinke klap gekregen. Man, ik zie nog die rode wolken en 
ontoloffende stad. Nou. ze hadden het wel verdiend hoor. 
~ e k i n s t e  het gros. W a n t  als je nagaat. wat zij ons ......" 
..Ja", zei ik, ,,ook ik was er toen bij!" 

T. A. F. jr. 

29 januari werd de strijd aangebonden tegen de ploeg van het 
Mendel. W e  wonnen vrij verrassend met 4-2. 
Aan het eerste bord gaf Wim Krijnen de bekende Mendel- 
schaker C. Mostertmnn geen gelegenheid de volle buit te he, 
halen en zorgde voor 'n prachtige remise! Kees Nederkoorn 
won op fraaie wijze van W. Dreesmann; Frans Hoek speelde 
remise tegen F. Tollenaar; Nico v. d. Meer versloeg de hard- 
loper, basketballer en schaker Louis Mathöt; Jan Hoek was 
de enige Trinitariër die z'n partij (tegen D. Lambert) ver- 
loor. maar Sjef Goossens won wel. n.l. van H. Schellart. 

LOSSE BERICHTEN 

- Omdat door de weersomstandigheden de Klassewedstrijden 
niet konden worden voortgezet, moeten we met 'n be- 
schouwing hierover wachten tot een volgende editie. - Begin februari worden Klassewedstrijden Basketbal ge- 
speeld voor alle klassen, behalve de vijfde klassen en VI. 
die of geen zin of geen tijd hebben (liefst geen commen- 
taar). - Wegens de te geringe belangstelling(!!) kon het door pa- 
ter Verner geprojecteerde tafeltenniskampioenschap niet 
doorgaan. - W e  zullen weer meedoen aan het Paasvolleybal- en het 
Paasvoetbaltoernooi. Mogen we 'n ieder die zich voor dit 
laatste toernooi opgeeft er op wijzen dat dit op  verschil- 
lende dagen in de paasvacantie wordt gespeeld? Voor hen, 
die deze laatste mededeling onnodig achten, willen wij het 
toernooi van verleden jaar even memoreren, toen bij 'n 
wedstrijd van ons tweede elftal slechts negen man van de 
vijftien aanwezig waren. Laat zoiets dit jaar niet gebeuren! - Wanneer wordt eigenlijk de beslissingswedstrijd tussen 
de hockeyelftallen van Mende1 en Triniteits gespeeld. die 
nog hangende is sins de rektorsdag in november? - De foto's die hier zijn afgedrukt werden tijdens de wed- 
strijd IV-V genomen door Torn Agtmaal (11). - Door de redactieveranderingen zal Frans v. Eyndhoven 
zijn taak als sportredacteur neerleggen (hij wordt de nieu- 
me kroniekschrijver). Als zijn opvolger zou worden aan- 
gewezen Mons Weyers ( I V ) .  I.v.m. de vele verande- 
ringen is hij echter nog niet officieel in de redactie op- 
genomen. 

P. v. BUEREN 
F. v. EYNDHOVEN. 

De stand in de eindcompetitie is momenteel: 

1 en 2: W. Krijnen en K. Neederkoorn: 2% uit 3. 
3 en 4: de gebroeders Hoek: beiden 2 uit 3. 
5 en 6: D. de Haas en N. v. d. Meer: O uit O. 
7 en 8: G. Braam en S. Goossens: O uit 3. 



MEOEDELINGEN z ~ ; , R ~ ~ M E R  

LEESUUR, Voor de vierde en hogere klassers zal de littim- 
tor Ad den Resten op donderdag 19 februari te 13.40 een in- 
Icidirig geven op  eigen werk en ziin voordracht illustreren 
door gfdeelten uit zijn oeuvre voor t? dragen. De bijeenkomst 
wordt grhouden in de caritinr. 

VOORDRACHTEN O V E R  KERN,ENERGIE. O p  de 
woensdagen 4 en 11 rnaart zal Prof. Dr  J. Kistemaker in liet 
Teylermuseum te Elaarl~ni Fen voordracht, geillustreerd door 
films. houden over de nietiwstt- gegevens ten aiirizieri van kcrn- 
energie en atoonisplitsing. De voordraiht is toigankclijk voor 
de leerlingin van klas 5B en Vlb. De bijeenkomst begint tel- 
kens t i  15 uur. Voor genorinde klassen vervalt die dagen 
hct 7e  lesuur. 

ARITURIENTENRETRAITE. Vanaf woensdag l l Inaart 
(19 uur) tot en met zaterdag 14 maart (ongeveer half 11) zal 
in het St. Clemens-retraitehuis te Noordwijkerhoiir de jaar- 
lijkse retraite geliouden morden voor orize eiridexaininandi. 
Nadere gegcvens zullen per circulaire a a n  d? Ouders worden 
rnecgedeeld. 

