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Warm, Slechts één nederlaag, maar geen bekers. Hockey- 
team volgend jaar favoriet? Voor voetballers sterkere tegen- 
stand dan verwacht. Warm.  

Een half iiiir :atcr dari was voorgerionien (Rob de Jong inompelde Iiijgend iets van ,,verbrande p a p " .  toen hij om half negen 
0ndi.r gejoel d i  bos binnen stroinpelde) zette ren optimistische Triniteitskaravadn zich in beweging met het stellige voornemen 
onl ininstens de voetbalbeker weer terug te gaan nemen uit de lichtstad. aan wie het dit jaar de eer was voor haar broeders in 
O.E.S.A. gesthwi. t? spelin. 

Onder de a i~im~iei idr  lridiiig van Theo van Goor wierpen wij ons terstond op de repetitie van een op de late vooravond van dit 
lang verheide weck-end door - hoe kon het anders - de kroniekeur van ons lijfblad opgesnuffeld ,,Interscholaire-lied uit de oertijd 
van otis lyceuni". waarvan de inelodie oftewel musyck indertijd door de Angelsaksen - zij het wat slordig - is overyenomen in 
het ..God save the King' .  Hier volgt de originele tekst: 

I. besciio.irnend 2. episch 3. bloedig 

I 
0, baeligh Triniteita, G y  hebt uw strydent volck Thans dus syn w y  bereyt, 
bondlvluet van vrru-euyhdes! thans uytgeso-onden, brandent van dapperheyt, 
G y  hebt nogh nimmer gefae-aelt. In naer Neêrlants lightende sta-adt. om elckeen die ande-ers wi-il, dra 
onses leven, op het slaghtterreyn in geda-achten, 
hebt G y  gege-cven kcmpent met vuur en pyn, lillent te sla-aghten: 
'n dierbre ende heghte bant met nimmernooyt versae-aecken, vers damphent bloe-oet aaen den pael, 
met uwe vaderhandt. seghe te smae-aecken. dienent den grontmorad! i 2 

Iii een ,.toffe-jnngcns"-ste1n~iii1ig werd de eerste etappe afgelegd. T c  Noort, '11 geliiicht bestaande uit een café annex bijgebouwen. 
was voor ons een slap drankje (pils en sterker iiiocht niet, strldc de ober teleur) koud gehouden. 111 een hoekje achteraf ontdekten 
wr  onze Mendcl-hroertjes. die even tnorecl werden weggezongen. waarna ze zich in een ander hoekje terugtrokken. 

DF 1:intstc ruk naar Eindhoven ging door een schilderachtig Rrahants landschap. W e  zagen een paard, een koe. een hck. cen 
hoorii, nog een honni. weer een booin, een hooiinijt. een sloot, een werktiiaii, een paard met veulen. een koe en nog veel meer meer. 
Kortom: we keken onze ogen uit. 



O p  de koer van het fraaie Augustinianum-complex hieven 
wij voor de zoveelste maal ons lied en ,,O, punt ..." aan, 

; draafden enige malen langs de bedremmeld kijkende gastheren 
en daarna honden we in de hal een fluit- en joelkamp aan 
met de inmiddels ook gearriveerde Mendel-zonen. De bus met 
de Venlose Thomaten werd op passende wijze ingehaald en 
nadat een ijsco-vent(er). met feesthoedje. van zijn waar be- 
roofd was, deden we ons in de refter te goed aan soep, bonen, 
aarplen, oliebollen die naar gehakt smaakten en levensgrote 
sinaasappelen. 
Met de bus trokken we naar de enkele kilometers van het 
gyinniisiuni qeleqen sportvelden. waar u'il aanpapten niet 
\'enlo-vrienden (:e vielen hrsi met,, en tcrreitiwnclirers 0 1 i i  

twee uur werd de interscholaire officieel geopend en een 
kwartier later floten de scheidsrechters voor de eerste maal 
op hun blaaspijpjes. 
Ondertussen was het ,,busje" van de heer Fennis, met enkele 
leraren aan boord, gearriveerd. Onder deze laatsten bevond 
zich een lichtvoetige, in nozemrood gekleurd jasje gestoken 
heer V a n  Noort, die met een overal rennende en roepende 
heer Hokkeling voor de warming-up zorgde van de voet- 
ballers, die het eerst aan bod kwamen tegen het als zwak 
broertje gewaande Augustinianum. Maar hiervoor geven wij 
snel de pen over aan onze scherp-geblikte sportmedewerker. 

De voetbalploeg is er niet in geslaagd de vorig jaar gewnn- 
nen beker in hun bezit te honden. Gedeeltelijk is dit te wijten 
aan een gebrek aan conditie. De oplettende lezer zal merken 
dat bij bijna alle wedsfrijden zowel van de hockey- als van 
de voetbalploeg, de onzen in hef begin een voorsprong namen. 
maar dat ze tegen het einde in de verdediging gedrukt wer- 
den en genoegen moesten nemen met een gelijkspel o f  een 
nederlaag, omdat hun conditie hen niet in staat stelde de 
wedstrijd uit te spelen in het zeifde tempo als waarmee ze 
begonnen waren. Misschien is het feit, dat sommige van de 
hoogste klassen ongeveer vijf gymnastieklessen per trimesfer 
krijgen, hier mede schuldig aan. 
In de wedsfrijd tegen hef Augustinianum, was de tegenpartij 
technisch in de meerderheid. Nieftemin slaagde Rademakers er 
in om na een voorzet van Derksen met het hoofd de stand op 
1-0 te brengen. Er kwamen hierna nog vele kansen, maar 
die gingen door slechf schieten verloren. Zoals gebruikelijk 
scoorde de tegenpartij in de tweede helft een doelpunt en 
eindigde de wedstn~d in een gelijk spel. 

De Triniteitsschare verplaatste zich na afloop van deze in een 
teleurstellende uitslag geëindigde wedstrijd naar het werkelijk 
fantastisch mooie hockey-veld waar weer, maar nu met de 
stick, het Augustinianum werd bevochten. 

Reeds in de eerste wedstrgd tegen het Augustinianum legde 
hef hockey-elftal een prettig aandoend enthousiasme aan de 
dag. dat hen ondanks de warmte het hele toernooi is bij- 
gebleven en het tot een genoegen maakfe om naar hun 
wedstrijden fe  kijken. Dubbel jammer is het dan ook dat hun 
door domme pech en dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen 
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een aantal doelpunten onthouden bleven. In de wedstrijd tegen 
het Augustinianum hadden de onzen door een doelpunt van 
Hamann uit een voorzet van Vogels~ng al enige minuten na 
het begin de leiding genomen. Voor de rest wisten de Au- 
gusfinianen echter nog gelijk te  maken en in de tweede helft 
lukte hef hun door nog een doelpunt ons de nederlaag te 
bezorgen. Het zoii de enige zijn van dit toernooi. 

Nu kwam er een belangrijk moment: het aanwijzen van de 
gastheren. Met vaste stem koppelde pater Vandalon (voor 
oude en oud-trinitariërs wel bekend. zo niet onvergetelijk) ge- 
spannen wachtende gasten met even gespannen gastheren. 
Uitingen van teleurstelling en vreugdekreten wisselden elkaar 
a f .  Komische ogenblikken (een jongetje van acht kreeg b.v. 
drie gasten van gemiddeld 1.80 meter) werden gevolgd door 
gesprekken als het volgende: 
- Heb je zusters? 
- Ja. 
- Hoeveel? 
- Vier. 
,,Bofferfl-geroep van vrienden. - Hoe oud zijn ze? 
- Twaalf ,  negen. zes en vier. 
Weemoedig gejammer en gelach uit de omtrek. 
Enfin, de meesten meenden dat ze het best getroffen hadden 
en in afwachtende houding werd achter de gastheer aan 
gesjokt. 
In het .,pension" stond een avondmaaltijd opgedist voor over 
het algemeen uitgeteerde magen. 

Onder het eten werden de gastheren voorzichtig gepolst naar 
de graad van hun toeschikkelijkheid, die variecrde tussen de 
belofte om na afloop van de Cassiciacum-zitting ter afhaling 
aan de ingang van het gymnasium te staan en het royaal lenen 
van de huissleutel. De debatingwedstrijd werd gehouden in de 
ruime aula. die overvol was. Onze verslaggever aldaar gaf 
de volgende mening over deze zitting: 

Wij hadden verwacht in de moderne aula van het Augusti- 
nianum een geluidsinstallatie aan te zullen treffen. 
Die was echter niet aanwezig. 
Dat bleek een grote handicap te zijn voor onze vedegen- 
woordiger W i m  van Gessel, die een inleiding hield over het 
onderwerp .,Maskers der toekomst". Aanvankelijk was hij 
met goede wil nog wel te  verstaan. Men scheen achter in de 
zaal echter niet genoeg geduld op te kunnen brengen en be- 
gon .tegen de regels van de beleefdheid, hardop te praten. 
En toen de inleider op verzoek van de voorzitter harder be- 
gon te praten begon men ook harder te storen. 
De jury, die bestond uit dr. Weytens, voorzitter, Prof. Kwanf 
en de heer Ton Brouwers, vond dat de inhoud van de inlei- 
ding niet goed aansloot bij de tifel (de jury gaf overigens 
zelf toe, die tifel niet begrepen te hebben), dat de inleider 
te zacht sprak, dat zijn nederlands goed was, en dat hij de 
begrippen en problemen. die in de inleiding ter sprake kwa- 
men niet genoeg had uifgewerkt. 
De jury kende hem de vierde plaats toe. 
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jurg door de voorzitfer, werd de vergadering gesloten. 

. Wirn van Gcssel 

De fiueede spreker was A. Koopmans van hef Thomascol- 
lege, die een inleiding hield over ,,Filosofie op de middel- 
bare school", waarin hij zijn gehoor ervan probeerde te over- 
tuigen. dat filosofie op de middelbare school als zelfsfan- 
dig wak gegeven moesf rvorden. omdat, zo zei hij. op de mid- 
delbare school iedereen nog beïnvloed k a n  worden en de 
filosofie aan iedere wetenschap voorafgaaf. Een paar maal 
wiel lief ons op, dat de inleider nogal zijn con- 
clusies frok (m.a.w. .,in hef wilde weg"). Hef debat was nief 
al te sferk. De jury oordeelde: heldere opzet, juisfe kenze van 
het onderwerp. Hij kreeg de tweede prijs. 

