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Vrijdag 5 februari: 's-Avonds simultaan- maken door op ' n  bakfiets te kruipen. ' n  
schaak in ' n  groot winkelbedrijf. W e  za- Massaal vandalisme stak de kop op. ' n  
gen de heer van der Krogt tot kwart Band werd lek geprikt, een tent in brand 
voor een zitten zweten. Hij verloor. gestoken. Men genoot, vooral die flin- 
(Flohr) Hendriks won (Scheltinga) en kerds uit VIB.  Gevolgen: stoppen met 
Leuven speelde remise ( Withuis). de campagnes, zaterdag geen twee uur 
Maandag 8 februari; Wij kwamen op vrij, uitslag van de verkieziggen na het 
school en misten iets. Enige jongens za- vierde uur. Labdemediebdoedraaiers! 
ten mistroosfig voor zich uit te sfsren. (Kongolees dialect, betekent.. . juist!) 
W e  wisten het al gauw: Juf de Bruijn En toch, Ide, je was wéér goed. 
(die.  . . e h .  . . klassieke. . .) was ziek. 's-Avonds schaakwedstrijd Triniteits - 
Nog enkele docenten lieten verstek gaan, Mendel. Uitslag: 8 - 2. Typerend niet- 
daarover slechts vreugde. waar? Verder A.G.-film, .,De Muis die 
Donderdag l 1  februari: Grote spandoeken Brulde". W e l  geinig. 
en veel affiches. De verkiezingscampag- Z A T E R D A G  13 februari: Verkiezings- 
nes begonnen. Onder de grote pauze uifslag onder de belangstellende blikken 
stonden de potentiële gezagvoerders zich van ongeveer 100 jongens. 
schor f e  schreeuwen. Ide was weer in Maandag 15 februari: Start van de fo- 
vorm! neelavonden. 
Vrijdag 12 februari: 's-Ochtends kwam Woensdag 17 februari: Einde van de to- 
men fot de onstellende ontdekking dat neelavonden. 
spandoeken en affiches door vandalen Vrrjdag 26 en zaterdag 27 februari: Groot 
vernietigd waren. Onder de grote pauze feest. Zie  verder verderop in dit nummer. 
meende iemand zich belachelijk fe  moeten Maandag l en dinsdag 2 maart. Vasten- 

avondpauze. O p  school geen carnabal. 
Woensdag 3 maart. Olv. de h.h. gymna- 
stiekleraren werden op deskundige wijze 
de pedalen van de piano gesloopt. Dit is 
de h.h. wel toevertrouwd! 
Woensdag 10 maart: Aan de affiches te 
zien, aangaande de loferij, heeft de A.G. 
een merkwaardige kijk op het uiterlijk 
voorkomen van de Trinitariërs. En dat 
onderweg naar een gezonde coëducatie! 
Zaterdag 13 maart: O p  zeer beleefde en 
zeer smaakvolle manier werden ons de 
A.G. loten opgedrongen. Tegen pater van 
Dyck's liefste glimlach konden wij geen 
..nee" zeggen. 
Zaterdag 20 maart: Vrij! Al wéér ter ere 
van p. Conrector. Lang zal ie leven met 
(voor ons) veel vrije dagen! 
Maandag 21 maart: Voor het eerst in d6 
geschiedenis van ons nog zo jonge om- 
roepbestel vergat de Rector op de vroege 
morgen zijn welhaast traditionele: ..Dit 
ter overweging." Dit schreeuwt om her- 
haling! aas. 

treffende speler en speelster in ieder geval boven de beste j a re n va n j e l eve n het niveau van de anderen uitkwamen. Op de eerste 
plaats degene die de rol van concierge7 vertolkte. 

OP zondagavond 28 f&ruari zijn Wij naar het Hij vertolkte de rol van corrupte, slappe figuur 
schooltoneel van het Mende1 gaan kijken. goed. Verder de directrice, zij het dan dat zij soms 
Het werd 'n teleurstelling. haar rol iets te veel nadruk gaf. as 
De acteerkunst variëerde van klungelig tot zeer 
klungelig, 'n enkele uitzondering daargelaten, en 
de keuze van het stuk was ongelukkig. De humor 
die in dit stuk aanwezig moest zijn werd dikwijls 
zo uitgelegd en uitgewerkt, dat wij er slechts nog 
een gemaakt grimlachje voor over konden hebben. 
W a t  betreft het spel: Zoals reeds opgemerkt kon 
het de toets van de (gematigde) kritiek nauwelijks 
of niet doorstaan. Wij  konden ons niet aan de in- 
druk onttrekken dat er te veel nadruk was gelegd 
op het u~it het hoofd kennen van het lesje en er bij 
zonder weinig aandacht was besteed aan de eigen- 
lijke regie. De regisseur had kennelijk het improvi- 
satietalent zijner pupillen overschat. 
Twee rollen zijn ons toch opgevallen, daar de be- 
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hier iets leesbaars over te schrijven. Bespaar u dus 
' 
p i e r b ' r e  lezers 

Zoals wij u beloofd hadden, zijn in dit nummer 
weer enige nova ingevoerd. Allereerst geven we u 
deze keer voor het eerst gelegenheid om uw her- 
sens te pijnigen met een puzzel. Nee, geen kruis- 
woordpuzzel, veel interessanter! W e  hebben dit 
gedaan omdat bij de enquête vorig jaar velen 
dit op hun verlanglijstje voor T.L. schijnen te heb- 
ben gezet. Verder gaan we proberen tot lering en- 
de vermaak van deze school lachwekkende of 
scherpzinnige citaten van leraren en leerlingen in 
dit blad af te drukken. Hiertoe zijn in alle klassen 
medewerkers georganiseerd, die echter kennelijk 
de bedoeling niet allemaal geheel begrepen heb- 
ben of niet veel vertrouwen in de onderneming 
hadden. In elk geval kan men onder de titel 
,,§hakestones" in dit nummer een eerste uitgave 
vinden van deze nieuwe rubriek, nog wat matig 
dus, maar onze helpers weten dan ongeveer wat 
wij bedoelen. Tenslotte heeft Maarten Breuker het 
journaal, de sterrenkunde- en de schaakrubriek 'n 
vaste illustratie bezorgd, 
De kritiek op het vorige nummer was niet mals en 
we moeten bekennen dat er inderdaad twee stuk- 
ken met plagiaat in voorkwamen. Bij de sterren- 
kunde is volgens mij geen sprake van plagiaat: de 
gegevens komen uit de ,,Atlas van het Heelal" van 
Winkler Prins, maar er wordt niets overgeschre- 
ven: de schrijvers hebben van de uitgever het ko- 
pierecht van de foto's uit deze atlas gekregen, spe- 
ciaal voor T.L. Overigens, waarom heeft niemand 
de moeite genomen zijn ergernis schriftelijk te 
uiten? Op mondelinge kritiek kunnen wij moeilijk 
ingaan. 
Verder waren er twee druldouten, waardoor twee 
schrijvers uit 4B1 tekort gedaan werden: de ge- 
dichten ,,MarjoW en ,,Jeanne" waren namelijk van 
P.a. d. K., niet van ene P. G,, en het opstel ,,De 
regen en ik" was van C. v. d, H., niet van C. v. d. 
B* 
Dank zij een vloedgolf van gebeurtenissen in de 
maand februari: de verkiezingen, toneel, feest van 
pater conrector, schaakwedstrijden en tafeltennis- 
kampioenschappen, was het ook deze keer niet 
moeilijk om voldoende kopij bij elkaar te krijgen. 
Bovendien hebben deze gebeurtenissen geleid tot 
een groot aantal foto's, niet minder dan 21. Ove- 
rigens is dat nog niets vergeleken bij het aantal, 
dat Guus Jonker genomen heeft. Hoewel hij van 
tevoren wist, dat er van het schodtoneel 6 foto's 
nodig waren, ging hij als een bezetene aan het 
knippen en had er al spoedig 30. Ook bij de ver- 
kiezingen en het feest van pater Reijkers over- 
schreed hij het kwantum ruim; naar schatting had 
hij er tenslotte een stuk of 60! 
Ik wil hier aok even opmerken dat een redakteur 
natuurlijk graag kopij ontvangt, maar dat er één 
soort stukjes is waarmee u hem giftig kunt maken, 
en dat zijn de verslagjes van klasse-avonden. 
Klasse-avonden zijn hier gelukkig u, gewoon ge- 
worden dat het me wel verduiveld moeilijk lijkt om 

de moeite om ze te schrijven en ons o& ze aan te 
pakken, want echt, ze worden toch niet geplaatst, 
De Augustijnen heben intussen een nieuwe provin- 
ciaal gekregen, pater Mijnsbergen. Ik heb geruch- 
ten gehoord dat zijn benoeming de wachttijd van 
het Trini op de koëdukatie van tien tot vijf jaar 
heeft teruggebracht. Dus onderbouwers, de toe- 
komstige gymnasiasten onder jullie maken het nog 
mee. Als H.B.S.-er moet je wel even de moeite ne- 
men een keer te blijven zitten, Enfin, de beproe- 
vingen zijn achter de rug, nu komt de Paashaas 
weer met Paaseieren en Paasvakantie en Paasbro- 
den en Paasvuren en nog een hele hoop ander ge- 
Paas. Veel plezier ermee en tot de volgende keer 
maar weer. B.K. 

MECHANISATIEPERIKELEN 

De steeds verder voortschrijdende automatisering schrijdt ook 
in het huishouden steeds verder voort. De afgelopen maan- 
den heb ik weer enige nieuwe apparaten bij mij thuis hun 
intrede zien doen Van hen werd verwacht dat zij het leven 
zouden veraangenamen, edoch hiertoe bleken zij niet aitijd 
zonder meer bereid. 
Daar is dan bijv. de drukpan, enigszins verraderlijk van aard. 
Kort na zijn inbedrijfstelling was ik juist eens in de keuken 
toen daar het maal werd geproduceerd, Ik was toen nog niet 
op de hoogte van alle eigenaardigheden van zijn karakter en 
schrok me dus haast een ongeluk, toen het ding plotseling, 
terwijl het zich eerst had voorgedaan als de rust en de kalmte 
zelve, onder luid gesis een machtig rookgordijn aanlegde. 
Zodra de nevelen wat waren opgetrokken, werd mij ver- 
klaard dat dit een veiligheidsmaatregel waa  ais de druk bin- 
nen te hoog dreigde te worden blies het apparaat via een vei- 
ligheidsklep stoom af, ,,Schitterend!" denk je dan. ,,Maar wat 
gebeurt er als alle veiligheidsmaatregelen falen?" ,,Tja, d m  
ploft ie", was het antwoord. 
Maar het schijnt mijn moeder niets te kunnen schelen dat zij 
met een potentiële explosie werkt. Zij is er heel tevreden 
mee, evenals met het nieuwe keukenmachien. Bij dit geval 
heeft men keus uit enige tientallen kombinaties van meng- 
schalen, draaisnelheden en roerders, kloppers, mengers, 
pletters, enz,. Al die hulpstukken zijn zeer eenvoudig te bed 
vestigen, je moet alleen wel weten hoe. In het begii wisten 
we nog niks en durfde niemand eraan te komen. Maar al 
gauw kwam er een instrukteur, die een hele middag met de 
hulpstukken, draaisnelheden eri allerlei ingrediënten bleef 
knoeien, wat op den duur niet alleen een cake tot gevolg 
had, maar ook de uitspraak van moeder dat ze ,,het nu wel 
wist". Maar intussen heeft ze al een keer of vier de instmk- 
teur moeten bellen om te vragen, met welke snelheid beslagje 
zus of met w& instrument prutje zo gefabriceerd wordt, en 
bovendien is het al eens voorgekomen dat één van de hulp- 
stukken hopeloos klem kwam te zitten in het machien. Nou ja, 
een kwestie van wennen zullen we maar denken. 
De was is bij ons ook volledig geautomatiseerd. Eerst gaat 
al het wasgoed in een wasautomaat, die inderdaad alles doet 
op in- en uitladen na. Verder heeft hij de eigenaardige ge- 
woonte om ieder jaar minstens twee weken buiten werking 
gesteld te zijn. Meestal omdat hij kapot is, soms, zoals dit jaar, 
omdat we ook niet wisten dat je na het doorslaan van een 
stop niet*alleen een nieuwe moet inzetten maar ook nog op 
het enige knopje drukken waarvan de we de betekenis nog 
niet wisten. 
Na de eerste behandeiing in de wasautomaat wordt het hele 
zaakje gedroogd in de centrifuge, die we pas twee maanden 
hebben en in die tijd voornamelijk onklaar is geweest. Een 
van de eerste keren dat hij draaide, kondigde een harde knal, 
gepaard gaande met een blauwe steekvlam het voorlopige 
einde van alle aktiviteiten aan, Na terugkomst van de repara 
teur deed hij het twee weken goed, toen konstateerde men 
plots een merkwaardig gerinkel, alsof er knikkers inzaten. 



m e t s  werkt je op de zenuwen en dus werd op zekere avond den male ging hij reparateurwaarts, 
besloten tot een onderzoek. Nadat de patiënt op zijn kant Nu wachten we dus weer op zijn terugkomst, en intussen 
was gelegd, kwam er een schroef uitgerold, wat ons ver- bedenk je dan, dat met onze afhankelijkheid van 't mechaniek 
sterkte in de mening dat er iets 10 (o) s moest zijn. W e  onder- onze afhankelijkheic wordende reparateurs 
namen daarom een heldhaftige poging om het buitenste om- toeneemt, want voln t, dat mechaniek. 
hulsel van het ding eraf te slopen. Hoewel dit mislukte, bleek 
daarna tenminste dat hij nu volledig gemoerd was: ten twee- B.K. 

