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aaljournaaljournaaljournaaljour 
Daar zijn r i , e  d.m weer: inmiddels is mijn 
oride handkarretje met sciirp ueriiangeri 
door een gemechaniseerd ueiiikil. Het  
ding moest nog ingereden worden en er 
is in deze rriaanrl zo nhnarmaol veel ge- 
beurd, daf hij zo rui  en dan wat heeff 
later1 liggen. 
Maar goed. i i i r  tot dc  orde r,an de dag. 
I8 febr. Horden leerlingen uit 4e en />o- 
gere klussen trokken onder aniiuoering 
van herr Hokkclirig op fen Stiidsscliourv- 
biirge om dsar rnei eigen ogen hef duifse 
fi>rieelstrik .,Urnussen uor der Tiir" te 
n~i~schouwen.  Tevens hebben a,e in stilte 
lu,aaroni.?j de uerjaar<lag van prinses 
Chrisfine moelen vieren. 

22 febr. Ik kwant riele mede ..gooffen" 
(dit umord is ,.in"/ op een grnol plaat- 
scluk bal met tci~eel kiiristlichf tegen, a1 
of niet met sciiorie jriffer tegen de  kraak- 
helder wilie hoezcrn gedrukt. 
25 febr. Godfried Bomsns ~.erlooclirn- 
de zijn afkoriist en ging op tref Mende1 
riofa bene met een stel Mendeliertjes - 
atinex - Sancfa Mariaaiitjes (met de  
haren erbij yesirept. Mende1 cvordt toch 
yrmuriyd, de  oizruc snoeperts) in een aan- 
lal feievisiecamera's zitten lorren. 
26 fchr. Onder de kleine pauze probeer- 

de  dc niri~iubakken r~oorzitfer van de 
eveneens iiieurubukken s~hoolverenigir i~ 
(hef beestje krijyf geen naani rnee ,,Wie, 
de woociifrr? Nee. <ie schoi~luereniying") 
de  öaridarht f r  trekken rnef cvat oeleu- 
ter iri een mirrojoo~~.  Waaro~ier  het ging? 
Weet ik uCE1. 
Bociendien is uitwerekend dut klas 4b2 bii 
hel (aaísfr rapport 4.5 oni,oldiirnde lier 
iecrling getniddeld had. Deze klas heeft 
overigens ook iiog hef absolute Iaagfe- 
rekord in handen. een 2.2 gemiddeld. ye- 
haalcl b i  een scheikundeproef~~.erk. Schit- 
tererul! (men lelfe op de klemfoon). 
29 febr. Kregen zomaar uru, de  IiCéle 
diig zelfs volgens somrnigc lolbroeken 
omdat pater cunrcrfor jarig coas. maar 
dut toss naftrurlijke ongepssfe gein. 
1 maarf  Heb mijn goudvis liieer eeris te 
voorschijn gehaald en hem opgepoetst. 
I'orzd het cvel zo aardig oni het eens 
met Silrio fe proberen, gaf echter niet 
zo'n grappiy rffect. Volgende keer be- 
ter. 
2 ninarf U e  siréne iian de Bt-Bt kreeg 
het weer eens o p  zijn heupen eri vertikte 
her stomu>eq om ook ninar tién kik re 
goven. Ik heb tersfond Iiet Blokhoofd 
gculaarschlimd. 
6 niiiarf. Mijn speurende blik onfuzaard- 

d ï .  dat hef nanful leden wan h ~ t  zii:ak- 
Irc ycslochf op school belangrijk is riit- 
gebreid. Z i j  beperkfen zich erliter tof het 
sclruunboerz~ri van d e  ,~ieurc,e vleoyel. Er 
n~ordf gefluisferd, dat deze dames. tircrk- 
sfer.5 genaamd. nog niet in her oridr ge- 
deelte mogen komen. dit omdat soniniiclr 
van de  jongere leeriiriiirn ~ P Z F  ~ r i o r n i e  
schok niet ori;>riddcllijk fr houeii zotiden 
komen. 
Y maart Ons dierb're lycciim schijnt n>! 
toch usrl door de andere sekse ontdekt fe 
zijri. Vandaag ga[ nwvroiiu, Krnrner (in- 
,qischcru~ijze cchtijerinic I,aii de  hee-= Kr.,- 
nicrj haar eerste lessen in d e  biologie. 
Zg heeft een deel uail de lessen van de 
heer Melse. die zich op rlokiers-adiiics 
koesf moet hocrden. ooerijrriarrieri. 
Een tragische bijiorideri~eid is echter dnf 
door deze plotseiinge gebeurtenis, het- 
geen ik reeds iierrvachffe (men Iere bij 6 
maarf) enkele koters zicli nief zo snel 
korideri aaripasseii. zudat ze een siiock 
opliepen. Iri $En klas ulnrzri lief er zcljs 
2 (lees: tu~ééj .  Onl'crarituioordeliih ge- 
woon. iWoefen r e  verbieden. 
Nou mensen. tof de  r.ol,qende keer en 
veel siicces met jc prorja~erketi en je 
pnlmpaser~stok. M~rz u7rirdr gryrort door 