Ben Bal hield de derde inleiding als vertegenwoordiger wan 
hef Augusfinianiim. over hef onderwerp ..Gymnasiiim of  
nihilisme". 

Volgens de jury pasfe de titel goed bij de voordracht (wa f  
een verdienste!), hield de inleider een goede uifeenzetting en 
liet hij zich in hef debat niet wan zijn stuk brengen: hij was 
echter wel ,,slaaf van het papier" geworden. Voor ons was 
dit een groot bezwaar tegen zijn inleiding; hij las van papier 
af en hef besfuur van de debatingclub van hef Augustinianum 
had ons in een schrijven de voorwaarde genoemd dat de in- 
leiding niet van papier afgelezen mocht worden. Hier klopte 
iets niet! Er klopte trouwens nog meer nief, wanf de heer Bal 
had veel dingen overgenomen [zit een boekje van Prof. 
Kwant, die in de jurg zat. Volgens de jury was de heer Bal 
geestig. Het is ons eigenlijk nief opgevallen. W e l  is ons op- 
gevallen. dat hij nogal beschermend en vaderlijk deed. De 
jury vond hem het beste en kende hem de eerde plaafs foe. 

Als laatste inleider sprak Gerard Foekema van het Mendel- 
college. 
Hij hield een declamatie ower Ludwig van  eeth hoven. Zijn 
inleiding had alle kenmerken van een declamatie. Me f  een 
verheven en bewogen gelaatsuitdrukking staarde hij naar de 
muren en het plafond. Met vinnige - maar diepe - pafhos 
ondersteiinde hij zijn verhaal. Hij stopfe een moment. fot hij 
de volgende zin wixt en zei verder zonder haperen zijn versje 

OP. 

Bij het debaf stond hij bijronder sferk, want hij had alles uit 
een verantwoord boekje gehaald. 

De jory meende dat zijn voordracht als inleiding niet hele- 
maal op zijn plaafs was. Zij kende hem overigens een derde 
plaats toe. 

De voorziffer van de jury zei na de pauze in droge bewoor- 
dinoen dat hef oei1 behoorlijk was, maar enz. enz. Ons viel 

Voor velen begon de avond nu pas gord. O m  een zo volledig 
mogelijk beeld van de hele interscholaire te geven zagen wij 
ons genoodzaakt een speurtocht door de donkere lichtstad 
te maken om ook hiervan onze bevindingen aan de ongetwij- 
feld nieuwsgierige lezers van dit blad neer te schrijven. In 
talrijke hars werden gratidiose verbroederingsfeesten gevierd 
en uit vele zaken met volledige vergunning rolden de bekend 
in de oren klinkende liederen over de stille straten. 
In het ene café zat het complete Venlo-hockey-elftal te zin- 
gen. in een ander zagen w e  trinitariërs touwtje springen met 
Alliance-daszen. in weer een andrr stootten wij op plat tegen 
het groene biljartlaken gedrukte hckenden en zo zouden we 
nog twee extra Tollr Lege's kunnen vullen met belevenissen 
die werkelijk dc moeite waard zijn. Het bier was goedkoop 
(35 ct.), het biljarten gratis, de café's warm, de mensen ge- 
zellig en de avond lang. Tegen twaalven trok een .,O saeligh 
TriniteitsW-zingend groepje langs de har waar we ons net 
hadden genesteld op onze inspectie-tocht (wij herhalen: in- 
spectie-tocht). 
O m  tien voor één hielpen wij Faroek en Pom op geleende 
fietsen, zadat zij op eigen gelegenheid naar huis konden slin- 
geren. om even over twee hoorden .wij uit een zolderkamertje: 
,,Tinus, knokken. ballen. ballen. ballen" jubelen. en toen w e  
om een uur o f  half drie meenden, dat nu toch wel alle hini- 
tariërs zo zoetjes aan naar bed waren, voelden wij ons van 
de zware plicht. álle gebeurtenissen mee te maken (ja. u moet 
echt niet denken dat wij het hij ' n  interscholaire zo gemak- 
kelijk hebben. W e  sloffen wat a f  die twee dagen!) ontslagen, 
zodat we zonder té ernstig gewetensbezwaar, blij toe, naar 
ons adres konden gaan. Ook onder alle voorbijgangers die 
we grwtten, merkten w e  gelukkig geen medescholieren meer 
die we moesten nalopen. 
W e l  waren we zo vriendelijk om enkele agenten te hrlpen 
bij het drukke stadsverkeer, door dit op dr kritieke drukkc 
punten te regelen. Toen we met medewerking van aardige 
Eindhovenaren, die ons met hun wegwijzingen niet té ver 
lieten omlopen, eindelijk het goede huis gevonden hadden. 
bleken enige vandalen zo lollig te zijn geweest de huisnum- 
mers verwisseld te hebben. Slim als we zijn, hadden we dit 
echter na een kwartier al door (de sleutel paste immers niet!) 
en spoedig slopen we op kousevoeten drie stikdonkere trappen 
omhoog (waarom die overigens zo werkelijk formidabel fijne 
mensen echter zoveel schoenen en,emmers op onze weg had- 
den geplaatst, zodat we deze wel móesten omgwien, begre- 
pen we niet) en op de kamer die uvij met z'n tweeën deelden, 
bleken. verstopt in de hoeken, nóg twee lui te maffen. Ver-  
velend was dat. Uit  beleefdheid moesten we meelachen. zodat 
we nu ook weer niet zó vroeg insliepen. 

op dat in de inleidingen te weinig sysfeem was. . . . . . .  vo1get;d iaar komen r i 7 i  t e r i i g  . 

3 



psychologische bewerking van de vijandelijke doelwachter ... 
Zondagochtend werd om 8.30 uur de plechtige Hoogmis in de 
schitterende kapel ( in  zulk een kerkje zou hij ons voor de 
A.G.-mis gevochten worden) opgedragen, waarna in de aula 
het ontbijt voor de gasten klaar stond. Er was overvloedig 
eten en behulpzame patershanden - we meenden wéér een 
bezorgde pater ,.zeg. moet je ziek worden. ik zou maar niet 
zoveel suikerklontjes nemen" Vandalon te herkennen - 
schonken beste koffie.  
De wedstrijden vóór de middag brachten de belangrijke ontmoe- 
tingen tegen het Thomascollege. To t  onze grote vreugde was 
ne tde  extra surioortersbus aangekomen om de door warmte. , . 
schorheid en slaap verslapte werkers van het eerste uur ie 
steunen. Onze sportredacteur tekende het volgende in zijn 
notitieboekje aan: 
Ook in de tweede wedstrijd. gespeeld tegen het Thomas Col- 
lege. hef om al vrij spoedig na hef begin de leiding te 
nemen. Hef  uias C o  Balm. de gevanrlijkste man uit de voor- 
hoede. die dit  resteerde. Tal van oevaarliike aanvallen wer- 
den hierna n o i  op liet doel van $e tegeipartij ondernomen. 
Een doelpunt kwam er echter nief. W e l  slaagde Co  Balm er 
in om door een ontzetbend hard schof fegen de paal deze fe 
doen breken. Voorwaar, een fraaie prestatie. Ondanks de aan- 
komst van de grofe schare siipporlers met ongebroken op- 
timisme en nog ongeschonden stembanden, slaagden de onzen 
er nief in hun voorsprong in de fweede helft te behouden. 
Het Thomas-college wist de stand op 1-1 fe  brengen en 
kwam daarna gevaarlijk opzetten. Goed werk van onze ver- 
dediging met Frans Kroon en Theo van Goor aan hef hoofd 
verhinderde hen echfer nog een doelpunt te maken, zodat 
de stand 1-1 bleef. 

De tweede voetbalivedsfrijd had hetzelfde verloop als de eer. 
sfe, maar stond op een hoger peil. In de eersfe helft werd door 
een doelpunt van Aad Smif de leiding genomen. De voor- 
sorono werd met man en macht verdediad, maar tof grote . " 
teleursfelling van de s~rpportersschare u i f h e t  ThomascoÏlege 
enkele seconden voor hef verstrijken van de tijd (volgens 
sommigen erna) een tegenpunf t e  scoren. 

In de middagpauze was er nogmaals een ,,tafel" in de refter, 
doch enkelen hadden vanwege de warmte en vermoeidheid 
geen trek in een stevig maal. Daarom werd er een taveerne in 
het nabije Geldrop aangedaan voor een lichtere vulling van 
de innerlijke mens. 
Maar om drie uur waren w e  weer compleet om de nu voor 
de titel kansloze hockeyers en de na de 5 4  zege van Thomas 
op Augustinianum eveneens geen kansen meer hebbende voet- 
ballers nog wat geestelijke steun te verlenen bij de (prestige) 
wedstrijden tegen het Mendel. En hiervan heeft onze sport- 
medewerker onthouden: 

De laatste hockey-wedstrijd tegen het Mendel-College was 
een ..makkies' en werd met 3-0 gewontien. De doelpunten 
werden gemaakt door Passtoors, Balm en Hnmann. 

In de sluitingsstrijd tegen hef voetbalelftal van het Mendel- 
College, dat zowel bij het hockey- als het rioetbaltoernooi tot 
de verbluffende score van 0 punten kwam. werd binnen en- 
kele minuten door doelpunten van Somers, Karel Smif en 
Koenders de sfand op 3-0 gebracht. En  w e  dachten al dat 
de tegenpartij volgens de woorden van het sfrijdlied ,.lillend 
geslacht" zou worden toen de stand alweer 3-3 was. Ge- 
lukkig bracht Han Koenders toen met een prachtig doelpunt 
de zege in veiligheid. 