1 van de a 
naakt wort 

ichaarser 
lt het nooii 

TAFELTENNISSEN 
Velen van jullie lagen ongetwijfeld nog lekker in 
bed toen op de maandagmorgen van de eerste 
maart de tafeltenniskampioenschappen o.l.v. Pa- 
ter Mekenkamp begonnen. Het totaal aantal deel- 
nemers was een man of 35. Z e  waren gesplitst in 
junioren ( lste en 2de klassen) en senioren (3de en 
hogere klassen). Bij het enkelspel van de jongeren 
werden twee voorronden gespeeld. Aan elke voor- 
ronde deden v,ier jongensmee. Als winnaars hier- 
van kwamen o.a. de broers Hans en Jack Damen 
naar voren. Tussen hen werd de finale ook ge- 
speeld. Winnaar hiervan werd Hans Damen. Hij 
verloor de eerste game met 19-21 maar won de 
tweede en de derde met respectievelijk 21-18 en 
21-13. 
Bij het dubbelspel van de junioren waren maar 
drie teams. Het team Joop Broekhof-Jan Bon won 
hier. 

B. v.  Paridon 

Bij het enkelspel van de senioren werden vier 
voorronden gespeeld. Er deden totaal 28 jongens 
mee. De finale werd pas om vijf uur gespeeld en 
wel tussen Jan Huijbers en Bert van Paridon. Het 
was een spannende strijd met aan beide kanten 
aanvallen. Als winnaar kwam Bert van Paridon 
echter uit de bus. Hij verloor de eerste game van 
de finale met 15-21 maar won de volgende twee 
met 21-15 en 21-14. 
Bij het dubbelspel van de senioren werd de finale 
gespeeld tussen Bert van Paridon met Piet Broek- 
hof en Han Hoogland met Hans van Wissen. Het 
laatste duo had zijn krachten echter al verspeeld 
tegen het duo Huijbers-Haverkamp in de halve 
finale. 
Winnaars werden dan ook Bert van Paridon met 
Piet Broekhof. 
Al met al was het wel een beetje een Noordwijker- 
houtse aangelegenheid. 

TENNISKAMPIOENSCHAPPEN 
Hoewel we deze nu vrijwel vergeten zijn, willen 
we hier toch nog een volledige einduitslag geven. 
Door omstandiaheden waren immers de win- " 
naars van o.a. het dubbelspel enkele maanden ge- 
leden nog niet bekenjd gemaakt. Maar goed, hier 
volgen ze dan, de  kampioenen. 
Enkelspel: 

winnaarsronde: 1. Noud Weyers 
2. Claas Roozekrans 

verliezersronde: 1. Huib Houtkoper 

Dubbelspel: 
1. ex aequo Clemens Cra- 

mer-Ted Badoux en 
Evert Gepkens-Hans v. 

issen. W' 
A. W. en F. v. d. H. 



de soirée 
Na veel geharrewar om en over Toon Hermans, 
werd er dan uiteindelijk toch maar één soirée ge- 
houden, en wel op vrijdag 26 februar,i voor 4e en 
hogere klassen. 
Begonnen werd met het onder veel lawaai inhalen 
van de jubilaris. Vervolgens zette de band zich 
aan het werk en kon men gaan dansen. Naarmate 
de avond vorderde steeg de temperatuur, werd de 
sfeer steeds beter, werden de consumpties onbe- 

een ruiker voor reíjkers 
Zoals jullie weten werd op vrijdag 26 en zaterdag 
27 februari ter gelegenheid van het feest van pater 
Conrector een revue gegeven: Een ruiker voor 
Reijkers. Een ruiker met maar liefst meer dan 
tw,intig bloemetjes. Zo'n enorm succes kan je 
moeilijk in enkele woorden samenvatten. Maar 
laat ik het prolberen. 
Nadat de heer Helwig de aanwezigen verwelkomd 
had werd de jubilerende pater door onze school- 

taalbaar (tegen die tijd waren de meiste bonnen 
nl. al uitgegeven) en kreeg pater conrector steeds 
meer zin in 'n polonaise. Z o  rond 10 uur kondigde 
de heer Bosman op de hem eigen ,,geestigew wijze 
dan ook een polonaise aan, luid verkondigend dat 
hij zijn vrouw wel weer aan pater conrector zou 
afstaan. Voordien werd echter de jubilaris, getooid 
met carnavalspet, zittende op een stoel, nog even 

Konrekfor en orkest vlak voor de zrifvoering van de Enfrada 

fanfare plechtig (ingehaald. De muziek kende toen 
geen grenzen want meteen daarna zong het school- 
koor o.l.v. de heer Nelissen vijf liederen waarvan 
naar mijn mening vooral het kozakkenlied wel 

Soirée: begzn van de polonarae 

de lucht in gehesen. Z o  tegen half twaalf werden 
er verscheidene leraren naar het podium geroepen, 
om de mluziek te verzorgen. 
De eerste10 minuten hebben we gelachen, maar 
zoals het vaak is met leraren, ze bleven te lang, dus 
werden ze vervelend. Verder is nog vermeldens- 
waard dat we enkele malen 'n zwart kostuum met 
witte boord over de dansvloer zagen zwieren, dat 
ook de heer Hokkeling nog enige schuchtere dans- 
pogingen waagde en dat de heer Klerkx weer als 
vanouds op dreef was. Om tien over twaalf werd 
het einde aanqekondiqd, waarna de voorz,itter van 

w " 

de schoolvereniging (n.v.) een niet geheel vlek- . . . do-re-mi fa . . . 
keloos doch passend dankwoordje richtte tot de even genoemd mag worden. En na de toespraak 
heer en mevrouw Grobbe. Dalt was het definitieve van de Rector werd ons eigen schoollied gezongen. 
einde van een zeer geslaagde avond. Toen was het tijd voor kleine schetsen. Er waren 



verschillende pantomimen, zoals ,,De schooldag" 
waarin een paar typisch Trini-gebeurtenissen naar 
voren kwamen. En dan was natuurliik Ide van 
Heiningen met zijn kleine vogeltje er nog. 
De ,,Topconferentie", het ,,Circusw en ,,de Goo- 
chel'aar" waren iets zwakker dan de andere stuk- 
ken, maar het waren dan ook jongens van de laag- 
ste klassen en we'moeten dit dus ook anders be- 
oordelen. 

dan ,,Troubles i11 I ~ U I I I C  (rus)", dit was het stuk 
van de wintervoeten en de loodgieter, en ook nog 
,,De Paters van Morgen". In deze drie schetsen 
speelden dan ook dé acteurs van de school mee. 
W e  konden na de pauze ook nog genieten van 
,,Het Postkantoor", een kozakkendans en ,,Doctor 
Medicinalis". 

In het gedeelte voor de pauze trad nog een zekere 
Dogenes Anonymus op en tot slot het Groot 

Llir de Kozakkendans door Bijvoet en de zijnen 

Nadat de jub,ilaris door de heer Wijkamp het to- 
neel opgelokt was, hield deze een toespraak waar 
wel uit bleek dat hij dit feest prachtig gevonden 
had. Overigens was die toespraak nog lang niet 
zo gek voor iemand die zegt dat hij dit niet kan. 
Onder de receptie die na de revue gehouden werd, 
sprak de heer van Laarschot namens de reinigers 
van onze school en bood Pater Reijkers namens 
dezelfde personen een palm aan. as, A.W. 

EEN DANKWOORD 

Haarlemsch Mannenkoor, dat met zijn vegende 
bezem toch wel succes had. 
Na de pauze werden geloof ik wel de beste ctuk- 
ken opgevoerd. Dit waren ten eerste Ted Badoux 

Scène uit Troubles in Home(rus) van V I A B  

met zijn orkest in ,,Phantasie in Force Majeure", 

W a t  een mooie dagen waren die vrijdag en zater- 
dag toen mijn 12%-jarig conrectoraat gevierd 
werd. W a t  heeft de school er een feest van ge- i 

maakt. Zeker, ik wist wel dat er iets stond te ge- 
beuren. Er gebeurden gelheiimzinige dingen die 
voor mijn oog verborgen moesten blijven, zodat , 
wel duidelijk was dat in dit verband moest staan l' 
met het komende feest. 
Het was oorspronkelijk zeker niet mijfl bedoeling 
dit jubileum te gedenken. Maar de recfior maakte I 
het bekend en toen was er natuurlijk niets meer I 

aan te doen. En zoals ik in een dankwoord na de 
revue reeds zei, achteraf heb ik er geen spijt van i 
dat dit feest gevierd is. Want  het is zo'n echt feest 
van en voor de school geweest en daarom ben ik 
er zo blij over. W a t  is het ook een leuk idee ge- 
weest om een revue op te voeren en wel zo dat er 
zovelen aan konden deelnemen. Meer dan hon- 
derd jongens, dat is geen kleinigheid. En dan te 
moeten vernemen dat nog niet eens (iedereen heeft 
kunnen meedoen. W a t  aardig was het al die ver- 
schillen~de groepen en al die ideeën, en 'dan ner- 
gens zo, dat men moest zeggen, neen, dit gaat toch 
eigenlijk niet. Ik moet hier natuurlijk niet zeggen, 
dit was beter of dat was minder. Integendeel, ik 
heb van alles genoten. Ik heb velen bewonderd 
om hun prestaties en durf. 
Over mijzelf zijn er vele aardige dingen gezegd en 



geschreven. Dat hoort nu eenmaal bij een feeste- 
lijke herdenkving. Maar toch heb ik de overtuiging 
dat het gemeend w as en spontaan. En juist die 
vriendelijkheid en hartelijkheid heeft mij zo getrof- 
fen. Iedereen weet dat ik vaak om reden van mijn 
functie moet optreden op minder plezierige wijze. 
Daarom is h e t  omgekeerd zo fijn om te moeten 
constateren dat ze het toch niet zo kwalijk nemen. 
Ik heb weinige gebeurtenissen op school meege- 
maakt, waar deelname en opkomst zo groot was, 
maar toch moet het mij van het hart om te zeggen 
dat er een ding een heel klein beetje tegenv,iel en 
wel de deelname aan de Eucharistieviering. Jon- 
gens, dit moest toch eigenlijk niet. Ik moest toch 
ook dankbaar zijn dat ik deze taak zo lang mocht 
vervullen en er iets van terecht kon brengen. En 
dat was toch voor jullie ook. Ik geloof dat wij er 

C o ï s s a ' s  

heiligdom 

strqdend giirqen L rif fen onder 
Vrijdag 5 februari kwam de simultaantoernee van 
het bekende grootwinkelbedrijf in Haarlem, en 
twintig schaakgeesten van het Trini wierpen z,ich 
in de strijd tegen de meesterlijke heren Botwinnik, 
Flohr, Larsen, v. Scheltinga en Withuis. Samen 
met ongeveer 150 andere spelers kwamen zij in de 
lunchroom van het ~ a n d .  dat voornoemd aroot- 
winkelbedrijf aan hei Verwulft heeft staan,"waar 
de slachtina van het merendeel der Haarlemse 

u 

schakers zou plaats grijpen. Hoe het er op zo'n 
avond toegaat heeft u vorige keer al kunnen lezen, 
laten we 'ons dus beperken tot een minutieus ver- 
slag van deze gebeufienis, zodat u kunt vergelijken 
hoe lang de vertegenwoordligers van onze school 
het uithielden. 

k 19.1 5- 19.40 Einzug der (Schach) gladiatoren 
19.40-19.45 De organisatoren wensen de , 

deelnemers veel sukses, wat ze 
voor wat betreft de meesten net 
zo goed konden laten 

19.45 De meesters scheuren langs de 
borden, overal vol-automatisch 
dezelfde beginzet spelend. 

4 2 1  .O0 Reeds vallen de eerste slacht- 
offers, waaronder 3 Trinitariërs: 
Martin Buschman, Tan Huijbers, 
Joost Ides. 