STILLE OMGANG. Overeetikomstig de traditie zal het Tri- 
iiitcitslyceum dit jaar d~eliicmen aan de Stille Omgang te Am- 

sterdam en wel in de nacht van zaterdag 14 op  zondag l 5  
maart. De lopers vertrekken van het Lyceum iia ien kort Lof. 
te 21 uur; dc fietsers na het Lol van  half 12: de overigen ver- 
trekken pcr bus van het Lyceum te 0.00. De Stillr Omgang 
hegint in Amsterdam om 1.15. terwijl wc de H. Mis zullen 
virren in de kerk van de Liefde (Rild'rdijkstraat) te 2.45. 
Vertrek uit Amsterrla~ri 3.45: aniikoinst te Haarlem omstreeks 
4 uur. Kosten voor d? declnemers f 1.25. Ik hoop dat velen 
dit jaar ziilleii iiiec.~aan en bidden voor de iritentiq van de 
Stillr Omgang. 

FEESTDAG SINT JOSEPH. O p  donderdag 19 rriaart zal er 
orn 7.45 een Hoogmis zijn in de kapel. verplicht voor alle 
leerlingen dir in Haarlem of Overveen moiien. De lessen be- 
ginnen dic dag om 9.15 (voor alle v i ~ r d c  ~ I R S S F T S  nm 10 uur) 

VERJAARDAG PATER CONRECTOR.  Omdat de ver- 
jaardag var, Patel. Coiirector (20 maart) dit jaar valt op  de 
eerste dag va11 de Proefwerkweek, zullen we de traditioiielc 
vrij? rniddag verplaatsen naar een mooie len t~dng iii hct hc- 
gin van het volgend trimester. 

PROEFWERKWEEK.  De Proefwerkweik begint op vrijdag 
20 maart en duurt tot en met woensdag 25 maart. De regeling 
zal in de klasseboeken worden hekend gemaak.t 

PAASVACANTIE. Dc Paasvacantie begint na de proefwer- 
ken van 25 maart en duurt tot en met zaterdag l l april. De 
lessen worden voor alle klassen hervat op inaandag I? april 
te 8.15. De Pitasrapporten ziillen oniniddcllijk na de Paas- 
dagen aar1 d? Oiiders worden toegezonden. 

Uw k o l e n h a n d e l a a r  VLAIS PEROUIN 
Groote Houtstraat 162 

Prima anthraciet 
Tiine  vis voor maalfíid of koffietafel 

DE FIJNSTE SOORTEN 
OOR EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

BALM 
BLOEMENDAAL 
Bloemsndaelzereg óû 

Fil.: Am.tirdam.Z.. CO.". Schuytrtraat 38 

GiebeIs IJzerhandeI N. V. 
cd. oud. G C - C ~ ~  5 7, HAARLEM - Tel. t 1 3 ~ - 2 1 1 5 s  

RAYONVEI< I'EGENM'OOKIIIGERS 
Lips' SiotenLl,riek - < ; r i i ~ ~ ~  piicumatisch gereedschap - 
i i t  u v l l  - l t i  - I3rlrrr 
pcrrerlschuppen - Slirll-. Butii- cri Prupagna >lij. O r y -  
genin,,,, S~lii*ilkiiii. -- 
N.V. ANTDN BOSSE, B a r t e l j o r i s s t r a a t  12 

Een goecle SCHOOLVLILPENHOLJDER 
FI 1.9.). 2.50. 3.50, 3.75 
Met gnii<leri pcii vanaf  . . . . . . fl 3.93 

O n s  succes: ,,MEDIO DE LUXE" 
SI.& en doorzichtig. sr:hri~elpoiiip vulliiig. 
14 kar. gouden pcii. sle~lits f l  7.- 

Firnia A. J. VAN DER PIGGE 
Iklet Iieke~ide adres voor 

Cliemicaliën en Drogerijen 

Kampeerders, 
~ e t  d i  Vakanties kamperen! Maa i  dan mrt een prima 
uitrusting. Komt U eens riaar orize Showroom, Twijiiders- 
laan 9. Daar zult U zeker slagen voor tenten, slaap- 
zakken in alle prijzen en kleuren. lucht- en veldbedden. 
stoelen, tafels. branders enz. enz. Vakkundige bediening 
is voor zo'n ~iitrusting zeer belangrijk, Kampkleding, o.a. 
Am. spijkerbroeken riiet ritssliiiting, shorts. overhemden. 
trainingspakken, basketbalschoenen etc. 

Sportmagazijn GRETHA DE BRUYN 
Twijnderslaan 7, Haarlem, Tel. 15116 - 100% service 

C.  KEES - Schildersbedrijf 
KORTE ZIJLSTR. io en JACOBSTR. 7 

(werkplaats) 

Voor beter werk 
HAARLEM -- TELEFOON 12073 

Voor G a s  

Water 

f i  Electriciteit 

Te~ltniscft , ~ ~ w e n ~  THEO BONARIUS 
Soendaplein 3 4  - Hoorlem Noord - Telefoon 13743 - 
set is beslist niet nodig 

al Uw schoo lboeken  

NIEUW AAN TE SCHAFFEN 
I J l i i r i t  27-40 'lo lieipareti ilour iovcel niogelii[. gebruikte 
scliuulLuikcii I C  kulicii. 
W i j  levereti dic i i i  cuccle stoat en urider garantie. 

V A N  DIJK'S BOEKHUIS 
OLJDCSTRAAT 26 RALIPES 