Tussen half zes en zes uur werden de bekers uitgereikt, de 
interscholaire officieel besloten en van alle nieuwe vrien- 
d( inn)en afscheid genomen. Een geslaagde interscholaire. Dc 
organisatie was perfect, de mensen prettig. Toch hebben we 
ook dit jaar de conclusie moeten trekken, dat het in Venlo 
gezelliger dan waar ook is en moet het ons van het hart dat 
het aantal Eindhoven-supporters tegenviel. Verleden jaar 
hebben zij zo opgespeeld, omdat er bij ons weinig publiek zou 
zijn. maar het -.aren er hier zeer beslist niet meer. ondanks 
het feit dat het Augustinianum internen heeft. Jammer. 

De terugreis verliep voorspoedig. De luidruchtigheid was 
(tenminste in  onze bus) verdeeld in twee delen, helemaal 
vóór- er1 geheel achterin. Doch beide groepen werden verbon, 
den als de bus een ja, ja, ja. ja, ja brug, hooooooooi over-reed. 
.,Oom Piet is weer terug uit Amerika" en ,.Heeroom Simon, 
slaapt Gij nog?" waren allicht iopsongs. 
Mons W e y e r s  was zijn halve zwijn kwijt, iemand werd be- 
schuldigd van een bar(re)-affaire (dit voor begrijpende fijn- 
proevers die van het gebeuren op de hoogte waren. hoewel ze 
niets qezien hadenl. Otti Koenders verkondiqde ons een tiental 
krren. d d t  d? ~indnknnspor Ircg was en Ju tiödr ochtendkiis 
rt~rii,l uilde (u.ii knipoqcn hicr wcer ndör  dezelfde filnproc- 
verci. <Ir ..vuedaeli?nkkirten" hlcken nirt allr ni,i<len te kuiiiien 
vu11En. met een lioed werden enige leuke spefietjes gedaan 
(ten derde male blikken wij schalks naar reeds eerder genoem- 
de fijnproevers), Jan Hoek deelde sigaretten uit voor dege- 
nen die een rozenhoedje zouden bidden voor zijn eindeua- 
men. de wagenmenner kon hem niet in zijn twee krijgen (hé, 
fijnproevers, zijn jullie dr' nog?) en het laatste restantje stem 
ontschoot onze banden. Och, het was heus noa wel riezeliia, 

Pittig spel: uie tellen mee en Iirhheri riirkomst' 

In de huurt van Mijdrecht stopten de bussen hij een speeltuin 
met schenkerij. En daar konden wii ons een uurtje vermeien 
in diverse speeltuigen die ons in gezwinde vaart rondjoegen, 
zweefstoelen, schommels en wat er zoal te vinden is in speel- 
tuinen. Wij bewezen op de evenwichtsboom nog voldoende 
evenwichtsgevoel te hebben, de school gaf een (één) rondje, 
men beweerde dat .,oom" Hokkeling en pater Krudde evenzo 
deden, maar zij ontkenden heftig. 
De spullenbaas joeg ons met zijn valse kreten ,,De helft d'r 
af" en .,niet harder dan 50" de stuipen op het lijf, we dronken 
en wipten op elkaars gezondheid. liepen net geen hersen- 
schudding op, maar aan deze pret kwam zoals aan alles (dit 



als ~vijsgcrig nootji- cl. tiiss~li :loer) een eind en beladen miet 
versriaperinyen en drinkwaren stegen w-? wrrr i i i  iinzt- husscii. 
De in l>o~~den spoten lustiil uit hun respectievelijke flesjes 
(,.Bler gcrlt cilit gFen vlekkeri", v+ei.d er ier geruststellirig ge-~  
roepen). Mons Wcycrs  was inog stecds zijn I i i i l f  wild zwijri 
kwijt. bij Otti zat de dop nog steeds s p  d r  pindakaaspot en 
liad Albcri noy steeds die ochtendkus niet teruggegeven. som. 
inigeri rr.arlitte~i ziih Lc verduiten. Pom \vist nog iets ie $er- 
icllen 3 Y C I '  CCII Wooden Clioppel. Haiirleni lag niet zo ver van 
Miidrecht. de school zag cr verlaten maar vcrdcr in dczc 
imcc dagcri l:clcrnri;il niet vcriiiiderd uit, en iot overmaat van 
i;imp rrrwccs dr  IIFCI. V a n  Nooit ons naal. di' t apko~ t  v a r  
zijn buurman, waar het hirr rcn dlihhcltje diiiii-drr is dnii ii:  

Eindhoven. 
41ciiir goed. we kxvamen heel thuis en sliepen weer lekker s n ~  
ilrl- dc eigen lakerii 
Uc volgend? d.ig wrireli wc vriigcsteld i , t i i  L~eurten en derge- 
lijke narigheden. waardoor wc rijd Iindderi a n i  jnlocrsc stal- 
(ienoten in t? lichten over de vermaakcentra in Eiiidhovcii. 
D.IL de .ivoriluren hier en d-iar wat ,,hijgeplakt" waren. kon 
ni~n>ilnd ol l i  1ix~:illijk I?ElTl?ll. Per 5101 i i  er rn,i,ir <'en  inter^ 
scholaire per v a r  ?n ;faar moeten wr ruim Z64 dageti op  
[vrer). . . . . . . . 

HOCKEY: 
Mendel Thomas O 3 
Trinitriís - Aug~istinintiiini l--2 
TIioni,is - Triniteits I- - l 
Augustinianam - Mendel 3 O 
'Triniteits Mendel 3 i) 
TIionids Auqusliiiiaiiuiri 0-1 

Eindstand: 
1 Eindhoven 6 6-1 
2 Triniteits 3 5 3 
3 Venlo 3 4-2 
4 Mendrl 0 0-9 

VOETBAL; 
'Iiigiictirihiiurii - Trinitrits I 1 
'Thoinns - Mendcl 7-1 
Augustininnuni - Mendel 3---l 
Thomas - Triniteits 1-1 
Auqustiriianum Thomas 3-5 
Triniteits - - Meridrl .t-l 

@inclstand 
1 Venlo 5 13-2 
Z Triniteits 4 6- 5 
3 Eindhoven 3 4- 7 
4 Mendrl O 5-14 

BEDEVAART NAAK HEILOO. 
O p  d? zateldag voor Pinlistri-en dit iaar op 4 juni, zal 
liet Tririi~eitslyceuni de tmditionrlr Bedcvaart naar Hei- 
loo I.ouilrii De loprrs v.ertrekken tc Z u i i r .  <Ie fietsers (c 
i uur van  d r  scliool De Hooclmis in Heiloo hrgint niii 

9 uur. Kruisweg na lict ~iitliijt. Te uiigeveer half iwanit 
i.urdL de bedcvaart becindigd. - Ik huop dat ver1 lern 
ien Cr? lcerlii~geii aanwezig willen zijn eii \uilien !iidden 
VOO-- d i  vcli. intenties van onze gcmeen~ch;ip 

PINKSTERP,1SIZE. 
De i-'inl:;rrryaiiz~ lirgiiit ii.4 Ac tiedevaart naar Hciloo en 
eindigt dit iaar .'p donderdag 9 juni cles iriorqrns tc 4.45. 

FANCY FAIR APOSTOLAATSGEMEENSCHAP 
Iii afwijking ~ i i ~ i  dc traditie wordt dit jaar de Fancy Fair 
gchouden ij? dc laatste avond d i i ~ i  de Pinksterpauze. dat 
is 3p aoenscira 8 juni. Ik hoop en verwacht dat ile prij- 
zen activiteit cv,eer cven groot is ais ~.crIcden jaar '11 drit 
het succes . ; in  deze avond door ren prrrtige samwiwcr- 
kirig var, alle betrokkenen zal worden verzekerd. 

TI<INLTEITSZONDAG. 

O p  het titclfccit van oris Lyceum. Trinitcirs~oriila!~ 12 
juni. wordt cr om 9 uiir i n  de kdpcl een Plechtige Hoog- 
niis upgedrdqen. waarbij zo veel nioyelijk leraren en leer- 
lingen verwricht worden. 

UITSLAGEN EINDEXAMENS. 
De riitslagen van dc trnpecticvelijkr eiridexamens kiiiinen 
op  de ,,olgende dagen en urrii vil-waclit worden: 
(;yiniiasiiirri Alpkia: donderdag I6 juni oliistrceks 17 uur. 
Gymnasiiiili R k r l i a :  zciterdag 18 juni omstreeks 17 tiiir. 

HBS A : vrijdag 24 juni omstreeks l i  uur. 
1 1 0 s  B : ~ ~ o e n s d n g  13 juli omstreeks 17 uur. 

TOELATINGSEXAMEN. 
Hr t  toclatiiig;exarrirn voor toekomstige Ipceisten ivoi-dt 
dit jaar grholiden op  dinsdag 14 en woensdag 15 juni. 
Ongeveer 130 Triilitariët.r-i,,-spe (het laatste letterlilkj 
zullen er aan deelnemen. 

SACRAMENTSDAG. 
Ondanks hrt fcir dat de Pinksrerpduze een dag verlengd 
werd wegens de Fancy Fair van de A.G. zullen we, 
rriede iri  verband met de komende rectoraatsl;cru~isselinrj 
aan liet einde +;in de cursus, Sacramentsdag toch als ren 
vrij? dag bescliouaeii. Die dag ballen dus alle lessen uit. 

FEESTDAG H. H A R T  
Vrijdag 24 juni is ei. o~ii  7.45 een Hoogmis in de kap?l, 
die \,erplicht is voor d l ?  I~erliriigeri uit Haarlem en Ovcr. 
vcen. - De lessen beginnen dic dag te 9.15. 

VERJAARDAG PRINS BERNHARD. 
O p  29 irini eindigen de lessen t? 12.20 wegens de .vei.- 
jaardag vali Z.K.H. Prins Bernhard. 

PROEFWERKWEEK.  
De proefwcrkarrk hrgiiit dil jaar op  dinsdag 5 juli. in 
verband hiermede eindigen dc lpssen op maandag t juli 
t? 12.20. - Dr proefuzerkrooster wordt op d? gibroi- 
krlijkr ninlii~i. via de klasseboeken bekend gemaakt. 