22.19 Mijn tegenstander Withuis doet 
onverhoeds een bijzonder on- 

niet altijd aan denken dat wij ook wat hulp no'dig 
hebben van 0. L. Heer. Dat moet je niet opvatten 
als ouderwets. want dat is het heus niet. 
Maar afgezien van dit tegenvallertje was het ver- 
der af. En nogmaals daarvoor ben ik iedereen 
dankbaar: de rector als gangmaker, de leraren die 
zoveel gestuwd hebben en meegedaan, hetzij vóór 
of achter de  coulissen, het personeel van de  school, 
dat zoveel extra werk moest verzetten. En dan de 
cadeaus, de reis naar het verre zuiden, genoeg om 
nog lang in een feeststemming te blijven. Nog- 
maals, een ieder persoonlijk bedankt. Weest alle- 
maal overtuigd dat jullie mij heerlijke dagen be- 
zorgd hebben en dat ik zo verheugd was dat het 
een echt feest is geworden voor iedereen. Daar- 
voor miin omechte dank. , - 

p. Conrector 

sympathieke zet, die mij op de 
volgende zet mat ,in het vooruit- 
zicht stelt. Wenend staak ook ik 
de strijd. 

22.40 Adri Smolders en Peter Groen -f 

B. Kat o p  tveg naar de oiidergang 

22.49 v. Scheltinga richt bloedbad aan: 
wij konstateerden het gelijktij- 
dig overlijden van Piieter Kok. 
John Willems, Bob v. Baarsen, 
Wim Verhallen en Kees Snel. 
Ontzettend! 

23.30-23.45 Fons Vernooy, Harald Pootjes 
en Wim Groen geven ziclh over 

00.00 Eindelijk! Jos Henrichs wreekt 
zijn gevallen mede-scholieren en 
dwingt v. Scheltinga tot kapitu- 
latie. Ongelofelijk gewoon. Het 
zal toch geen vuil trucje geweest 
zijn? Als dat wel zo is, moet je 
het ons ook eens leren, dan win- 
nen we de volgende keer tenmin- 
ste allemaal. 

00.14 Een tweede sukses! Withuis 
wordt een remise ontwrongen 
door Gert Leuven. Evenals Jos 
Henrichs krijgt hij zijn prijs voor 
deze prestatie. Ga zo door! 



r wint hier ni 0.20+00.35 u e  aanhoude 
Henk Vringer, Harry Lips, mijn- 
heer v. d. Krogt, ja helaas ook 
hij, en tenslotte Noud Vromans 
buigen het moede hoofd 
Botwinnik veroverde 80% van 
de te behalen winstpunten, Lar- 
sen 97%, Withuis 90%. Flohr 
93%, van Scheltinga 82%. 

Uit de resultaten van deze avond is maar één kon- 
klusie te trekken, er bestaat op deze school een nij- 
pend tekort aan meesters, maar de schaakvereni- 
ging zal al het mogelijke en onmogelijke doen om 
dit te veranderen. B. K._ 

a e t  d e ~ d e l  verpletterd! 

Ondanks de muis, die de A.G. diezelfde avond, 
vrijdag 12 februari, in de oude gymnastiekzaal 1,iet 
brullen, konden tien van onze schaakcracks de rust 
vinden om de strijd aan te binden met tien scha- 
kers van het door ons uitgenodigde Mendel. Om 
kwart voor 8 begonnen de twintig spelers alle even 
monter hun partijen en reeds vijf minuten later 
zette Vr,inger de eerste Mendelier, v. d. Helm, mat. 
Nu moet ik toegeven dat het hier om een invaller 
ging, maar toch was deze snelle winst tekenend 
voor deze ontmoeting: in snel tempo slachtten de 
Trinitariërs de ene Mendelier na de andere af en 
keken de Mendelieren met steeds somberder blik- 
ken naar het scoringcbord. Slechts twee van hen 
wisten aan het bloedbad te ontsnappen, zodat het 
eindresultaat een overwinning van 8-2 voor het 
Trini was. De individuele resultaten waren: 

H, Vringer - v. d. Helm 1-0 

J. Henrichs - Ameling 1-0 

P. Samson - Meyer 

G. Leuven - Witteman 

B. Ka1 - Hirs 

B. v. Baarsen - Offenberg 

C. Smithuyzen - de Jong 

J. Willems - Kuijpers 

N. Vromans - v. d. Erf 

K. Snel - Jansen 

1-0 

1-0 

1-0 

1-0 

0-1 (foei Caspar!) 

0-1 (nee John, dit 
is het niet). 

1-0 

1.0 

Om de viktorie helemaal volledig te maken ver- 
sloeg meneer v. d. Krogt ,in een partij die niet voor 
de wedstrijd tussen de twee scholen meetelde, de 
heer Trompet, die op het Mende1 dezelfde rol 
speelt als meneer v. d. Krogt hier. Het is te hopen, 
dat de Mendelschakers het deze avond opgelopen 
minderwaardigheidskomplex in niet al te lange tijd 
kwijt raken, dan kunnen we dit nog eens herhalen 
met meer gelijk opgaande strijd. B. K. 

Misschien verwachtte u hier een vermeldina van " 
de winnaars van de vorige keer, maar dat is in 
verband met bet feit. dat het drukken van dit blad 
(helaas) vier weken kost, erg moeilijk. Daarom 
laten we het bij een aankondiging op het bord. 
Voor de volgende twee vraagstukken hetzelfde 
recept: al naargelang speelsterkte één der proble- 
men oplossen, inleveren bij mijnheer v. d. Krogt, 
Noutd Vromans, Joost Ides en Gert Leuven vóór 
9 mei, hopen op eten gunstige loting en eventueel 
een prijs van f 5,+ ontvangen. 

Beginners 

Wit: Kc1 - DE6 - Tdl  - Th1 - Pd5 - Pg5 pi a2 - 
b2 - c2 - e5 - g2 - h4 

Zwart: Ke8 - Da5 - Ta7 - Th7 - Le6 - Pf8 - Pc5 - 
pi a6 - b4 - f7 - h5 

Gevraagd: wit geeft mat in twee zetten. 

Gevorderden 

Wit: Kg1 - Dh6 - Tal  - Tel  - Ld 3 - Pg3 - pi a2 - 
b2 - f2 - g2 - h2 

Zwart: Kh8 - Dd8 - TE8 - Ta8 - Lb7 - Pc6 - 
pi a7 - e6 - f5 - f7-  h 7. 

Gevraagd: wit speelt en wint. 
Grootmeestertje. 



drie dagen 
demagogie 

Met de herinnering aan het evenement, dat de verkiezingen 
het vorig jaar waren, in het achterhoofd kwamen we donder- 
dag 11 februari de cour op. In de voorafgaande dagen hadden 
reeds vage geruchten de ronde gedaan over een ,,Plof" en een 
,,A+T.A,S." partij. Vooral de eerste heette zeer revolutionair 
te zijn, en we verwachtten dan ook een fikse kampagne. Het 
begin was teleurstellend, Er wanen her en der enkele pop-art 
plakkaten te ontwaren, die bij nauwkeuriger onderzoek van 
de ,,Plof" bleken te zijn, en& de lucht zweefden de restanten 
van wat eens een laken was, vervormd tot de letters 
A.T+A.S., waarvan de betekenis de meeste mensen toen nog 
zeer duister was. Daarmee was het voorlopig bekeken, Twee 
partijen maar, die kennelijk aanzienlijk minder linnen had- 
den verwerkt dan de vorige keer. Verkiezingen 1965 dreigden 
een vrij tamme geschiedenis te worden. 
De echte verkiezingssfeer wilde in de kleine pauze inderdaad 
nog niet komen. Terwijl de meesten hoopvol wachtten op aktie 
van één der beide partijen, charterde men een persoon annex 
map, om luidsprekers op te hangen. Hij was daar nog niet 
mee klaar, toen plotseling enkele aanhangers van het Ploffis. 
me opdoken met balen opruiende lektuur, die zij met gul ge- 
baar onder het volk uitdeelden. De A.T.A.S, zag nog kans 
om in een super-korte uitzending bekend te maken, dat men 
moest stemmen op de figuren Adri Smolders, Carl v, d. Hey- 
den, Jacques v, Staveren en Ton Sandfort, en dat A.T.A.S. 
betekende: Alle Trinitariërs Als Schoolbestuur, toen maakte 

de installatie in het aquarium voorlopig een einde aan de 
nauwelijks begonnen pret. 
Na twee lessen onderbreking van de kampagnes, kreeg de 
A.T.A.S. in de persoon van Smolders de gelegenheid om alles 
te zeggen, wat hij in de kleine pauze niet meer had kunnen 
zeggen, en hij deed dit met verve, maar het effekt van zijn 
betoog werd grotendeels teniet gedaan door meedogenloze 
Ploffisten, die vlak boven hem een forse hoeveelheid strooi- 

Op de trekking van de A.G+-loterij op 6 mei 
a.s. zullen, als dit te verwezenlijken is, enkele 
Zd.-Bolivianen aanwezig zijn, Zoals men 
weet wordt de opbrengst der loterij gedeelte- 
lijk bestemd voor de studiebeurs van een van 
hun. De voorzitter. 

biljetten omlaag kieperden, Dit speelse optreden maakte de 
onderbouwertjes w opgetogen, dat zij voorgoed voor het 
Ploffinisme gewonnen w&en, en sommige fanatici begonnen 
al met vuilnis te werken. Desondanks ging ,,der Smol" onver- 
stoorbaar v o o e  de verleiding om de tegenpartij af te breken 
was natuurlijk wel groot, nu er maar twee partijen waren, 
maar toch weet ik nog zo net niet, of de A.T+A.S. zich daar- 
aan schuldig heeft gemaakt. De omstandigheden, waaronder 
het geesteskind van Plof, belichaamd in een fraaie lappenpop, 
van het dak stortte waren wel verdacht, maar in elk geval 
waren de zorgen van de A.T.A.S. voor het slachtoffer werke- 
lijk hartroerend, Hierna kreeg de Plof gelegenheid alle even- 
tueel door de andere partij aangerichte schade te herstellen 
wat Adelbert Hin, voorman van deze partij uitstekend lukte. 
Zijn medekandidaten bleken te zijn Loed Brinkman, Huib 
Houtkoper, René Stokman, André Verbaan en Theo Duyn. 
Zijn demagogische talenten brachten reeds een groot enthou- 
siasme voor deze personen teweeg, en toen Ide v. Heyningen 
zich met het volle gewicht van zijn abituriëntie als ,,aposto- 
lisch vikaris" van de Plof in de verkiezingsstrijd wierp, leek 
het pleit wel beslecht, Met hangende hoofden trokken de 
A+T.A.S.-sers naar de lokalen om hun lot te overpeinzen. 
Maar de volgende dag bleken zij de moed nog niet opgege- 
ven te hebben. 's Nachts was vers propagandageschut in stel- 
ling gebracht, edoch, opnieuw overtrof de Plof hen in rekla- 
metechniek. Levensgroot hingen daar de portretten van de 
zes Plof-kandidaten, tenminste, we moesten aannemen dat zij 
het waren ,,Stem op deze Plof-mensen" stond er opwekkend 
naast en een pijl wees naar de beeltenissen van zes afzichte- 
lijk verminkte leerlingen. Ik begon ongerust te worden over 
hun gezondheidstoestand, maar op dat moment zag ik er één 
lopcn: gelukkig leek hij in de verste verte niet op zijn portret. 
Verder hadden de Ploffisten bij de lantaarnpaal een tent op- 
gezet waarin naar men beweerde eieren gebakken zouden 
worden. W e  hebben nooit geweten of het waar was, U kent 
de geschiedenis: donderdag merkten we al op, dat de verkie- 
zingen dit jaar niet zo'n sukses zouden worden als het vorig 
jaar (volgens mij omdat er te weinig partijen waren), en 
vrijdag werd het een rommelige zaak, doordat een paar men- 
sen het nodig vonden hun politieke overtuiging met geweld 
kenbaar te makien. Terwijl de tien demagogen op het dak 
van de fietsenstalling bezig waren hun aanhangers op te 
jutten, stak een of andere anarchist de Plof-tent in brand. Ide 
v. Heyningen probeerde met een ,,oproep van het episkopaat" 
de aandacht af te leiden, maar het lukte hem niet het sukses 
van de vorige dag te herhalen, Een felle Ploffist nam inmid- 
dels weerwraak en stak de banden kapot van de kar, waarmee 
de A.T.A.S. die dag bij wijze van stunt met een aantal aan- 
hangers en ander propagandamateriaal erop de cour was ko- 
men oprijden. Zoals gezegd, het werd steeds rommeliger, 
Sommigen lieten de verkiezingen de verkiezingen, velen ble- 
ven zich darmen aan de smeulende resten van de Plof-tent, 
en de rest deed zijn best om Smolders te beletten een ver- 
kiezingsrede te houden, wat nog vrij goed lukte ook, want de 
versterker werkte niet op volle kracht. 

Betreurenswaardig, 
zeer betreurenswaardig 
deze Plof-mensen 

De rektor vond dit alles voldoende aanleiding om in te grij- 
pen, wat het voortijdige einde van de kampagnes betekende 
en ons twee uur vrij kostte, Deze laatste maatregel was niet 
alleen onprettig, w a r  ook niet w verstandig, want nu bleef 
slechts een betrekkelijk gering aantal Trinitariërs op de uitslag 
wachten; de meesten geloofden het na de teleurstellingen van 
vrijdag wel. Voor hen, die wel wachtten deden de geiuids- 
installatie, stemmentellers en pater rektor met zijn tussenstan- 
den hun best om de tijd te verkorten, Het was al gauw duide- 
lijk, dat Adelbert Hin onbedreigd tot voorzitter van de school- 
vereniging zou worden gekozen, en &t zijn mede-Plofkandi- 



E n  een lol dat we liadden!. 

daat Loed Brinkman tweede werd, was ook niet verbazing- 
wekkend. Wél, dat de nummers drie en vier de A.T.A.S.- 
sers Carl v, d. Heyden en Adri Smolders waren, Vanwege 
de enorme aanhang, die de Plof zich de afgelopen dagen ver- 
worven had, verwachtte eigenlijk niemand, dat één of twee 

Deftig 11è 

man van de tegenpartij het zouden halen. Dit is waarschijnlijk 
te danken aan een taktische fout van de Plof, om namelijk 
zes kandidaten te stellen, terwijl er maar vier gekozen konden 
worden. O p  die manier werd het aantal stemmen voor de 
Plof nodeloos over teveel kandidaten verspreid. D e  uitslag 
was dus: 

1. Aldelbert Hin 420 Plof 1548 
2. Loed Brinkman 298 A.T.A.S. 856 
3. Carl v. d. Heyden 277 Ongeldig: 80 

4. Adri Smolders 270 
5. Huib Houtkoper 233 
6. André Verbaan 224 
7+ Theo Duyn 188 
8. René Stokman 185 
9. Ton Sandfort 164 

10. Jacques van Staveren 145 

Toen de uitsíag eenmaal bekend was, werden de vier ge- 
kozenen naar binnen geroepen, waar de eerste drie een fraai 
ambsketentje omkregen, dat kort tevoren door het oude be- 
stuur was aangeschaft. De helft van hef foch al geringe aan- 
wezige deel van het volk wachtte de onvermijdelijke speeches 
niet af, de andere helft ervoer dat de aanvaarding van 
zo'n hoog ambt zelfs de fdste revolutionairen weet te kal- 
meren; woordkeus en zinbouw van de nieuwe voorzitter pas- 
ten zich schielijk aan bij die van andere notabelen, Gelukkig 
duurde het niet lang, de meute droop af. 
Intussen is de eerste mutatie in het bestuur alweer een feit 
want Smolders, die volgens de verkiezingsuitslag assessor was, 
heeft geruild met Carl v, d. Heyden, zodat het bestuur er nu 
als volgt uit ziet: 

voorzitter Adelbert Hin 
penningmeester Loed Brinkman 
sekretaris Adri Smolders 
assessor Carl v, d. Hey&n 
als voorzitter van de A.G. Gied ten Berge 
als voorzitter van de Sportraad Karel Bun 
als hoofdredakteur van Tolle Lege Begedict Ka1 

Mochten andere organisaties menen ook recht te hebben op 
vertegenwoordiging in de schoolvereniging, dan moden zij die 
wens kenbaar m&en aan de rektor en de voorzitter. En nu is 
het wachten op de beloofde stortvloed van grootse werken. 

B. K. (politieke kleur A.T.A.S. red.). 

de N+J+B+G komt tot leven 
Er zijn veel jongens die smalend hun neus ophalen, als je 
spreekt over de N.J.B.G. (Nederlandse Jeugdbond ter Be- 
studering van de Geschiedenis). Dit is niet zo vreemd als 
je bedenkt dat van deze Bond de afdeling op onze school pas 
één jaar oud is en het is dus begrijpelijk dat zij zich nog niet 
volledig heeft kunnen ontplooien. Dit is misschien wel de 
reden waarom velen niet weten wat deze N.J.B.G. nu pre- 
cies is en doet. Het is de bedoeling van de N.J.B.G. de ge- 
schiedenis voor jonge mensen leefbaar te maken en, ze een ' 
andere indruk ervan te geven dan zij opdoen uit geschiedenis- 1 
boeken en dergelijke. De Bond is in 1958 opgericht, en heek 
al veel successen geboekt. Het hoofdbestuur van deze Bond 
die over het hele land verspreid is, organiseert jaarlijks stu- 
diereizen in binnen- en buitenland en opgravingen van histo- 
rische objecten. Zij heeft een eigen duikersteam voor arche- 
ologisch wateronderzoek en houdt lezingen en filmavonden, 
terwijl zij bovendien een eigen orgaan uitgeeft. ,,Fibulaw. 
Leden van de N.J.B.G. stelt zij een welvoorziene bibliotheek 
ter beschikking en biedt ben reductie-faciliteiten in een groot 
aantal musea. 
Hiernaast kennen de afdelingen hun eigen programma. In 
Haarlem zijn behalve onze school ook het Coornhert Lyceum 
en het Stedelijk Gymnasium in het bezit van zo'n afdeling en 
deze drie gaan hun werkzaamheden nu meer op elkaar instel- 
len om van een grotere deelname bij aktiviteiten verzekerd 
te zijn. 
Volledigheidshalve dient nog te worden vermeld dat er onder 
auspiciën van de N.J.B.G. een interessante reeks boekjes op 
de markt wordt gebracht, die erg goedkoop zijn aan te schaf- 
fen. Het zal je wel duidelijk zijn dat de N.J.B.G. op actieve 
wijze bezig is de geschiedenis in een ander licht te plaatsen 
en voor iemand die haar een warm hart toedraagt is een 
lidmaatschap à f 6,50 's-jaars aan te bevelen. 
Begin maart organiseerde de afdeling op onze school een 
exkursie naar het Frans Hals-Museum en in samenwerking 
met de twee andere afdelingen een puzzeltocht door de Haar- 
lemse binnenstad. 



.dHHaarlem en snert excursie naar het 
O p  maandag in de ,,carnavalpauze" kwamen op het Prinsen- 
hof N.J.B.G.-leden bijeen om deel te nemen aan de zgn. snert- 
hofjes-puzzeltocht, die door de drie Haarlemse afdelingen van 
de Bond georganiseerd werd. 
Ondanks een gure oosten-wind vertrokken groepjes van twee 
om door de oude binnenstad een wandeling te maken die zou 
voeren langs historisch interessante objecten, waaronder en- 
kele van de zeker honderd hofjes die Haarlem rijk is. Elk 
tweetal had een door Haarlem-kenners opgestelde lijst met 
vragen, waaronder vele spitse zodat je goed uit je doppen 
moest kijken om ze te kunnen beantwoorden. 
Het koude weertje zorgde ervoor dat vooral tegen het einde 
van de tocht het invullen van de antwoorden zwaar bemoei- 
lijkt werd, daar vele vingers niet meer in staat waren 'n bal- 
pen te hanteren. Vele vragenlijsten waren onleesbaar gewor- 
den en dit is misschien wel de reden waarom de jury zo lang 
werk had. Terwijl deze in onze kantine bezig was met de 
waardering van de stukjes konden de anderen genieten van 
de beloofde en fel begeerde snert, die overigens vele ver- 
kleumden in staat stelde tot een normale lichaamstemperatuur 
te komen. De winnaars werden bedacht met een boek uit de 
Fibula-reeks ( l e  prijs) en dnige andere historische lectuur. 
De snert-hofjes-puzzeltocht was zeker geslaagd en het is te 
hopen dat hij volgend jaar herhaald wordt. 

Dit is een vraag die op het ogenblik vele tieners 
bezighoudt, Eerst een stukje geschiedenis van bei- 
de groepen. De Beades waren al 2 jaar geleden 
bekend, maar ze blijven bekend, in tegenstelling 
tot vele andere muziekgroepjes, 
De Beatles met hun 3 gitaren, bespeeld door Paul 
MC. Cartney, John Lennon en George Harrison en 
de drums van Ringo Starr, produceerden de ene 
topper na de andere, met als uitschieters: She 
loves you, Twist and shout, I want to hold your 
hands, Can't buy me love, Al1 my loving, Long tal1 
Sally, A hard days night, I fee1 fine en Eight 
days a week. Ze waren de sensatie in de muziek- 
wereld. Het publiek maakte door hen, ook kennis 
met de zgn. ,,Liverpool Sound" of ,,Mersey Beat" 
Dit had tot gevolg dat andere groepjes uit Liver- 
pool, die de Beatlesstijl gretig probeerden te i m i -  
teren bekend werden o,a+ Gerry and the Pace- 
makers en de Swinging Blue Jeans, Ze maakten 
en maken nog steeds tournée op tournée ep het 
ene t,v.-optreden na het andere in Engeland, 
Frankrijk, Zweden, U.S.A. en Nederland, De En- 
gelse export steeg zelfs, door de vraag naar Beat- 
les-artikelen, zoals kledingstukken, foto's, pruiken 
en natuurlijk hun platen. Ook hun lange haar- 
dracht werd door vele teenagers nagevolgd, Ze 
presteerden het 2 gouden lp's en ettelijke gouden 
singles te maken terwijl ze nog niet aan hun eind 
zijn, Bij hun optreden was de massa-hysterie geen 
vreemd verschijnsel; het publiek bestormde het to- 
neel (b.v. in Blokker), Ook buiten de concertzaal 
waren de Beatles niet veilig voor de wild enthou- 
siaste fans. Maar toch is het nieuwe er af. In hun 
film (,,A hard day's night') brachten ze 6 nieuwe 

Frans Hals museum 

Op woensdag 3 maart werd er door de heer Prenen, u allen 
welbekend, een inleiding op de excursie naar het Frans Hals 
museum gehouden. Spreker belichtte in het kort de geschie- 
denis van het museum dat omstreeks 1625 als oude mannen- 
huis gebouwd werd en het ontstaan van de collectie die in 
het bijzonder de Haarlemse school omvat. 
Na deze alleszins interessante inleiding die veel onnodig staan 
op de binnenplaats van het museum zou vermijden werd de 
bijeenkomst gesloten. 
O p  zondag 7 maart werd dan de excursie, waaraan ruim 16 
personen deelnamen, gehouden. Wederom was de heer Prenen 
onze gastheer. 
Het accent lag natuurlijk vooral op de groepsportretten van 
Frans Hals die allen in handen zijn van de gemeente Haarlem. 
Voorts werden nog enige stijlkamers bekeken en daarna he- 
dankte de voorzitter de heer Prenen voor al de moeite, die 
hij zich getroost had. En hierna werd het sein voor een alge- 
mene en algehele aftocht gegeven, wat tevens het einde van 
de geslaagde excursie betekende. 