SPORTDAG. 

O p  maandag 11 juli zal cr cc11 sportdag grlio~ideri wor- 
ileri. die voor alle leerlingen verplicht is. Men dierie licli 
stipt te houden aan de aanwijzingen m.ell<e door dc gym- 
nnsticklzrnreii worden gegeven. Dispensaties worden al- 
leen door di, Kcctnr gegeven 

PROCLAMATIE E N  SLUITING V A N  DE 38e CURSUS. 

De  plechtige proclamatie van de ::<amen resultaten en 
de sliiitirig van hei sclioulj,inr zullen plaats vinden op  
donderdag 14 juli d ~ s  morgens t i  l 0  ~ i ~ i r .  

Rector. 



Mr. JOHN GKEAVES 

O p  clirisd.i<j 3 mei liicld dc Iiecr Jolin Greavcs voor d, vierde 
ECI hogere k l a s s ~ r s  'n  Iczirig over  Cliiirles Dickcns. wiiiirhij hij 
vcrsclieidrne st~ikkeii iiit diciis merken dcclni~icrirdt-. D c  Iicer 
<;rcaves is secretaris v a n  .,'l'hc Dickens fellowship" en lieeit 
reeds rriccr dan  600 v a n  dergelijke lezingen gehouden. 
Nada t  de heer Andriessen in ren  ",in ziiri befaamde (oe 
spr,i2ikjes zijn lilijdicltap hrid uitgesproken over het fi .  i d.it 
de lirer Grrdves clekoiriwi was ( H o ?  zoii ik een zaal vol 
jongens iiioeteii beziqlioiideti. als i i  niet g~konis i i  w i s l l  
blcrk tot opl i ic l~t i~ig viin vi-leii iil hij d? C C I . S ~ ~  w-nordrli di? 
d r  h c ~ r  ( ; t . c i i i ~ s  spr-,ik. diit hij voor hijnn irdcrren duidt-lijk 
t; volgcn miis. 

- 
M r  iiiicnti'bcr inif: D,rciii! Copperf ir ld)  alias M r  G r e a ~ ~ c s  

Charlcs Dickens, ;ildiis de heer Gre ives ,  werd in 1812 te 
Por1,moutli gelioreri .,Is roori vrtri een kririiourliediecide. Reeds 
o p  zeer j ~ u ~ l d i q e  leeftijcl moest liij in eer, sclioirisiiirrrfabrick 
gaan  w ~ r k e n  ei1 iii dic tijd gebeiit.de Iict. dat  zijn viidcr wc- 
gens sch~ild in de grvnngcnir werd gczct. Doordat  Dirkens 
zijn vndcr dikwijls opzocht, raakte Ihij vertroiiwd met d?  
sfeer van  d r  gevangenis en zo Iron hij d r  indringend? hc- 
schrijvingen hiervan geven. dic %,i] uit zijn boeken kennen. 
Dickens heeft trou\wris a l  dc  cllende, die hij in zijn boeken 
beschrijft voor hct qroutsic deel zr l l  mïeileiri,iiikt. Toen  zijn 
v o d r r  WFFI. w.at grld Ihad, hczoilit Iiij twee jaar eiti  slcchtc 
school. Dnnrna wi-l-d Iiij kni i toorhcdiend~ rn vervolgens jour- 
nalist. In dezc fiinctic w,is hct. dot  hij onder di- schuilnaani 
Bor  i i ~ n  eerste boek schreef: , .The P ~ c k w i c k  papers". waar -  
v a n  om de verrtien dagen een deeltje verscheen. Aanv;inkelijk 
zonder veel succes, inaar toen Dickens Sam Weller ,  de rns- 
L o n d ~ t ~ ~ c ~ t i .  i11 het verh,iiil introduceerde. sireg de oplage 
birin~ri korte tijd v.in 400 n'iar 4UOUO erernplrireri en w a s  
zijn inniini als srhvijvi-r grmaakt. Ui l  , , T h  Pickwick papers" 
droeg de heer Greevcs met ver1 succes d i  scene voor, wnnx 
in Mr. Pickwick wordt  aangeklaagd wegens het breken van  
zijn huwelijksbelofte tegenover juffr. Bardell. Voora l  voor  de 
iriariier w a ~ i r o p  de lieer G r e a v ~ s  g r s l a l ~ e  gaf a a n  de rechter, is 
inaar  een woord te vinileri: nieeaterliik. VLtn de stukjes, die de 
heer (;reaves v e r d ~ r  nog voordroeg. riomieri wij: de oiitmor- 
tiiig o p  Iict kprkliof v a n  Pip nirt de ontvlixrhte qcvari<lrne uit 
, .Grent rrpectations". een toiierltjc. d a t  voor i idcr ,  die de 
gelijknarnigc film gezien herft. onvergetelijk is, en uit ,.Oliviet. 
Twis t '  de beroemd? scene, n a n r i n  Olivier aan  Mr. Burnblr 
vrii'iiii o l  hij nog een bord yruel iwa ie r  met zaagsel) mag 
liclihcii. De  h rc r  Greaves besloot mrt eer, paar  regels iiii het 
 onvoltooid^ , ,Th? iiiystcr~c of Edwin Drood". die Dirkeiis 
een dag voor zijn dood in 1870 schrcrf. H e t  minutenlnngc 
; ippkus,  d a t  hierna opklonk maalrtr w~el duidelijk hoczrcr Irirri 
grriolen had v a n  de lezing van  de heer Grcnves, die bc- 

O Angst, die van  gcen srliriden ivcct. 
docli iriij s t ~ r d s  vilst houdt en ~ C C I  W I C P ~  

irdcr grluksgrvorl verdrijft, 
ik vraag IJ hr>e lang <;ij nocj lilijft. 

O Angst. die inij steeds zorgen ba,irt. 
al zijt Gij wissrlend van u:ird. 
Gij houdt mij altijd in U w  macht. 
zuwrl hij dni> als  ici dc  nacht. 

O Arigst, ivn,it.ozn hoiidt (;ij r i i i j  ~ ~ 1 s t  

en inioakt rnir I I E ~  leven tot ren last; 
wa'iroin doet  Gij mij iiliiid pijn 

en kon ik nooit echt yrliikkiy zijn? 

O Angst, Gij maakt inijn hrirt zo koiid 
dat  ik soms v a n  geen ciiens meer houd. 
eenieder wantrouw en zelfs haat ;  

mijn God. ik hen ten cindc i-n;id. 

O Angst, nrli liiiit tiii. liever strrveri 

dnri zo ~iiijti leviri te Lederve~i:  
ik hen soms zo verschrik'liik bang 
dat ik nog s lec l i t~  cl? dood verlang. 

O Aii<jst, ik srneek U: lazit mc vrij: 

ik \vil gelukkig zijn en blij, 
a a n  geen nare dingen denken 

en anderen veel lirfdc schenken. 

O Arigst. lioc Y ~ I F ,  dorikerc riacliteii 
moet ik rio9 gespannen liqgiti wacliteri 
tip hct otihpil. diit s t rcds niidrr konit. 
tci-wijl mijn hnnqe k r r r t  verstomt. 

O Angst. dit diiurr nu ;i1 zo liing. 
ilr ben cn blijf voor  het leven bang: 
mat  heeft inen niii toch tochcdacht? 

halve een uitstekend Dickenskenner en drclnmotor ook nog 
ren  ~leheuyenwonder  bleek te rijn, want  de stukjes, die hij 
zou voordragen, inochten gekozen worden uit 9 hoeken en 
ivnreii licili p s  de daij tpvorrr~ opgegeven. 
Hopelijk zlillen vclcn pr hierna toe gikorne17 zij11 ren  boek 
v a n  ,,Englands greotrst huniinorist '  te? hand ti. n e r n ~ n  en 
misschien zelfs te  lezen. 
T o e n  de heer Greaves zijn lezing beëindigd had, k\\:aiii dc  
voorzitter v a n  de Ned. afdeling v a n  , .Thr  Dickens Frllo- 
chip" d r  h ie r  G. Boiri,ins ons nog even met zijn aanwezig- 
heid verblijden (Hi j  Iiad zich verlaat) .  W i j  vernemen nog 
d a t  de heer Bomans van plan is Dirkclis IIA tr v o i g r ~ i  in zij11 
U.PIIS dcjt er na  zijn dood geen standbeelden of gcdrnkt~kerirr i  
voor  hen1 opgericht mogen worden. '11 Gipsbeeldjc ,nag nog 
maar  d a t  rrioel ook alles zijn1 

Mons Weiiers V 



FANTASTICA IN 3 
Een psrtc1.i.e. . . 
I W C C  zrollendr guldens. 
Drir rollende kwnrtjrs. 

- -  Dank u. 
De deur piept niet maar laat even een korte liihtfliis door de 
duistere zaal schieten. 
- Mag ik uw kaartje zieril 
i)? ziiklantrlair~ ~trrlalt d? weg, 

Vierde ~tncl .  alstiihlicft. 
Zocl<endr ogen nnnr de vierde stoel. Vierde stoel? Kan niet! 
Dic is al bezet! Daar zit al iemand! Maar ... wel verdradicl: 
dat ben ik zelf! Ik zit er al. terwijl ik hier nog sta! Welja! 
Ik had een bioscoopje diis echt wel nodig. Op van de 
zenuwen was ik! Daar denk ik wa~irachtig, d'ti ik zit als ik 
riuy sla. Maar u r r ï m d  rigenlijk. Die vent die daar zit. wel n i  
riiei ik, lijkt iocli echt' IIii lacht nu  niet de anderen om die 
dol~iriie kip op Iict dork. Hij kucht zelfs. Ik zie en hoor het 
duidclijk. Ik z;il dr  juifrouw maar even vragen. of . . .  

\Vilt t i  wel doorlopen.? 
- Ja.  maar... 
- ss t t . .  . 
- Rlan. g;i toch zitten ... 
-- Maak niet zo'n k'ibiikil . . .  
-- Zeg,  i~iijriheer. wat blijft LI diinr nol1 staan ... 
- sss t . .  . ssst. 
Mensen diiwen niij dc rij in. Ecn  hand port me in de rug. Een 
.indcrr hand trelct me aan mijn jas. Ik struikel. E n  dan zit ik. 
Op . . .  de vierde stoel! Ik was w e n  de kluts kwijt. W a t  een 
dromer! Enfin, je zit nu. coricentreer je op hei witte iluek . . .  

De man rent r ir t  geqt>rcide r l i n l p r ~  het hek iiit tinar de auto, 
waarin zij zit. Goddank. z? hebben elkaar. 
T l i c  End. 
Met rpn zucht kijk ik naar dc stroom die nu reeds in het zij- 
pad schuift. \Vat raar zijn de mensen eiyenlqk. Z e  zitten al 
een kwartier vOOr de aanvanli up hun plaatsen. te wachten 
tot het eindelijk beginnen gaat. ( W a t  gaaii die laatste drie 
minuten langzaani oiii!) Maar ze rennen als een uailde horde 
naar buiten. vourdiit clt. inakrr van d? filnl de laatste punt 
achter zijn werk heeft g e z ~ t  . . .  
Daar gaaii ze. Ik blijf nog eveii zitten. gaap, kijk rustig naar 
ile O I I I . L I S ~ ~ ~ P I I  ?TI dal? ... 
Ja .  riianr inti is het genoeg! Midden in die rij, tussen die riame 
rnct dic zotte paarse hoed en die ~uffruuw met ddt zaart-wit 
geblokte tasje ..., daar loop ik! 
Voor de tweede ma,iI cleze middag vraag ik inijzclf af. of ik 
wel helemaal bij ben. Dit is toch onniogclijk. Laat ik maar 
g,iuw iiic<ken. dat ik wig  koni. En haastig. even haastig als 
de rest. criel ik iiear de uitgang. ik schop per ongeluk tegen 
ie~narids tfnen. zeg ,.par+" en kijk naar de door mij lichte- 
lijk g rkw~t s t e  persoon. L r  heeft een zwart-wit geblokt tasje 
over haar nrni en is nog niet zo oud ... 
De dame rechts van mij heeft een paarse hoed o p  . .  

Peinzend wandel ik Iiiiar huis. Eigenaardig zoiets. 
Ik kon) nict tot Fen redelijke verklaring. 
Het is til vrij donkrr. horwcl pas kwart over zes en de licht- 
ies in dc etnlaucs branden. 
Bij een bockenzaak kijk ik naar binnen. waar men met grote 
letters de zoveelste herdruk van ,.Opmars naar de Galg" aan- 
kondigt. 
ik blijf even staan. steek ren iigarrt up. 
In de ruit spiegelt de wereld zich aan  niij af .  Zakenlieden. 
die zich haasten oiii iiog tiet d? h m  te  niss sen. H U ~ S I I I O C ~ C ~ S  
mi.t kinderen aan dc arm. Verliefde paartjes. Auto's. die al o f  
nict het licht reeds op hebben. Brommers. die knetterend de 
inaximum-snelheid overschrijden. Bellende fietsers. 
Dan blijft mijn blik gericht up een oversirkrnrle rnan, viin wie 
ik alleen de rug zie. We l  een waayhals, hour! Daar ko~n t  liet 
cen zwarte wagen aan.  Piepende rrinrneri. Een schorre kreet. 
Doodse stilte. 
D e i vnn tietitnlleti door rikaar schrccuaende 
i71 ?"Set1 
Uc man leeft nog! Maar groot is de bloedplas ... 
Ik nader verschrikt. Een aigrijselijk gezicht. Voor het errst 
in mijn leven zie ik, wat een rneris toegetakeld en iiit zijn Ver- 
b'irid gerukt kan zijn, zoiidrr te sterven. Het slachtoffer kreunt 

uiir. Zijn open ogen staren in de Iiicht. zonder ii-ts tc zien. 
Hij is hewusteloos. 
Als ik het gezicht goed kan zien, voorzover er een gezichi is. 
schrik ik ... Niet alleen van afschuw. Neen; nog erger: het 
gezich1 kom1 mij bekend vuur. Zeer bekend zelfs. Bekeriiler 
dan enig ander gezicht. Ilet is het gezicht. dat ik d2igrlijks iii 

:It. spiegel zie. IIel is mijn riyen gezicht' 
Ik u~aclit de kornst van de G.G.D.-wagen niet a f .  crinat. rrri 
w ~ g .  WcIJ van deze ~n~onstrï l i jk~ vertoning. W e g  v;in ni i j i i  
zigeii ongi-luk. 
llc huiver en ben volkomen overstuur. Vlug, vlug. weg. weg. 
bonst mijn hart. Nergens aan denken. Alleen maar rennen. 
Hier rechtsaf. Nu liriksaf Nuli drie siriiten, dan ben ik thuis. 
Nu overstekeii. De lichten thuis branderi al. Vlug oversteken. 
Noy dertiy i i i~ ter  ... 
- (;oedenavoiid, niijriliecr. U'ilt 11 w-cl ~riistig hlijven liggen' 
;;cknippei- van éen oog. Hct nndcrc oog knii niet kiiippercn. 
Voor dat oog blijft het donker. W i t  is dc lap om dat oog. 
De lap is gips. Het gips is niet alleen voor het oog. Het gips 
zit om heel het hoofd. Het gips zit ook om de linkerarm. De 
rechterarm beweeql. De rechterarm tast vuorziihtiy in het 
rond. De rechterarm voelt een andere arni. 
Het knipperoog kijkt na,ir die arrn. Die arrri is ook wit M,iar 
dit wil is niet het v i t  van y ips  
Hct oog volgt de arni.  tot waar Iiet iiipt wit iiit-cr is. r ) a i ~  

ziet Iict oog een ander oog. Naast dat oog zit er  nog @én. 
l ' w e ~  vriendclijkc ogen in een vriendclijk gezicht. 

Fijn, dat u makkcr hent, zegt dat gezicht zacht. 
Hct oog gaat weer dicht. 
- De patient slaapt weer, dokter zcyt het vrien~ieliikr ge-  

zicht. 
De oren van Iiet oog Iioreii hct nirt. Dic oren zijn clirht. Ook 
ori, de orili zit gips. 
- Gocd ziisrrr. ik koiii direct nou u.zel even kiiken. zeot ren  

del.de gezicht. 
Een klikje. Het is nu donker, zelfs voor de ziende ogen. 
De zuster trekt zachtjes de deur van kamer 13 dicht ... 
MORGEN Z A L  M I J N  PLAATS O P  SCHOOL N I E T  BE- 
ZET ZIJN ... 

Peter van Rueren 

S l a p e n  g a a k  
Dreigend warhl 

de donk're nacht 

vol geniep 

peilloos diep. 

IJzige kilte 

doodse stilte 

een huivering 

dan schemering 

spookgestalte 

zonder gehalte 

zielrpijn 

wrang venijn 

gedacht' en dromen 

gaaii en komen 

urenlang. 

Ik ben zo bang. 

Een htiilende hond 

die de Dood aankondt. 

Ga  heen! Ga heen! 

Ik ben alleen. H. 



ONDER REDACTIE VAN MONS WEIJERS EN DION DRY NIEUWENBOER 

Triniteitslyceum 
glorieus minnaar van 
Mixed - hockey - toernooi 
Een uiterst gering aantal Trinitariërs was Wit te  Donderdag 
getuige van de zeer goede resultaten. die zes van hun mede- 
scholieren tesamen met vijf meisjes van ,,Alliance" wisten te 
boeken in het door de Hartenlustschool georganiseerde Mixed- 
Hockey-toernooi. 

Brachten de Trinitariërs het in hun eerste wedstrijd tegen 
Marnix I, ondanks een veldoverwicht niet verder dan een 
gelijk spel (0-0). de wedstrijd tegen een combinatie, die de  
naam ,,Paaspettenw had aangenomen en die vele wedstrijden 
met imposante hoofddeksels speelde, werd gewonnen ( 1-0). 
De onzen waren duidelijk sterker en G Balm bracht het 
enige doelpunt van de wedstrijd o p  zijn naam. Het spel van 
onze ploeg werd allengs heter en ook de  meisjes weerden 
zich dapperder dan bij de tegenstanders veelal het geval was. 
Tegen Hartelust I1 scoorde Co Balm de  eerste treffer en hij 
wist snel daarna door een fout van de  keeper af te straffen, 
nogmaals te doelpunten. 

De tegenstanders werden nu geheel teruggedrongen op hun 
eigen helft en Marijke van Bueren (linkshalf en zeer goed 
o p  dreef) maakte het derde doelpunt. Tenslotte bracht An- 
nelies van O s  de stand op 4-0. 

In de volgende wedstrijd (tegen het Ie Christelijk Lyceum) 
sloeg Jan van Haaren al  na twee minuten spelen de bal na 
fel doorzetten achter de vijandelijke keeper. 

Het .spel golfde daarna o p  en neer en het Christelijk kwam 
tot enkele gevaarlijke aanvallen, die echter door de goed spe- 
lende achterhoede werden afgeslagen, zodat deze wedstrijd 
met 1-0 werd gewonnen. 

De laatste poule-tegenstander was het Lourens-Costerlyceum, 
dat  evenveel punten had behaald als wij. D'oor heide plee- 
gen werd bijzonder goed gespeeld. beide doelen kwamen enige 
in gevaar. maar Co Balm was de enige, die een doelpunt 
wist te maken. Door deze 1-0 overwinning was onze school 
winnaar geworden van poule B en in een match tegen de win. 
naar van poule A. het Lorentz-lyceum, moest de uiteindelijke 
toernooiwinnaar uit de bus komen. 

Aanvankelijk had het Lorentz-lyceum een licht overwicht, 
maar al snel ondernamen de Trinitariers gevaarlijke aanvallen 
en wisten zij het spel te verplaatsen. 