K. v. Ginneken - T. Duivenvoorden. 

songs, waaruit maar 2 toppers te voorschijn kwa- 
men nl. de titelsong ,,A hard day's night" en 
,,Should have known better", Een derde ,,IE I 
fell' is maar even in de top-tien van de Hitparade 
geweest, Er  waren geen bioscopen die weken- 
lang stampvolle zalen hadden. De film draaide in 
Haarlem b.v+ mar 3 weken Hun onlangs versche- 
nen single ,,Matchbox" werd niet bekend. Maar 
toch is hun daverende miljoenenloopbaan nog lang 
niet ten einde. Verder is het eigenlijk ook vreemd 
dat terwijl de Beatles in het buitenland sucessen 
boeken, ze in hun eigen land niet meer op de hit- 
parade voorkomen (red. hun nieuwste L.P. was 
blijkbaar nog niet bekend), 
Dan de Rolling Stones, zij kwamen in 't nieuws 
toen zij de Beatle song ,,A hard day's night, van de 
eerste plaats verdrongen met ,,Its al1 over now". 
Deze song hadden ze tijdens een tournée in Ame- 
rika op de plaat gezet, De Stones bestaan uit 
Brian Jones, Keith Richard en Bil1 Wyman, alle 
drie met gitaar, Mick Jagger als solo-zanger en 
Charlie Watt drums, Wat  hun uiterlijk bereft zijn 
de Stones de tegenpolen van de Beatles. Ze zijn 
oerlelijk en hun haar is nog langer dan van de 
Beatles. En slordig bovendien. Evenals de Beatles 
begonnen de Stones hun loopbaan in de jazzkel- 
ders 
Hun lelijk uiterlijk en hun onvriendelijkheid jegens 
pers en publiek zijn ongeveer hun handelsmerk ge- 
worden, Ze ontstonden ongeveer een jaar geleden, 
,,Come on" was hun eerste grammofoonplaten 
succes, verdere successen zijn: ,,Not fade the way, 
I want tot be you, Man teli" en het al eerder ge- 
noemde ,,It9s al1 over now", Hun laatste songs 
,,Samply heart" en ,,Around and around' kwamen 
in de Engelse top-ten, maar hadden geen succes. 
Onlangs verscheen echter ,,Heart of stone, Time 
is on my Side en Little red roodstar" die alle een 



daverend succes hadden. Nu even de twee punten 
pro of contra de beide groepen, 
A. Het beschaafd uiterlijk van de Beatles en het 
tegenovergestelde hiervan bij de Stones. 
B, De Beatles hebben zeer goede stemmen, 
Die zowel kunnen schreeuwen, als zeer acceptabel 
zingen (b.v. in tegenstelling tussen Twist and 
shout en Al1 my loving). Dat ze ook normaal kun- 

De meesten van jullie zullen zich nog wel herinne- 
ren dat er vorig jaar een enquête gehouden is. 
Toen is onder meer naar voren gekomen dat er 
velen voor te vinden waren om een puzzel-rubriek 
in Tolle Lege te plaatsen. 
Welnu, de redaktie heeft besloten een proef te ne- 
men, en ik heb geprobeerd er een in elkaar te draai- 
en. 
Ik zei al dat het een proef was, maar als die slaagt, 
zal er reeds deze eerste keer een prijs aan verbonden 
worden. 
W e  vragen jullie daarom, als je het op prijs stelt 
om een puzzel in ons schoolblad fe hebben, om hem 
op te lossen en in te leveren. O p  deze manier krij- 
gen wij gelijk een overzicht wie er wel en wie er 
niet voor is. 
Als de reaktie gunstig is, d.w.z. als er veel oplossin- 
gen binnen komen, stelt de rektor evenals bij de 
schaakrubriek een prijs van f 5,- beschikbaar voor 
de winnaar van de loting onder de inzenders van 
goede oplossingen. In de volgende T.L. gaan we 
hier dan mee door. Je ziet hieronder de namen oan 
bij jullie vast wel bekende platen. De eerste vraag 
is nu: wie speelt deze muziek of wie is de zanger of 
zangeres van deze plaat? Dit is natuurlijk heel een- 
voudig. Maar nu de tweede opgave: nu moet je 
proberen de gevonden namen, die tezamen 93 let- 
ters tellen, in de 93 vakjes in te vullen. Hierbij mag 
men zowel van links naar rechts als van rechts naar 
links schrijven, alsook van bolven naar beneden en 
van beneden naar boven: alleen niet diagonaal. O m  
het moeilijk te maken zijn al enkele letters ingevuld 
en wel van elke naam of elk deel van een naam één 
let ter. 
Bij wijze van voorbeeld is de eerste naam al inge- 
vuld. De namen sluiten alle op elkaar aan. Stel dus 
de tweede naam is Trini Lopez, dan kan die naam 
beginnen in hef vakje links naast de  S van Rogers, 
onder de S of rechts er naast, waar toevallig de  T .  
gegeven is. Er pnts faat dus een kronkelende slinger 
van l 1  namen. 
Hier zijn de namen van de plaatjes: 

I .  The wedding Julie Rogers 
2. Les filles du bord de met- 
3. I love you because 
4. Wonderfull Land 
5.  Mijn grote teen 
6. Ritme van de regen 
7. Hello, Jim 
8.  Pretty woman 

nen zingen is waarschijnlijk de oorzaak van het 
feit dat ook oudere mensen de Beatles kunnen 
waarderen. De Rolling Stones echter zijn nog pro- 
gressiever. Ze heben rauwe stemmen die toch een 
speciaal en boeiend effect aan hun songs geeft, 

J. Krielen (uit L.C.) 

(wordt vervolgd) 

9. If I had a hammer 
10. She loves you 
l l .  Ik wil een cowboy als man 
Je kunt de  oplossingen inleveren bij de redaktie 
van dit blad vóór 9 mei. A. W.  

Eerherstel voor Sir Winston 
Mijn waarde Spierenburg, wil je nu heus ontkennen, dat 
Churchill een groot staatsman was? Daar gaat het uiteindelijk 
toch om, niet waar. Hij was een nationalist en het is inder- 
daad een fout van hem geweest, dat hij de noodzaak tot in- 
ternationale samenwerking niet heeft gezien. Maar vóór de 
tweede wereldoorlog was hij om de drommel niet de enige, 
die die fout maakte. 
Het kan wel waar zijn, dat hij van vechten hield. Is dat slecht? 
Als Churchill vocht, deed hij dat met rechtvaardige bedoelin- 
gen en nooit was hij het die het eerst naar de wapenen greep. , 
Hij was geen pacifist. Gelukkig maar. Zonder pacifisme in 
het Europa van na de eerste weredoorlog was er misschien 
geen tweede nodig geweest. Hitler heeft genoeg aanleiding 
gegeven tot militaire maatregelen van Engeland en Frankrijk 
voordat hij helemaal in staat was om die te weerstaan. Maar 
in West-Europa wachtte men rustig af, tot de Fuhrer met zijn 
oorlogsvoorbereidingen klaar was en het te laat was. En toen 
moest men de oorlogszuchtige Churchill gelijk geven, die nu 
een nog veel grotere oorlog moest zien te winnen, dan hij 
zelf ooit nodig had geacht. 
Het gaat volgens mij niet op Churchill te stellen onder 
Socrates, Rousseau, Jefferson, Martin Luther King en Kenne- 
dy. Deze mensen toonden hun grootheid onder verschillende 
omstandigheden en op verschillend gebied. Betekent Chuc- 
chill minder dan zij, omdat hij zijn talenten vooral in oo* 
Iogsüjd toonde? 
Waarschuwen tegen overdreven heldenverering is goed, maar- 
niet zo. B.K. 



SCHOOLTONEEL 
Meneer Helwig wilde niet degene zijn die vanzelfsprekend het 
toneel regisseeert en zo werd ditmaal de heer Kamer de regis- 
seur van het door de heer Helwig gekozen stuk ,,Barend Bom- 
barde" en kon de rektor dit het ,,eerste kamerstuk" noemen. 
Men zou misschien kunnen zeggen dat er niet zo hoog ge- 
grepen is als vorig jaar. Meneer Kamer zal dan antwoorden, 
dat wanneer men meent dat een klucht - die zeker niet mak- 
kelijker te spelen is - lager staat, dit een verkeerd idee van 
kultuur is. In ieder geval is men eraan bezig geweest onge- 
veyr vanaf de herfstvakantie, toen de audities plaats vonden. 
Bij deze audities is ook de taak van de souffleur die van 
souffleuse geworden, omdat het meisje dat dit werk deed 
overbleef op de auditie. Bovendien zijn meisjes beter te ver- 
staan en trouwer in het bijwonen der repetities. 
De grote moeilijkheid dit jaar was het feit dat de voorstellin- 
gen nu in eigen huis gegeven werden. Meneer Posthuma 
sprak over ,,een podium met een te mooie uitrusting" (lino- 
leum op de vloer.. . schuifelen!) Het podium is ook te laag; 
men heeft het niet-storen van geluiden moeten uitkienen; het 
geheel bracht meer werk mee voor het personeel van de 
school; de zaal, waar het publiek zich gewoon thuis voelde, 
was moeilijker te bespelen. Het grote voordeel echter was, 
dat het nu meer het idee gaf van een schoolmanifestatie. 
Dit d e s  maakte het repeteren extra moeilijk, maar toch werd 
een goede teamgeest verkregen. Meneer Kamer was telkens 

' nogal gespannen; zijn opwinding ,,jutte de spelers op". Het 
moet zelfs meermalen tot uitschelden zijn gekomen. 
Maandag 15 februari 1965 werd dan de dag, waarop onze 
school voor het eerst in zijn bestaan binnen zijn poorten de 
opvoering van het schooltoneel had en de première zou sla- 
gen: Han Hogeland en vooral Ted Badoux (als resp. Bombar- 
de en Maacsier) hadden de gelegenheid te doen, wat hen goed 
lag: deklameren. Dit bereikte wel zijn (zeer fraaie) hoogte- 
punt in Hans'rol bij het eerste begin (,,Laat mij nog éénmaal 

. in die ogen kijken" enz.) en in die van Ted bij de lijkrede in 
' het vierde bedrijf (,,Klaagt weduwen en wezen" enz.). In de 

serieuze hoofdrol bracht Doeschka Meijsing (als Christien 
7Gestandt) haar rol voortreffelijk tot een einde. Peter Maurick 

(als Felix Fortuyn) en Paul Jonkers (als Geert Goedertrouw) 
hadden er kennelijk last van in een klucht de rollen te heb- 
ben waar niet om gelachen werd: hun spel was niet overtui- 
gend. De twee dienstmeisjes, Antoinette Dijk en Anneke Blom 
speelden ook goed mee; Sjef Lemlijn (als Sam Secuur) daar- 
entegen wat houterig. Verder waren daar dan nog de kleinere 
rollen, verzorgd door Claartje Mooren, Cor Al, Martin van 
Rerkel, Hans de Goeij, Fons Vlwmans, Gerard Steenbnnk en 
Joost Ides. De bij de generale ook zorgvuldig gerepeteerde 
apotheose, verliep nu goed, ondanks het slecht te hanteren 
qordijn. 
De nieuwigheid was er nu af en zo kon het dinsdag een 
pracht opvoering worden: Ted Badoux stond op hetzelfde 
hoge peil; Han Hogeland speelde nog iets beter en vooral 
Doeschka Meijsing deed het uitstekend. Woensdag was het 
allemaal wat minder: verschillende malen werd duidelijk de 
rol niet gekend; de bewuste lijkrede ging niet goed en de 
vechtscène - die alleen dinsdag redelijk was - ook niet. Op- 
merkingen als ,,geile bes"; ,,kort na de slag" enz. gingen ver- 
loren en het hele spel had ziin peil van de vorige dag ver- 
loren. Toch kunnen we over het geheel niet ontevreden zijn. 
Irclerdaad werden alleen de stenen gekust en zijn verschillende 
dingen uit de tekst geschrapt. Sommige zinsneden laat ie nu 
eenmaal niet zo qauw zeggen door een speelster van amateur- 
toneel en bovendien moeten we nog om de ouders denken. 
De rektor bracht na iedere keer in drie verschillende epiloog- 
jes, steeds anderen naar voren halend, dank aan ieder die er 
maar iets mee te maken had; had het daarbij over gemeen- 
schapszin en begiftigde met een boekenbon de spelers, uit 
naam van wie Han Hoogland de regisseur en assistent-regis- 
seur weer bedankte en kado's gaf. 
Meneer Kamer had nog het volgende kommentaar: ,,Over 
het algemeen vond ik het prettig werk; anders had ik het niet 
gedaan. Met de spelers kon ik goed opschieten; vooral de 
laatste weken werden we een team. Je maakt zo de jongens 
.ens op een andere manier mee - dit is overiaens wederzijds - 
$1 dat is boeiend. Lessen geven en toneel regisseren zijn twee 

- d e n  uit mijn dagelijks leven". 
Waarmee de story van het schooltoneel is afgerond. PS1 

Barend, de frofse 
Barend, de verslagene 
Barend, de wreker 
Repefifie: hoe moef dat sfomrne ding nou? 



DE ZON 

Zoals bijna iedereen wel zal weten, is onze zon een ster, een 
doodgewone ster. Om precies te zijn, een gele dwergster. De 
sterren kunnen verschillende kleuren hebben nl. van donker- 
rood tot lichtblauw. De zon zit daar ongeveer tussenin. Wan- 
neer we de zon bekijken door een kleine kijker - we zetten 
natuurlijk wel voor de kijker een sterk gekleurd glas oai niet 
verblind te worden - zien we meestal wel een' paar kleine don- 
kere vlekjes op de oppervlakte van de zon. Deze heten, hoe 
kan het ook anders, zonnevlekken. Deze zonnevlekken tonen 
duidelijk de activiteit van de zon aan, want ze ontstaan en 
verdwijnen binnen een uur of een paar weken al naar ge- 
lang hun grootte. Men heeft ze al vroeg benut om de om- 
wentelingstijd van de ton te bepalen. Als men met tussen- 
pozen van enkele dagen naar de zon kijkt, ziet men duidelijk 
dat de zonnevlekken van plaats veranderen. Heel lang heeft 
men niet geweten wat de vlekken eigenlijk waren. Men heeft 
gedacht aan vulkanen en aan open plekken in de atmos- 
feer van de zon. Maar in werkelijkheid zijn het gebieden 
waar de temperatuur van het vloeibare gas - want de zon 
is een gasbol - 2000 graden lager is dan de omgeving. Die 

omgeving heeft een hitte van 6000 "C. De koude pIekken 
ontstaan, doordat een magnetisch veld op de zon de warmte 
van het binnenste uit tegenhoudt. In 1843 ontdekte de Duit- 
ser Schwabe dat het aantal zonnevlekken in elf jaar duidelijk 
een maximum en een minimum vertoont. Dit blijkt volgens 
latere onderzoekingen verband te houden met het zgn. noor- 
derlicht. Op  twee foto's van de zon ziet men zonnevlekken 
als zwarte puntjes (I) en als witte vlekken (11). De foto's 
zijn op hetzelfde ogenblik genomen. Foto I is er een van de 
buitenste oppervlakte, zoals men deze gewoon ziet, de foto- 
sfeer genaamd en I1 is een foto van de chromosfeer. Dit zijn 
enkele van de gaslagen, die de zon omgeven. De witte vlek- 
ken op foto I1 zijn heldere fakkelvelden, op de plaats waar 

op foto I de zonnevlekken te zien zijn. Het zijn hetere gebie- 
den in de chromosfeer. De donkere vlekken op foto 11 zijn 
protuberansen. Dat zijn enorme gasstromen, die door de zon 
als lichtende fonteinen worden uitgestoten. Z e  worden soms 
langer dan I miljoen kilometer. 
De belangrijkste komende hemelverschijnselen zijn de vol- 
gende: 
O p  21 april is Mercurius stationair. D.W.Z. dat hij eerst west- 
waarts langs de sterren schoof, maar nu met deze beweging 
ophoudt en terug gaat, de zon achterna. 
O p  2 mei om kwart voor acht is er een zeer mooie smalle 
maansikkel te zien en wel vlak boven de noordwestelijke 
horizon. 
O p  3 mei staat de maan bij Jupiter. 
Van 4 tot 8 mei zijn er meteoren te zien, de zgn. ,,vallende 
sterren". In deze dagen lijkt het alsof alle meteoren uit het 
sterrenbeeld de Waterman komen. Dit komt helaas pas 
's nachts om t- 2 uur op. 
Op 9 mei is Neptunus (met een kleine kijker) in de Weeg- 
schaal goed te zien omdat deze in de oppositie is, dus op- 
komt, wanneer de zon ondergaat. 
O p  dezelfde datum staat de maan bij Mars en bedekt op 
13 mei om 4 minuten over 9 een heldere ster. Zo'n bedekking 
is uiterst belangrijk voor de astronomie omdat men daardoor 
de beweging van de maan nog nauwkeuriger kan kpalen. 
O p  18 mei is ook Uranus stationair (zie 21 april). Nu ver- 
dwijnt ook Jupiter langzaam maar zeker in de avondscheme- 
ring en staat op 30 mei precies achter de zon. 
Verder is er dan ook nog een totale zonsverduistering, maar 
deze is alleen op de Grote Oceaan te zien. 

Egbert de Bruin 
Huib Henrichs 



Shakestones 
(Deze titel slaat nergens op; de inhoud ook nietl 

,,Kultiveer uw problemen!; dat is d& kreet van de 
laatste tijd. Immers wie geen p~oblemen heeft, telt 
niet mee. Heeft u geen problemen? Pak dan gauw 
een fijn meancderprobleempjz, zo eentje dat opkomt 
de laatste jaren. Doe mee met hen die al maanden 
zwaar overihoop liggen mlet het centrale pro- 
bleem". Een en ander was een wijze les van onze 
wijze in-problem-boy, de heer van Noort. De heer 
van Wees daarentegen lost alle problemen reso- 
luut op; in een of andere klas sprak hij namelijk op 
zaterdag 6 februari (dag waarop de rapportcijfers 
ingeleverd moesten worden): ,,Ik zal nu een de- 
monstratie geven van mijn goede wil: ik heb bbi.ood 
meegenomen. En waarom heb ik brood meege- 
nomen?" Hierop haalde hij een 150 na te kijken 
proefwerken uit zijn tas. 
24 ik u eens vertillen waarmee de heer Nelissen 
zijn eerste-klassertjes in verwarring brengt? Hij 
moet gezegd hebben: ,,Stelletje ezels; jullie bent de 
eerste klas d,ie het een beetje door begint te krij- 
gen". Maar meneer van der Weiden bewerkt deze 
jongens met een zachk lijntje, zo van: ,,Stilte nou; 
je krijgt zo je 20 bladzijden hoor". Meneer Gree- 
venbroek weer is bang, de verkeerde te waar- 
schuwen, want na in een vierde klas verschillende 
pratende leerlingen gewaarschuwd te hebben, zei 
hij: ,,Ga maar door met vertalen, Frans; het is niet 
voor jou bedoeld hoor". ,,Waarop Frans prompt 
uit zijn boek vertaalt: ,,Nee, dat begrijp ik". 
Ook de schoolvereniging mag zich in de oprechte 
belangstelling van de leraren verheugen. Toen op 
de dag van de verkiezingen de rektor tijdens het 
vierde uur enige aanwijzingen gaf, was het kom- 
mentaar van meneer Terstegen, toen de laatste 
klanken uit de geluidsinstallatie no~g niet wegge- 
storven waren: ,,H& is derde persoon meervoud". 
Nog een zeer geschikte uitspraak van deze zeer 
gesch,ikte leraar: ,,Ik geef het huiswerk alleen 

maar óp; het is aan jullie om te beslissen, of je het 
zult maken of niet". 
De heer Coenen houdt niet van moeilijkhecl 
Toen een jongen uit een viende klas bij !de vei 
ling van het woord mistress = maîtresse vr, 
wat dat (dan wel voor een persoon was, liet 
deze vraag maar onbeantwoord en zei: ,,W 
anders krijg ik weer zoveel last met de ouders, 
z,ich afvragen wat voor zedeloze teksten hier wel 
gelezen worden". Verder raadde hij deze leerling 
aan om aan pater van Dijck te vragen, of hij dit 
al weten mocht. 
Levenswijsheid komt uit V a  zo bijvoorbeeld het 
spreekwoord ,,Waar de fles vol van is, loopt de 
mond van over". 
Het vertalen van Plato levert dikwiils moeiliik- 

"'=Y 
hij 

ant 
die 

heden op. Z o  kwam men +ot formuleringen als 
..risicoEoze en risicovolle aevaren". 

U 

De heer Klerkx gaf een vervangingsuur in het lo- 
kaal van juffrouw de  Bruijn (klassika), maar had 
zijn pijp en tabak in het eigen lokaal laten liggen. 
Toen deze attributen gehaald waren, sprak de 
heer Klerkx enthousiast: , ,We zullen d e  kanarie 
eens in een wat mannelijker aroom hullen". 
In IVa, vergiste een aantal jongens zich bij het 
overhoren van Duitse woordjes herhaaldelijk met 
der, die en das, wat de heer de Rijk deed opmer- 
ken: ,,Sommige leerlingen hebben nogal wat moei- 
te met hun geslacht". Inderdaad is dit een feit dat 
te denken geeft. 
Hier laat ik het dan maar weer bij; doe de groeten 
aan Shakespeare en The Rolling Stones. Beste ta- 
felschuimers, tot de volgende keer, met blij hart 
en opgezette lever en, o ja,, de redaktie van Tolle 
Lege looft een prijs van drie centen uit voor de 
eerste die ons kan zeggen wat een poedepdaat is. 

SHAKER 

Interscholair jeugd toernooi 3965 

Op 8 februari is de  twsede muziekavond van de  
Interscholaire 'gehouden in het Concertgebouw. 
De opgave was erg groot geweest en, omdat de 
beoordeling daarom streng was, moesten velen op 
de auditie afvallen. Het gevolg van die strenge be- 
oordeling was, dat het niveau van deze Interscho- 
laire enorm hoog lag, wat tevoren nog nooit be- 
reikt was. 
Of er veel Trinitariërs zich hebben opgegeven, 
weet ik niet, wel dat er maar één op deze avond 
speelde nl. Lourens Stuifbergen. Ook op de  uit- 
voeringen waren er maar weinig Trinitariërs, mis- 

schien omdat het niet bekend was gemaakt. 
Er waren voor deze avond 17 stukken uitgekozen, 
waarvan er slechts enkelen niet aan de verwach- 
tingen voldeden. Men zou het een avond van al- 
leen maar hoogtepunten kunnen noemen en ik zou 
er een paar willen vermelden. Als eerste Roland 
de Been van het Lorentzlyceum, met een Toccatta 
van Garguilo. Van hem heeft men grote verwach- 
tingen voor de toekomst, omldat hij als een m r t  
wonderkind wordt beschouwd (hij speelde op 1 1 - 
jarige leefltijd al een pianoconcert met orkest). 
Ook het volgende stuk, gespeeld door Marjan 



Robbers (fluit) en Maria van Noort (gitaar), was 
bijzonder goed. Door een goede techniek en een 
mooie klank van de fluit was Marjan Robbers een 
van de beste solisten. Verder speelde het orkest 
van het Coornhertlyceum aardig, dat door veel 
oefenen en een goede leiding boven de andere or- 
kesten uitstak. 
Het stuk, waarbij Lourens Stuifbergen de sopraan 
Ellen van der Voort begeleidde, was het enige, 
waarbij een soliste zong, maar tevens een van de 
beste nummers. Hierna kwam nog een stuk voor 
twee bugels en piano. Het werd goed gespeeld, al- 
leen hadden de drie jongens, die nog erg jong wa- 
ren (er zat er zelfs nog een op lde lagere school) 
moeite met het ritme. 
Al met al was het een geslaagde avond, die voor 
ons leuker zou zijn ais er meer Trinitariërs mee- 
deden. 