Jan v. Haaren bracht het eerste en. naar later bleek. enige 
doelpunt van de wedstrijd o p  zijn naam. 
D e  tweede helft bracht weer in het begin een iets sterker Lo- 
rentz-lyceum en Theo van Goor moest fel ingrijpen bij enige 
gevaarlijke aanvalleo. 
To t  doelpunten brachten de spelers van het Lorentz-lyceum 
het echter niet en zo kwam het einde van de wedstrijd met 
een 1-0 overwinning. voldoende voor de prachtige trofee. 

Orize regeuirrrndr rn i~ed -~ loeg .  Thro heeft er schik in! 

Nootje: 

Het was  nog slechts een vijftal Trinitaciërs, dat  zag op welke 
fraaie wijze hun school dit zonder twijfel bijzonder mooie 
succes behaalde, hetgeen ons weer aanleiding zou kunnen 
geven tot boze woorden over de  mentaliteit van de Trinita- 
riërs in het algemeen en velen van hen in het hijionder, maar 
dat  begint ons zo  langzamerhand danig te vervelen. Wi j  wil. 
len alleen maar zeggen, dat  het een zekere vorm van egoïsme 
is om alleen daar t e  komen waar men zelf aktief iets MOET 
doen en de  rest te laten barsten, wdoende blijk gevend van 
een groot gebrek aan gemeenschapszin. E n  nu maar weer 
lekker kankeren. 

Red. 



In liet Paasvoetbal-toertiooi hehheii we ons niet bijzonder 
onderscheiden; vergelijken we d? resultaten van dit jaar inct 
die van vorig jaar, dan kunnen wc tot de conclusie komen. 
dat het Trinitcitsvoetbal ongeveer op hetzelfde peil is ge- 
bleven. wat. gezien de optimistische vernachtingen. ietwat 
teleurstellend te noemen is. 

Bepaald triest a a s  de manier, waarop ons eerste elftal reeds 
in de openingswedstrijd werd ~iitgrscliakeld. Wij hadden ge- 
dacht. dat dit clftal een opvallende rol zou gaan spclen. om- 
dat vrijwel hetzelfde elftal immers verleden jaar op knappe 
wijze de Interscholaire had gewonnen en in enkele oefenwed- 
strijden alle tegenstanders van het veld had geveegd. 
Fantasieloos voetbal heerste er in deze rommelige wedstrijd. 
die het aankijken nauwelijks waard was. Al onmiddellijk na 
het begin verkreeg het Lourens Costerlyceuin een licht over- 
wicht, dat resulteerde in  enkele aanvallen, die alle op niets 
iiitliepen. De Trinitariërs kwamen tot enkele tegenaanvallen, 
die echter vooral door de traagheid van enkele voorhoede- 
spelers niet voldoende werden afgerond. De tweede helft 
bracht nauwelijks verandering in het spelbeeld. 
Irriterend werd iie trage manier, wnarop enige spelers ken- 
rirlijk meenden de wedstrijd te kunrieii winnen. 
Enkele prima hoekschoppen van Sorners en Schornagel kori- 
den door de riiensen van het Loiirens Coit~rlyceuni genisk- 
kcliik worden \veaacwrrkt. omdat oeen enkcli- Trinitariër 

de L.T.S. I1 ovrr het gchcel genomen iets sterker speelde, 
maar de onzen wisten een kort offensief in de eerste helft 
voo~.trrffelijk uil tr Luite~i, Dat begon al na vier rriiriuten, toen 
de L.T.S. hij een dnelworstcliiig. die oiitstoiid na schoten van 
Schrama en Van Keeken. de bal in eigen doel werkte. Drie 
minuten later was het weer raak. toen Schrama een schot van 
verre afstand waagde, dat in de uiterste bovenhoek ver- 
dween (2-0). Enige aardig opgezette aanvdllen van ùe 
L.T.S. I1 wt-den s l ~ c h t  afgewerkt. terurijl nali d? a n d ~ r e  kant . . I riniteits met zijn aanvellek grote vcrw&ring stichtte. 
In de 17e minuut liet de keeper van de L.T.S. 11 een in eerste 
instantie o ~ i d e i s c l i ~ p t ~  bal uit zijn handen vallen en de iiitste- 
kend spelende Kuilenburg strafte deze fout af (3-1). Drie 
minuten voor het einde van de cerstc helft kreeg dc L T.S. I1 
een penalty toegewezen, die het wist te benutten ( 3  1). 
De gehele tweede helft was de L.T.S. 11 sterker. maar de 
achterhoede, waarin v. Bueren en doelman Woonings een op- 
vallende rol sy>eildeii, behoifde s l ~ c h t s  ééninaal te zwichten. 
Dit doelpunt ontstond vlak na het begin, toen één der L.T.S.. 
ers de bal van dichtbij kon inschieten 13 2).  Onstuimig pro- 
beerde de L.T.S. I1 nu de achterstand weg te werken. inaar 
verder dan enige gevaarlijke schoten, die net naast gingen, 
kwam her niet. Vlak voor het einde moest v. Buchem. zwaar 
gehinderd, de bal nog tegen de lat van het eigen doel koppen, 
rria'tr de verdediging kon de terugspringende bal wegwerken. 
Na afloop kon de aanvoerder van het tweede een forse beker 
in ontvangst nril;en. die wt-l ren plaatsje zal vinden in de 
toch al flink gevulde prijzenkast. 

d d 

zich in de doelmond had opgesteld. Aan de anderc kant wist 
o t t ,  Koenders op zeer fmaie wijze redd,ng te brengen, toen Het derde elftal werd reeds in de eerste wedstrijd uitgescha- 
een van de tegeristanders was doorgebroken en voor keld. Voor de rust kon Triniteits 111 ondanks een licht over- 
onze keeper was komen te staan. Geen van beide elftalleii wicht van de R.K. VGLO I een voorsprong nernen. Trernuriti 
kon het tot doelpunten hrengeti eii d en alti^ inoesten hesiissen. scoorde het eerste doelp~irit, dat gevolgd werd door een tref- 
De eerste di-ie elfmrter~chop~eii  werden aan heide zijden he- fer van de R.K. VGLO 1. Toen Triiiiteits eet1 peilalty toege- 
nut, en toen gcscliiedde er iets heel naars. Otti Koenders wezen kreeg. bracht Jon. v. Dam de stand op 2 ~ ~ - 1 ,  
stopt' CEn van d r  L. C.-penolties, moor de scheidsrechtcr Iioeurel de keeper van d? R.K. VGLO de hal iii eerste in- 
maakte duidelijk dat onze doelman te vroeg had beuzogen. stantic had gestopt. Na de rust kwamen de Trinitariërs niet 
weg vreugde, overnemen. Wcer gestopt, te be- meer tot doelpunten, maar hun tegenstanders wisten de stand 
wogeli. althans volgens de scheidsrechter. wiens meninii tenslotte te brengen op 5-2. 
s l~ch t r  \veiiiioeri van de tot-scliouu.ers konden delen. Overne- 
iiien, tcgen dr  lat. te vroeg heu.ogeii (gejoel langs de kant). 
ovcriiririen. gestopt. d t tot liefst zt-s ~ F E T  toe!! Toen pas wist 
de L.-C.-man zijn kans tc heniittcn en prompt kciiide dc 
rcferre het doelpunt gocd. Het heeft geen enkclc zin te redr- 
twisten over de juistheid van de scheidsrechterlijke heslissin- 
gen. naar uitdrukkingen als ,.tactischn en .,psychologisch goed 
gezien" zouden we toch ook bepaald niet willen bezigen aan- 
<liaiinde de wedstrijdleidinq. 

TRINITEITS IV begon het toernooi goed met een overwin- 
ning op de R.K. ULO St. Jozef 111 18-1) en ook de tweede 
wedstrijd werd nog gewonnen en wel van de R.K. VGLO I1 
met 7-0. In de derde wedstrijd (tegen de St. Jeroen ULO 111) 
wist het vierde nog wel een gelijke endstand te bea~erkstelli- 
gen. maar door strafschoppen werd liet iiitgeschakeld. 
Het vijfde spz~ lde  zijn eerste wedstrijd tegen de ,.De La SaIl? 
vcr n" . ..-u , 

Enfin. aan oiize kant w e d  Cen strafsciiop g~riiist eri zodoende eerste helft het met de sterke i n  de rug, 
won de nu voor dc titel favoriete L.C. onvcrdiend. uZaarinee maar had desondanks reeds bij de rust een 
we niet willen zeggen dat wij de overwinning wel zouden de helft breidde de VGLO =ijn ,,it 
verdiend hebben. Nee, op de Interscholaire moet er uit een tot 8-0. de verliezersronde ontmoette ~ ~ i ~ i t ~ i t ~  V zijri 
heel andrr vaatje getapt worden. Laten we tot slot niet verge- schoolgerioten van het zesde elftal en kloptr heti niet 4-0. 
ten het Loureiis Coster te feliciteren en uitnodigen tot een T ~ ~ ~ , ~  s t .  ~~~~~d~~ ~ ~ j ~ l l ~  ~ ~ 1 . 0  111 bracliten 
revanche in het laatste trimester. pen d? beslissinii ten qiinste var, Triniteits. tindat de wed- 

Het tweede elftal ivoor Iirt grootste decl liet kanipincnsrlftiil 
van verleden jaar) wist de hestc resultaten te hocken. HEI 
won van de St. Jeroen U L O  I met 4-0 en dus uiteraard 
ook ban de St. Jeroen ULO 11, weer met 4-0. Nadat de 
R.K. St. Jozef U L O  I1 met 3-0 was bed\*-ongeri. morst 
ook de R.K. L.T.S. 11 het loodje leggeli. Toch was het spel in 

strijd was geëindigd ineen  2 2 gelijk spel. De St. Henricus 
U L O  IV wist echter ons vijfde uit tc schakelen met 5-1. 
Een bijzonder zwak elftal toonde zich het zesde. De St. Ge- 
r'irdus Miijella VGLO I1 was in de eerste helft van ziin wed- 
strijd tegeti de onzen al duidelijk sterker en nani een voor- 
sprong van 6-0. Na de thee konden onze jongens h i t  
urindvoordccl riict uitbuiten en iiiocsteri zii tocstanli. dat Iiun , ~, ~~~ 

dr:? wcdstrijd hcslist oiider de maat  e n  verdiend rnogeii wi-c d i  score opvoerden tot 10 0 ,  de tweedc 
de uiteindclijkc zcgc zeker iiict ~ioetnrii. Laiiqe tijd stond de wedstrijd (verliezersronde l kwamen enkelen van de sterkste 
L.T.S. met I O voor, wegens een bliindcr in de achterliordp. spelers van dit elfta[ ,,iet op lgeen sportieve geste) en 
Pas vlak voor tijd scoordr Kees van Buchem met een hecl daardoor werd van ons vijfde met 4-0. 
ver (er1 houdbaar) sihot de nelijkmaker. De doorslaggevende 
penalt i~s werden feilloos benut. terwijl de ~ . T . ~ - m i y ~ s e n  er 
één misten waarmee voor hen een e~nde  kwam aan dit toer- 
nooi. 

In de halve finale werd er grlukkig weer best gcvoethnld. 
Vooral Ben van Dijk en Paul van Bueren speelden een op- 
valle~ide partij. Klans de Vries I1 werd met 3-1 aan de ze- 
gekar geboiidrri. Twee pr'ichtige doelpunten van Ben van 
Dijk en een hardr k o g ~ l  van Kees Sclirarria, die overigens te 
weinig zijn medespelers in het spcl hctrok, voltrokken het 
vonnis over de Klaas-mannen. 

In de final? l i~hbrn  d? spplcrs var, 011s tweede de beker weten 
te bemachtigen. Eerlijkheidshalve moeten wij vermelden, dat 

Zeepkistenraces op 5 mei 
(Ingezonden) 

O p  de 15e verjaardag van de bevrijding werd de in Haarlem 
welbekende zeepkiste~iracr op de Grote Markt verreden. Deel- 
nemenden van Trini hieraan maren het duo H. Hoes ( l h )  en 
H.  v.  d. Elsen ( I b )  en het duo J. Dieben ( l a )  en K. Heerkens 
Thijssen ( l  h ) .  't Eerstgenoemde duo werd meteen bij de eerste 
rond? al iiitg~schakcld. Hr t  2e duo plaatste zich in de halve 
finale. maar moest hierin genoegen nemen met een 3e plaats. 
W a s  dit een 2e plaats geweest. dan waren deze 2 coureurs 
reeds in de prijzen gevallen. 



Volleybal 
Woensdag 14 april werd in het Krelagehuis weer het jaarlijkse 
interscholaire volleybal-toernooi gehouden. Door onze school 
werd met twee teams deelgenomen. E n  met veel succes. Hei 
2e team slaagde er zelfs in het kampioenschap van afdeling B 
te behalen. Het eerste werd Ze in zijn poule en liet verheugend 
goed spel zien. Ongetwijfeld zijn deze resultaten voor een 
groot deel te danken aan het feit dat dit jaar o.l.v. pater 
Verner reeds van september af een avond per week ge- 
traind is. 

He t  tweede team is ongeslagen kampioen geworden. Hoewel 
geen spectaculair volleybal spelend, waren ze toch door goed 
samenspel en door-gebruik te maken van d r  kansen veel betrr 
dan hun tegenstanders, waarbij het kundige blokkeren van v. 

Mei 2r zestal m r t  frainrr. coach en enige supporters. 

Aluieer een beker!. . .. . . 

f Irt karnpioenqrcnm hcrond i i ir:  J. Hcsscling. M'. Schornnqcl. 
b.. Cicldor~, H;ivcrkam~, B. v. Es. Ur.irmerd,im en Duiriho\,en. 
Het eerste team speerde reeds in zijn eerste wedstrijd tegen 
het Chr. Lyc. volleybal van een verrassend goede kwaliteit. 
Er werd vaak goed samengespeeld en de smashes van de 
gehr. Koenders en Martin v. Kesteren waren kanonskogels 
gelijk. Het Chr. Lyc. had dan ook geen schijn van kans en 
ging met 6-24 ten onder. 

De Rijks H.B.S., het vorig jaar nog kampioen. onderging met 
14-25 hetzelfde lot. In de  3e wedstrijd tegen de  Rijkskweek- 
school ging het aanvankelijk gelijk op, maar toen de tegen- 
partij nadat de stand 8-8 was geworden steeds verder ging 
uitlopen. raakten de  onzen hun zelfvertrouwen kwijt. Het sa- 
menspel vlotte niet meer zo best en de  services van Otto 
Koenders. verleden jaar de schrik van elke tegenstander, mist- 
ten nu veelal de- juiste richting. De eindstand was tenslotte 
21-11 in het voordeel van de aanstaande onderwijzers. 
In de laatste wedstrijd tegen het J. P. Thijsse-lyc. was het 
team ongetwijfeld geïnspireerd door de verheugende aanwe- 
zigheid van de paters Verner, Krudde en v. Beurden. weer 
over haar inzinking heen en won met 25-14. 

E r  werd als onderdeel van dit toernooi. dat  steeds meer het 
karakter van een volksfeest gaat aannemen, weer een compe- 
titie van lerarenteams georganiseerd. Het was  een genoegen 
om kaalhoofdige, dikbuikige heren. maar ook kwieke jongelui 
(hun leraren, naar leerlingen van de desbetreffende scholen 
mij met klem verzekerden) zich enthousiast aan het balspel 
te zien wijden. Tot  onze grote teleurstelling ontbraken de lera- 
ren van het Triniteitslyceum. Waren zij niet in conditie na 
een inspannende proehuerkweek of waren zij bang uitgela- 
chen te morden? W a t  dit laatste betreft kan ik hen gerust- 
stellen. Wij zullen ons beperken tot een begrijpende glimlach. 

DE DIKKE DAME 
Eindelijk heb ik haar gezien. 
485 pond, maar toch gracieus en elegant. stond er op het 
bordje. 
Ik moest lang wachten in de  rij van velen die dit wonder 
wilden aanschouwen. In de  tent gekomen, liet ik mijn blikken 
dwalen door de met geroezemoes gevulde ruimte. Midden 
o p  het podium zag ik een hoog gordijn, da t  zachtjes op en 
neer bewoog. Hier zal ze zo dadelijk wel uit komen. dacht ik. 
Toen ik wat hoger o p  zag, viel mijn oog op een reus. en 
vleesachtige massa, die iets van een hoofd weg had, alleen 
veel en veel groter. Ik deed enige schreden achteruit om het 
geheel beter te kunnen overzien. Toen bemerkte ik. dat het 
een hoofd was. en het gordijn geen gordijn maar een soorte- 
ment jurk. die, naar nu aan het licht kwam. het wonder om- 
vatte. Dat was ze dus. 
Miranda, een vrouw, enig in haar soort. Onverstoorbaar zat 
ze daar. Ergens in het vlezige hoofd rolden twee kleine kop. 
lampjes van links naar recht. Nu gebeurde e r  iets wonder- 
baarlijks. Langzaam werd een gapend ravijn dat  steeds groter 
werd zichtbaar in het massale hoofd en een stuk vlees schoof 
naar huiten. 
Ergens in de hoek van de tent bewoog het gordijn en terzijde 
daarvan bevond zich een,uitgestrekte vleesvlakte, die. naar 
het verkleinglas van mijn buurvrouw aantoonde, een hand 
bleek te zijn (.,jatje" is hier geen goede omschrijving), met 
vingers waarvan mijn neefje Rumtoetsj ( een vrij onschul- 
dig menseneter in Oehappilap, M.-Afrika) een feestmaal zou 
hebben kunnen aanleggen voor de  helt- stam. 
Twee van die vingers knepen als een grote takel uit een 
diepe emmer een klein bonbonnetje en deponeerden dit o p  de 
vleesvlakte. Toen s l w t  het ravijn zich weer. Het hoofd 
was hierna enkele seconden malende. Deze handeling deed 
zich nog herhaalde keren voor. 
Opeens kwam er een mannetje het op (hij kon er 
nog net bij). dat begon te ratelen in een mikrofoon over de 
jeugd, de levensloop, de  successen, de kommer en kwel van 
het bestaan. de twaalf liefdes en nog meer bijzonderheden 
van ,.het grootste spektakel aller tijden". 

E n  om te laten zien, dat er  slechts waar vlees en bloed in 
de kuip zit en wij geen bedrog en zwendel plegen, zal miss 
Miranda enige passen doen en daarna een klein tipje lichten 
van de sluier die haar geheime. wondere natuur omhult. 
Snel sprong het mannetje (háár mannetje?) van het podium. 
Het gevaarte rees op. bewoog zich en de tent dreunde. 
Toegeschoten helpers ondersteunden de  stutten die een in- 
storting moesten voorkomen. Nadat ze zich weer had neerge- 
zet (o,  welk een gekraak van ettelijke stoelen) schoof tergend 
traag de hemelsbrede jurk omhoog. 

E n  nu ziet u als hoogtepunt van onze voorstelling de knie van 
miss Miranda, verduidelijkte het mannetje. 
Ik constateerde alleen maar vlees, zover het oog reikte. 
Toch zal hij wel gelijk gehad hebben. Hij had immers meer 
met het bijltje gehakt. naar hij tot slot als anekdote vertelde. 
Hierna dankte het mannetje voor ons vererende bezoek en 
loodste de toeschouwers met vriendelijke woorden uit zijn 
tent. 
Ik had 's avonds geen trek in de heerlijke malse biefstuk 
welke mij thuis werd voorgeschoteld. 
E n  ik houd zo  van biefstuk ......... 

Peter van Bueren 

I GEHUWD:  I 
21 april: Lieske J. H. Hooij 

en Drs. Gerard M. Kostermans. I 
23 april: Annemie iran den Eerenbeemt ! en Reggie Naumann. 



WAAROM 
hebben apen geen stemrecht? 