De demonstraties van voordracht, toneel en dans 
vonden in de schouwburg plaats op 1 maart, 
met dien verstande dat zeer veel nummers van de 
ene avond ook op de andere avond gebracht wer- 
Het dansprogramma b.v. was op beide avonden 
precies hetzelfde. Ik wil het niet wagen hier een 
beoordeling van te geven maar alleen even ver- 
melden dat van de 19 delenemers eraan er een bij 
was van onze school, namelijk Bert Zwetsloot. 
Uniek op de Interscholaire en gebracht op beide 
avonden was het pantomimewerk, verzorgd door 
een nu zwijgzame Ide van Heiningen. Hij voerde 
twee pantomimes op, die we al eerder van hem 
hebben kunnen zien met de Kulturele Dag en bij 
de Revue, nl. ,,Eierdieven worden doodgeschoten" 
en ,,Beter tien vogels in de lucht dan een in de 
hnad" en hij deed het weer voortreffelijk. Nog 
hield hij er de eer van onze school mee hoog, maar 
men zou kunnen zeggen dat Ide zijn bestemming 
gevon'den heeft. 
Dan het toneel; er waren in totaal drie toneelnum- 
mers. Leerlingen van heit Stedelijk Gymnasium 
brachten het fragment van de handwerkslieden 
uit Midsummernight's Dream van Shakespeare. 
Hun spel stond op een redelijk peil en vooral de 
passage waar de leilder van de handwerkslieden 
op stuntelige wijze een proloog moet houden, werd 
volkomen natuurgetrouw uitgevoerd. Leerlingen 

NEDERLANDS NATIONAAL OORLOGS- EN VER- 
ZFTSMUSEUM 
Overloon, een rustig plaatsje op de grens van Noord-Limburg, 
Op het eerste gezicht doet niets er meer aan die verschrik- 
kelijke september en oktoberdagen van 1944 denken, toen hier 
om elke meter gevochten moest worden. Maar als je wat 
verder kijkt, zie je bordjes, die de richting naar het Oorlogs- 
en Verzetsmuseum aangeven, Daar aangekomen is het eerste 
wat opvalt, dat het museum aangelegd is als een park, waarin 
&lei oorlo&tuig- staat opgesteld. 
Bij de ingang staat een steen, waarin deze eenvoudige tekst 
gebeitdd staah- 

, Sta een kenblik-stil, bezoeker, en bedenk dat de grond 
waárop gij nu vertoeft, eens een van de felst omstre- 

L den sectôren w& van het slagvéld Overloon, 

van de Da Costakweekschool brachten een één- 
akter, De Muur, geschreven 'door Jan Bernard Ne- 
telbos, olok een leerling van die school. Het spel 
was niet onverdiensteliik. maar tiidens het stuk 
bleef het nogal duister 'of het komisch of serieus 
bedoeld was. Verreweg het beste gebracht werd 
,,Het aanzoek" van H. Brighouse, en wel door 
Thea Timmerman en Bettv van Meurs (H.B.S. 
voor meisjes), Rien Moerkecken van der Meulen 
(Lorentzlyceum) en R& Vanderwildlt - Toen 
werd aangekondigd dat deze niet zoals op het pro- 
gramma stond een oud-leerling van het Triniteits 
maar van het Mende1 was, steeg uit de Mendel- 
hoek een luid overwinnend gemompel op -. 
Aan voordracht werd zeer veel geboden. Ik wil 
slechts de besten vermelden. Om te beginnen met 
onze eigen glorie: Henk van der Putte - toekomst- 
glorie uit de eerste klas - droeg zeer leuk ,,Beslui- 
teloos sprookje" van Koos Schuur voor. Kees van 
der Putte had het ongeluk d,irekt na een stuk toneel 
te komen, zodat er nogal wat geroezemoes in de 
zaal was. Hoewel een voordrachtskunstenaar als 
Kees zich daardoor niet liet intimideren. was het 
toch niet te voorkomen dat het door hem gebrachte 
,,Samenval" van Slauerhof niet overal te verstaan 
was en verscheidene malen hoonde men iemand in 
de zaal ,,sstt" roepen. 's Woenldags kwam Adri 
Smolders met ,,Een dodenklaaglied" van Hans 
Andreus en droeg dit op voortreffelijke wijze voor. 
Verder noem ik nog: Annemieke van den Broek 
die 's maandags ,,Enig kunsltgenot" en 's woens- 
dags ,,HelsH van Simon Carmiggelt bracht; Han- 
sine Groenwoud (Le cygnet van Sully Prudhom- 
me) : Martje Schindeler (Eskimomeisje zoekt haar 
pop van Catharina van der Linden) ; Freys Baljet 
(Ballade de tout mon coeur van Werumeus Bu- 
ning ) ; Pieter Hoenderdos (Herman Gorter van 
Hendrik Marsman). 
De afsluiting werd gegeven door het Rijkskweek- 
schoolkabaret ,,Labberdoedasm met parodieën op 
het bezit van een hond, de mafflia, het begrafenis- 
begrip en een show van een Amerikaanse zange- 
res. Het was beslist geen onverdienstelijk kabaret 
en er zaten aardiae dinaen in. " " 
Rest me nog te vertellen dalt de volgende Inter- 
scholaire een feestelijk tintje zal krijgen, omdat het 
de eenentwintigste zal zijn. PSI; P. Beuger 1Va 



Bitter is hier gevochten in man tegen man-gevechten. 
Vele jonge levens, aan de slagvelden van Nettuno en 
Normandië ontkomen, vonden onder deze bomen hun 
vreselijk einde., . 

De oorzaak, dat de bossen van Overloon een der felst omstre. 
den oorlogsgebieden werd, was deze. 
De Engelsen hadden een wig weten te drijven in Brabant, de 
zogenaamde Holland-corridor, die liep van Nijmegen tot 
Eindhoven, Het Duitse front werd zodoende in tweeën ge- 
splitst. Tussen de Maas en deze corridor richtten de Duit- 
sers echter een nieuw front in, dat ze met steeds nieuw mate- 
rieel en met verse krachten uit Duitsland versterkten en on- 
derhielden. 
Toch waagden de geallieerde strijdkrachten, voornamelijk En- 
gelsen, de sprong en begonnen op 26 september met het eerste 
artillerie-bombardement, met name op Overloon. 
De Engelsen kregen spoedig in de gaten, dat ze tegen een 
veel sterkere vijand streden en vroegen en kregen hulp van 
de 7e Amerikaanse pantser divisie, die na twee geforceerde 
dagmarsen aankwam. 
Toen eerste ontbrandde de strijd pas goed. In deze strijd speel- 
den de Churchiíl- en de Sherman-tanks een grote rol. Aanvan- 
kelijk leden de Amerikanen vrij zware verliezen en ze wer- 
den op een gegeven ogenblik zelfs uit de strijd genomen. 
W a s  de strijd nu nog langs de hele Holland-corridor gestre- 
den, op 9 oktober kregen de Engelsen, gesteund door de 
Amerikanen, opdracht om de Duitsers tussen Overloon en 
Roermond te verdrijven. Het zwaartepunt van dit gevecht 
kwam op Overloon te liggen. 
De geallieerde strijdkrachten zetten hiervoor veel manschap- 
pen en materieel in. 
Op 12 oktober werd met het oprukken van de Geallieerden 
gesteund door een tweede artilieriebombardement de eind- 
aanval op Overloon ingezet, De hoofdmacht van de Duitsers 
wist hierop geen antwoord. Sommigen van hen gaven zich 
over, De meerderheid echter vluchtte de bossen in. Maar in 
het dorp zelf moest toch eerst nog fel en verbitterd om elk 
huis en elke straat gestreden worden, voordat de Duitsers 
hieruit verdreven waren. 
De bevrijders wisten het dorp op 14 oktober in handen te 
krijgen, 

Noch is dit het eerste, noch zal het het laatste 
woord zijn, dat valt over het probleem gymna- 
sium-alpha, Laten we de zaak nuchter beki jken  
en een en ander konstateren: 
Iemand die naar de H.B.S. gaat kri jgt  geen Massie- 
ken te kauwen; een gymnasiast, of het nu een 
alpha of een bêta is wel. Grieks of Lat i jn  is dus 
geen monopolie van de alpha-opleiding. Het is, 
om zo te zeggen, een algemeen-gymnasium-ele- 
ment. Wat i s  dan de tegenstelling alpha - bêta? 
Deze is, hoort althans te zijn, beoefening van kul- 
tuur - beoefening van ,,science", waa rb i j  beiden 
aanvankelijk als b i jvakken  naast de klassieken be- 
stonden. 
Bij de bêta's zijn nu de vakken G r i e k s  en Latijn 
omwille van de natuurwetenschappen terugge- 
drongen. Zouden wi j  dan niet de weg vr i j  maken 
voor kultuurbeoefening, door óók de klassieken 
terrein te laten verliezen? En moeten we ons dan 
meteen niet afvragen: ,,Waarom doen we eigenlijk 
G r i e k s  of Latijn?? ,,Om later goed problemen op te 
kunnen lossen", beweert men, Dit is waanzin, pure 
nonsens, ,,Ik wil van de klassieken doen, wat er- 
van nog van belang is in 1965" ,zegt een ander, 
Men zou zijn hele leven kunnen vullen met het be- 
studeren van welke oude literatuur dan ook, waar- 

- - 
de zwaarste opgave, want de weersomstandigheden waren 
zéér slecht en de tanks en de vliegtuigen konden ook geen 
hulp bieden, zodat de Engelse incanterie, zonder enigerlei 
hulp, deze ongelijke strijd moest voeren, 
Op 16 oktober wisten ze met bovenmenseiijke inspanning en 
ongelofelijke moed ook uit de bossen de Duitsers te ver'- 
drijven. 
De strijd om Overloon was gestreden. De geallieerde verlied 
zen waren aanzienlijk, die van de Engelsen het grootst; bijna 
1356 man, samen met die van de Amerikanen bedroeg het 
aantal gesneuvelden ongeveer 1808 man. 
De Duitsers verloren hier tenminste twee bataljons, 
Op  het slagveld van Overloon, de enige juiste plaats voor 
een oorlogs- en verzetsmuseum, staan nu vele gevechtswerk- 
tuigen, waarvan er enkele in de hierboven vermelde strijd ge- 
bruikt zijn. Maar niet alleen deze voorwerpen, maar ook vele 
aangrijpende foto's en allerlei borden, vlaggen, wapens, enzo- 
voort zijn in een museumgebouw te zien, 
Dit prachtig aangelegde nationale museum is en blijft een 
levende herinnering aan die afschuwelijke oorlog van 1940-'45 

Guus Jonker, IVa, 

van dingen eruit nu nog belangri jk zijn, Natuurl i jk  
verdient een stuk literatuur als de klassieken aan- 
dacht, maar de West-Europese verdient een vijf- 
voudige. 
O m  de helft van je lesuren aan klassieken te be- 
steden, is feitelijk idioot. Neem nu vijf-alpha: 3 uur 
Homerus, vader van onze literatuur, 2800 jaar  
oud, hij spreekt ons meestal niet meer aan; 3 uur 
Vergilius, een imitator van Homerus; 4 uur Plato, 
een filosoof, maar we lezen bij  Frans toch ook 
geen 4 uur Sartre, of bij Duits Nietzsche; 4 uur 
Augustinus, een volkomen achterhaalde lange-zin- 
nen-schri jvende kerkvader; 2 uur Tacitus, een hi- 
storicus, pardon gebeurtenissenbeschri jver ,  stier- 
lijk vervelend; 2 uur Herodotus, vader van de ge- 
schiedschri jving,  maar een bar slecht schrijver. Dit 
alles afgewisseld met onbenulligheden als een brief 
van Horatius aan Albius Tibullus. Over dit soort 
d i n g e n  houdt men kongressen. Men kan 100 pa- 
gina's vol schr i jven  over de betekenis van één 
woord. D i t  wil i k  werke l i jk  een van de tekenen van 
dekaden t i e  in onze (overigens zeer gezonde) kul- 
tuur noemen. 
Met kultuur bedoel ik hier filosofie, geschiedenis 
en kunst (wat betreft de lessen beperkt zich die 
kunst dan tot literatuur). Wat zouden we dus 



kunnen doen met die volle 35 uur? W e  be~erken 
de klassieken tot een uur Homerus en een Ver- 
ailius (deze hebben de meeste literaire invloed 
gehad)' en 2 algemene uren. Verder nemen we 6 
uur geschiedenis en 8 uur literatuur (onderver- 
deeld in die der 4 verschillende talen), maar dan 
ook echt behandelen en lezen, ook met aksent op 
zelf voordragen. Voor Frans, Duits en Engels 
ieder 2 uur, niet erop gericht te kunnen vertalen, 
maar de taal te kunnen gebruiken; vervolgens 3 
uur Nederlands. Dan mogen bij de alpha's de 
exakte vakken ook wel 4 uur hebben, één voor 
wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie. 
Dan zijn er nog 2 uur voor gym, een uur (als 
proef) voor filosofie en, m niemand tekort te 
doen, een uur godsdienst, Deze laatste twee kun- 
nen eventueel samengaan. 
Zoiets zou als examen-eisen kunnen geven: 1. De 
groep geschiedenis, 2. De groep literatuur (met de 
vakken Engelse, Franse, Duitse en Nederland- 
se literatuu;). 3. De groep moderne talen (met de 

vakken Frans, Duits en Engels), 4. De groep Ne- 
derlands. 5, De groep klassieken (met de vakken 
Grieks en Latijn). Misschien is dit een goed idee 
en dan zal onze even geliefde als progressieve re- 
gering over 50 jaar wel iets dergelijks verwezen- 
lijkt hebben, 
Men kan het zich nu wel indenken, dat ik op de 
dag dat ik dit schreef noch het huiswerk voor 
Plato, noch dat voor Homerus, noch dat voor He- 
rodotus gemaakt heb, aangezien ik het werk voor 
dit artikel interessanter vond. Hopende iets zin- 
nigs gezegd te hebben, eindig ik mijn betoog, met 
alle achting voor die leraren klassieken die de be- 
trekkelijkheid van de kennis van hun vak verkon- 
digen, P. Spierenburg V a 