, ,Waarom hebben apen geen stemrecht?" Alvorens de rede- 
nen uiteen te zetten, die mij er toe gebracht hrbhen deze vraag 
te stellen. meen ik een misverstand iiit de w-eg tc moeten rui- 
men. Niet alleen onidat het uit de weg ruimen van misver- 
standen een oud gcbruik is, dat wc in ere moeten hoiiden. 
inaar ook omdat dit noodzakelijk is voor een goede voorstel- 
ling van zaken. 
Bij het lezen van de woordeii: ..waaroiii hebben apen geen 
stemrecht?", zult u, ivaorde Iczer. ongctuzijfeld gedacht heb- 
ben: de guit! Misschien dacht u wel: de rakker, maar daar 
gaat Iiet niet om. W a a r  hrt me1 om gaat is, dat de gedachte. 
dat ik van nlen hen uw kostbare tijd met leuterprdat of sna-  
kerij te vrrbeuzrlen, een misverstand is. Integendeel, liet gaat 
hier om een hoogst ernstige zaak, die niet zal tialaten op sllr 
rerreinen van het leven zijn sporen achter te laten. Als voor- 
beeld hiervan hocveri we alleen inisat. naar het onderwijs te 
kijken. Als eeii nap minister van O. K. en W. is yeworden. 
iets waar iedere stemgerechtigde recht op heeft. zal origr- 
twijfeld hct reeds lang verwaarloosde vak boomklirriinen weer 
een belangrijke plaats gaan innemen. terwijl in de dierkunde- 
Ics meer aandacht aan de vlo besteed zal morten worden. 
Ik hoop dat de lezer het mij niet euvel zal duiden, dat ik 
in mijn jeugdig idealisme reeds eeii dergelijk vrelanivattend 
probleem heb aangepakt. Het is echter mijn mening. dat wij 
jongeren. die over 50 jaar wellicht een leidende functie in de 
politiek zullen bekleden, nu reed:; van onze vooruitstrevendr 
gezindheid moeten blijk geven. 
Om nu op de zaak teruy te korrieri: in de vorige eeuw zijn 
enige lieden tot de ionclusie gckoiiien. dat de mens van de 
aap afstamt, Hoe zij hiertoe gekomen zijn. is niij ecn raad- 
sel. Misschien door ,,z~lfstiidie"? Hoe 't ook zij: hct is niet 
waar. Het is iiiijn votsvnste overtuiging. dat niet de mens 
vati d i  aap  afstamt, maar de aap van de mens. Om van dit 
vernioeden een officiële bevestiging te krijgen heb ik 't nu 
eens aan een aap  yevraagd. Niet persoorilijk, w a n t  helaas 
spreek ik de apentaal niet, maar d.m.v. de heer Distelveen. 
De heer Distelveen is reeds 43 jaar apenoppasser in Artis en 
2.h.u~. met de apen vergroeid. Na lang oefenen is hij er in 
geslaagd met de apen van gedachten te wisselen. Hoe en 
wanneer hij dit doet, wilde de heer Dist~lvren niij niet vertel- 
len. W e l  is I i i j  van plan na afloop van zijn diensttijd als 
apenoppasser een spraakkunst van d r  apentaal te gaan schrii- 
veil. 
De heer Distelveen nu vertelde mij van de alom om zijn in- 
telligentie bekende chimpansee Timmy het volgende verno- 
men te hebben. Het zal iedereen bekend zijn, aldus Tiniiiiy. 
dat er door de eeuwen heen steeds stroniingen geweest zijn, 
die uit een afkeer van de cultu~ir teriig wilden naar de 
natuur. W e  hoeven daarvoor all~eri  "iaai. aan de romantiek 
te denken. Enige duizenden jaren geleden, toen d? niens voor 
het eerst aan ciiltiliii. ging doen, uras cr al direct cen groep, 
toen nog iiiensen, die inzag: dat wordt niks. en zich na het 
begin van de cultuur meegemaakt te hebben. terugtrok in de 
oerwouden om daar een leven te leiden, wars van alle ellende, 
die de cultuur nu eenmaal met zicli meebrengt. Deze groep 
is men later apen gaan noemen. Vandaar ook. dat  onzc eerste 
kennismaking niet de liiiidige ciiltuur op de lagere school nog 
steeds begnt mct de a vaii aap. In het twccde woord van het 
rijtje aap, noot, Mies is hun invlocd nog te bespeuren, maar 
dan is lict ook afgelopen. 
Ook in de romantiek is het nog aan enkelen gelukt aap te 
worden. Zij zijn na enige tijd door de iipeii als aap  gpaccep- 
teerd en nu nog sleclits te hirkenneti aan liiiii gewoonte o111 
zicli de kin te scheren, waardoor ze in de hiologic hckend 
staan als de kinhiiidapen. 
leder die zijn eigen tijd inet een kritisch oog brkijkt. zal op- 
iiierken, dat er ook nu weer bepaalde progressieve grorpe- 
ringen zijn. die zich er op toeleggen aap tc worden. Helaas 
worden zij door conservatieve elementen nog steeds in hun 
edel streven belemmerd. 
LI kunt zich nu voorstellen hoe de apen, die de mensen. 
op Jedn Jactlues Rousseau nti. toch d1 iils rnislokkeliiigeri be- 
schouwden, gegrijnsd hebhen. toeti de mensen gii>g~ii denken, 
dat ze van deze apen afstaini~ien. Het verhrandeii van een 
stropop. voorstellende Darwin, hoort dan ook bij sommige 

- 
.,Niels is zo onberekenbaar als de dood. Zijn sluipende 
voetstappen horen mij pas. wanneer hij ons in zijn 
ijzeren grrcp hecft, om ons nooit meer los te laten." 
Dit lezen wij in een van de werken van een groot Ita- 
liaans filosoof. Ook op onze school hecft zich ceii 
strijd afgespeeld, waaruit de duod als overwiniiaar te 
Ziin prooi wds ons aller dierbare .,Vrouwr R.M.". I n  
d? klas, wij waren er allen hij. sloten zich voor goed de 
ogen van onze geliefde vriendin. Weliswaar rust zij IIU 

in het paradijs der wiskriride: het oord van rust en 
vrede. 

In droetcnis verblijven uzij: 
5 B. 

l 

De plrchtighcid was plechtig, droef, stemmig. Een 5u-koortje 
o.l.v. Rob Vehmeyer zong somber ,.Den uil", toespraken van 
Tori vaii Darn en de heer Alders en liet oplezen van het rouw-. 
hlaadje onilijstteii de eigenlijke begrafenis, die vele tranen 
verwekte. 
Een tegel met inscriptie zal ons voor altijd herinneren aan 
deze droeve en aangrijpende gebeurtenis. 

Afrikaaiise apenstaniineti tot een der jaarlijks terugkerende 
festiviteiten, terwijl ..Th? origin of species" als mopperiboekje 
zeer in trek is. 
Nu de aap aldus uit de mouw is gekomen. zal het =.?l duid?. 
lijk zijn, dat we pas van een werkelijke deiiiocratie kunnen 
spreken als uok aan de apen stemrecht verleend is. (Ik ben 
er trouwens van overtuigd, dat  ieder, die wel eens een chim- 
pansee in de pientt-re oogjes heeft gekeken dit hele verhaal 
niet nodig Iieeft om in te zien utelk ren kostbare stemmen 
liier verloren gaan.) 
Het uitvoeren van dit plan zal tot enige praktische moeilijk- 
heden leiden, maar daar staan weer grote vwrdelen tegen- 
over. Voortaan zal niet langer de partij, die de langste he- 
lastingen en de hoogste lonen belooft, de overwinning br- 
halen en een knappe lijsttrekker zal geen enkele invloed n i e r  
uitoefenen. De partij met de lekkerste bananen en de sap- 
pigste kokosnoten zal nu de macht in handen krijgen. Ook 
de hoogste ~oli t ieke kringen ziillen er wel bij varen. Als ik 
elke dag weer opnieiiw in de krant lees over dat geklungel 
in GCiiève kan ik het idee niet van me afzetten. dat een 
orang-oetang met zijn combinatie van brute kracht en le- 
nigheid hier prachtig werk zou kunnen doen. 
,,Alles goed wel." zal de economisch ingestelde lezer nu zeg- 
gen: ,.Maar wat hebben we daar in Ncderlaiid aan? Hier zijn 
toch bijna geen apen." 
Mijn aiitu,oord hierop zon zijn: ten eerste ben ik hier nog 
helemaal niet zo zeker van. Ten tweede doet dat er niet toe: 
het gaat hier orn een kwestie van principe en ten derde moe- 
ten we rens afleren alleen maar om ons zelf te denken. De 
volkeren in Afrika zijn waarschijnlijk nog niet ontwikkeld 
genoeg 0111 op een dergelijk idee te komen, wat uraarschijn- 
lijk ook de oorzaak van hun huidige moeilijkheden is. Als een 
geraffineerd klouwaapje hier de leiding in handen zou nemen. 
ZOU aan deze irioeilijkheden vermoedelijk snel een einde ko- 
~nen. 
Voor ons Nederlanders met onze eeuwenlange ervaring in 
het instellen en in Iiet leven roepen van commissies ligt hier 
ren prachtige taak. W e  zouden kunnen beginnen met het 
instellen van een commissie ter bestudering van de aap in 
het algemeen. Eventueel zou ik dan bereid zijn over het 
hoofd te zien, dat ik voor het eerst op het idee hen geko- 
men, zodat het gehele Nederlandse volk in de cer kan mee- 
delen. Dat zoir dan binnen korte tijd ons dcrde succes van 
wereldomvattende b~tekenis zijn. In 1959 de overwinning van 
,.' n heetje" op het songfestivnl. Een jaar later de verkiezing 
van een Nrdirlazidse tot miss world en nu dit weer. Het kan 
niet op. Het ziet er naar uit, dat we onze machtspositie van 
enige eeuwen terug aan het heroveren zijii. Eli Iiikt het niet. 
nou ja, dan hebben we nog altijd onze Sjoukje. 

M. W. 

N.R. Al mijn klasgenootjes betuig ik hierbij mijn liart~lijhe 
dank voor het vele studiemateriaal. dat zij mij bij het hestude- 
ren van dit onderwerp geheel belangeloos verschaft hebben. 
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