(De verantwoordelijkheid van dit stuk is geheel 
voor rekening van de schrijver, De plaatsing van 
welk artikel ook wil nog niet zeggen dat de redak- 
tie het in alle opzichten met de schrijver eens is. 
Redaktie), 

Binnen een maand zijn we aangekomen bij twee 
met elkaar verband houidende data, namelijk 5 en 
8 mei. W e  beginnen met de laatste. 
De verjaringstermijn van tijdens de twesde we- 
reldoorlog gepleegde misdrijven heeft al veel stof 
doen opwaaien. Het is nog niet zo lang geleden, 
dat op de televisie een hele reportage te zien was 
over het huidlige leven van een man, die gegrepen 
was wegens oorlogsmisdaden. De man ha(d zich 
gevestigd is een of ander dorp en oefende daar 
zijn beroep, arts, uit. Hij had ei een vrouw, die hij 
na de oorlog had leren kennen en getrouwd. In het 
hele dorp, dat hem niet als nazi gekend had, was 
hij een geacht man en zijn vrouw vertrouwde op 
hem. Sinds (de oorlog had hij geen misdrijf meer 
gepleegd. De reporoer kon men horen denken: 
,,Gelukkig dat we hem toch nog net hebben kun- 
nen grijpen". 
Ik wil in het midden laten of deze voormalige nazi 
voor zichzelf had besloten op een of andere manier 
iets te beteren of goed te maken. In ieder geval 
worden we hier met iemand gekonfronteerid, die 
grote misdrijven heeft gepleegd jegens de  mens- 
hei'd; ,iemand die daar radikaal mee opgehouden 
is en diezelfde mensbeid is gaan dienen en wel in 
konkrete vorm door zich als dokter temidden van 
haar te  vestigen. Weer  deze zelfde mensheid nu 
grijpt die man. Z e  grijpt niet de misdadiger; ze 
grijpt haar dienaar. De wet van oog om oog is 
weer volledig opgegaan. 
Ik ben het eens met het besluit van de  verjaring. 
W i e  nu nog buiten de wet leeft wordt evengoed 
gegrepen. Maar d e  oorlog is een generatie geleden 
en het wordt tijd fdat de wraakgevoelens van de 
baan raken. 

Voor ons land was deze oorlog drie dagen eer&; 
reeds afgelopen. En dientengevolge mogen we ons 
op die dag ieder jaar weer verheugen op het vieren 
van bevrijdingsdag, gekoppeld met op 4 mei de 
dodenherdenking. Dat is allemaal prachtig en 
vooral het laatstgenoemde spreekt dikwijls erg 
aan. ,,Opdat niemand zal vergeten", zeggen de 
ouderen. Het is echter geschiedenis. De atoom- 
krachten b.v. zijn genoeg als afschrikwekkend 
voorbeeld. 

Denk nu niet dat ik een dergelijke herdenking zou 
willen afschaffen. Ik protesteer alleen tegen het 
momentele en plaatselijke karakter. Iets zodanigs 
is op zich prachtig, maar waarom alleen gedacht 
aan de tweede wereldoorlog en alleen aan de Ne- 
derlandse verzetsmensen? In Amerika b.v. is het 
al veel algemener. Men kent daar thanksgiving 
day, een feestdag die officieel teruggaat op het 
b,innenhalen van de eerste oogst in het nieuwe 
land door de kolonisten. 
Het is misschien niet zo'n gek idee, als alle landen 
die zo'n soort feestdag hebben, eens een gerneen- 
schappelijke datum vaststelden voor een zodoende 
over de gehele wereld gevierde thanksgiving day, 
bevrijdingsdag, of hoe men het noemen wil. Een 
dag waarop we herdenken allen die ooit op aarde 
gevochten hebben voor vrijheid, vrede en vooru,it- 
gang. 
W i e  zegt dat ik met deze mening onze oorlogs- 
helden en -heldjes tekort doe is een detaillistische 
zwetster. W a n t  het einde van de zoveel invloed 
uitgeoefend hebbende tweede wereldoorlog is 
twintig jaar oud en het wordt tijd dat we een beet- 
je universalistisch gaan denken Spektator. 



EEN Z W A R E  RONDE 

En hiermee wordt niet bedoeld de Ronde van 
Frankrijk, noch een loonronde, maar de Kennedy- 
ronde. In 1962 nam president Kennendy een ini- 
tiatief, dat een stortvloed van woorden tot ge- 
volg heeft gehard. In 1962 begon men met praten, 
de afgelopen drie jaar is men doorgegaan met pra- 
teen, en hlet ziet er helaas nog niet naar uit, dat 
men nu het gepraat spoedig aal shaken. 
Het initiabief van Kennendy bestonld hierin, dat hij 
de zogenaamde Trade Expansion Act ( W e t  tot 
Uitbreiding van de Handel) door het Huis van 
Afgevaardigden en {de Senaat heen hielp. Deze 
wet maakte het mogelijk de invoerrechten van de 
V.S.voor West-Europese produkten t'e halveren, 
als tenminste de West-Europese landen tot de- 
zelfde maatregel bereid waren voor produkten uit 
de V.S. Dit is heel summier het hele eieren eten 
van de Kennedyronde. 

De u,itvoering van dit plan zou indendaad een aan- 
tal grote voordelen hebben. Als de tarieven gehal- 
veerd worden, zal in heel veel gevallen de protek- 
tionistische waarde ervan vrijwel verdwijnen. De 
handel tussen (de V.S. en Wlest-Europa zal dus 
veel gemakkelijker worden, waardoor de ekono- 
mische kracht van beide gebieden zal worden sa- 
mengevoegd. Z o  komt het Westen sterker te staan 
in de wereld, wat van veel belang is voor de ont- 
wikkelingslanden. Deze landen zijn meestal eko- 
nomisch volkomen afhankelijk van de geïndustri- 
aliseerde gebieden. Vaak moeten zij leven van de 
export van één bepaalde soort grondstoffen, een 
gevaarlijke situat,ie: keldert de prijs van de grond- 
stoffen, dan keldert een hele natie mee. W e l  70% 
van de export der ontwikkelingslanden komt in 
West-Europa en de V.S. terecht: als deze ekono- 
misch meer één worden. kunnen zii beter tdan nu 
een gunstige invlosd uitoefenen op de prijzen, die 
voor de exportprodukten van de ontwikkelings- 
landten betaald worden. 

De machtspositie, !die de geïndustrialiseerde landen 
hebben begenover de ont~~ikkelingslan~den maakt 
ons verantwoordelijk voor miljoenen Aziaten, 
Afrikanen en Zuid-Amerikanen. 

Tenslotte heeft Amerika nog een reden om zijn 
export naar West-Europa te willen vergroten. 
Sinds jaar en dag investeren Amerikaanse bedrij- 

' ven grote bedragen in ondernemingen hier. Ook 
de gezinnen van de Amerikaanse militairen doen 
nog 'n flinke h~eveelhei~d dollars in West-Europa 
belanden. Die dollars komen voorlopig niet in de 
V.S. terug, zij blijven hier achter. Zou de Kenne- 
dyronde 'n sukses worden, dan verwachlt men hier 
een grote toename van de import van Ameri- 
kaanse produkten. Alles wat hier uit de V.S. 
wordt ingevoerd moet betaald worden met ldollars; 
de dollars die de Amerikaanse investemingen hier 
binnen brengen. De Amerikanen hopen dus door 
vergroting van hun uitvoer naar West-Europa 

meer van hun naar het buitenland verdwenen geld 
terug te krijgen. 
Met deze voordelen voor ogen zijn de afgevaar- 
digden van de verschillende lan'den aan de onder- 
handelingen begonnen, maar de  resultaten zijn tot 
nu toe niet wat je noemt daverend. Men probeert 
elkaar de nadelige gevolgen van deze plannen toe 
te schuiven; de slepende onderhandelingen hebben 
de belangstelling van vele staten al danig doen 
dalen. Toch zal het er niet zo gauw van komen, 
dat men erkent dat de  hele zlaak mislukt is. Men 
mag er dan wel up rekenen dat de Amerikanen, die 
per se hun dollarexport willen tegengaan, dit doel 
gaan nastreven door inkrimping van hun Europees 
leger. Doordat vele Amerikanen teleurgesteld zijn 
door de Europese nationalisten (de Gaulle!), wor- 
den er in de  V.S. tegenwooadig weer mensen ge- 
vonden, die terug willen naar het isolat,ionisme: 
mislukkina van de Kennedvronde zou hun ~osi t ie  
versterken. Z o  zou de ~ t l in t i sche  samenwerking 
verslechteren, en dat wil iedereen toch wel voor- 
komen. 
De verlaging van de invoerrechten met 50% is 
natuurlijk maar een gemiddellde: er zijn landen met 
een toch al laag tariefpeil, waarvan bij halvering 
helemaal geen beschermende betekenis meer over- 
blijft en landen waar dit dan nog wel zo is, omdat 
zij een hoog tariefpeil hebben. Daarom zullen de 
hoge ,invoerrechten met meer, de lage met minder 
dan 50% verlaagd worden. Behalve invoerrechten 
zijn er nog andere belemmeringen voor de handel, 
maar men laat het voorlopig aan de betrokkenen 
over om die op te ruimen. 

De grootste moeilijkheden liggen bij de landbouw. 
Dank zij de technische ontwikkeling hebben de 

I ie-over- meeste westerse landen flinke produkt' 
schotlten. Men vraagt zich wel eens af waarom 
men die niet naar hongergebieden transporteert. 
Dat kan niet omdat ,in die gebieden het geld ont- 
breekt om ze te kopen. De welvarende landen zou- 
den hun overschotten wel willen wegschenken, als 
men maar wist wie de goedheid zou moeten heb- 
ben de transportkosten te betalen. Zij blijven er 
dus mee zitten, waardoor de prijzen voor land- 
bouwprodukten vaak te laag zijn om de produktie- 
kosten te dekken. In bijna alle landen moeten 
daarom nu al de  boeren ondersteund w'orden en 
worden buitenlantdse landbouwprodukten buiten 
de deur gehouden. Maar met verlaging van de in- 
voerrechten zoals de  Kennsdyronde wil, haal je ze 
juist binnen. Dat betekent dus nog meer steun aan 
de boeren en daar wil geen regering voor op- 
draaien. 

Dat zo'n plan niet uitsluitend vooildelen heeft is 
wel te begrijpen. Het zou een ernstige tegenslag 
zijn als deze idealistische voorstellen het niet ver- 
der zouden brengen dan het praatstadium door een 
teveel op eigenbelang gerichte politiek van, vooral 
Europese deelnemers aan de onderhandelingen. 
Het wordt tijd om tot besluiten te komen. B. K. 
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