L'rlilllesninii. 

p i e r b a r e  lezers 

W i e  in het vorige riunimer naar de  kop. waaronder dit 
voorwoordje norniaal verschijnt, heeft gezocht. ku~airi enig- 
zins bedrogen uit. Hetgeen u2e toen te zeggen hadden. hrhhcn 
we onder het mom van een ontroerend afscheid aan onze 
voorgangers weggemoffeld. De toen zo hoopvol geslaakte 
kreet: ..sihrijft, schrift eii . . . schrijft" scheen echter, in 
tegenstelling tot onze verwachtingen. remmend te hebben ge- 
wrrkt, daar lict aantal scribenten. waarbij we de hnrdw-erken- 
d r  redaktieleden even buiten beschouwing laten. schrikbarend 
terugliep. 
W e  durven deze weerzinwekkende aansporing dan ook niet 
nier:. tc slaken. doch blijven op ietwat bescheidener manier om 
uw kopy smeken. 
Het nobele streven van d r  nieuwe redaktie om elke niaand 
een nummer iiit te oeven slaaat dan oas. wanneer. ii iiw hele- - . 
venisseii, incningen. gevoelens. kritieken. kortom mat maar 
eiiiqzins. zij het in fatsoenliik Nederlands, voor publikatie in 
nanrncrking zou kunnen komen, op papier durft te zetten en 
dit ter hand van ondergetekende zou willen stellen. Een 
schoolblad is vóór en dóór de leerlingen en niet \6ór  de leer- 
lingen eri dóór de redaktie (toevallig ook leerliiiq) plus enige 
sclirijfl~istigen. Dit orgaan is echter ook voor de daiiics en 
lieren van het lerarencorps en als uv samen dr  laatste jaar- 
gangen van het officiële coinniiiriicaticniiddel van het Trini- 
teitslyceum doorbladereti. dan zal het de attente lezer opval- 
len, dat i r  weinig. ja, zeer weinig artikelen vanuit de  hoek d ~ l -  
!:raren zijn voortgekomen. Een dergelijk gebrpk is iiitrraard 
te wijten aan een gebrek adn kopy. Wrlaori, heren docen- 
ten, meent u dat u niet tot onze ,,bloeiende" schoolgemeen- 
schap behoort of dacht u. dat het slcchts door de leerlingen 

volgeschreven ~noclit uzordenl Naar  mijn zeer besclieidcii iiie- 
niny duidt Iiet ecliter vrij duidelijk op een gebrek aan helnng- 
stelling en  wij hopen dat u dit als een ciitdogiiig heschouwt en 
dit gehrek om zult zetten in  enige hlijkgevingen van deel- 
neming aan onze gerneerirchappelijk schoolleven. De Iierr 
C. J. Alders h w f t  voos U reeds het spits afgebeten, u,iinl-voor 
onze hartelijke dank. 
Verder wil ik even onder de aandacht vaii d r  lezers brengen. 
dat fotograaf Pim van Agt~riaal eervol ontslag heeft gekregen 
en dat deze vacature door Ad van Amerongen is inyenorrirn. 
Zijn fotografische talenten kon u reeds in het vorige riuiriiiier 
aanschouwen en ook in dit nummer heeft hij voor enig hegc.- 
lcidriid fotomateriaal gezorgd. o.a. voor hct artikrl van Joos 
Kat over de reeds vergevorderde nieuw-houw. die klaar be- 
hoort te zijn op liet tijdstip dat dit blad onder uw ogen ver- 
schijnt. Verder hevecl ik ook gaarne het aanspurendf artikeltje 
van de schoolvereniging ter lezing aan,  Iioewrl ons wel 
even van het hart moet. dat de leden vaii Iiet lridend drie- 
manschap. ook iiii-t als to~schouwers op het interscholair fcstijn 
'64 zijn waargenomen ! ! ! ! 
Ook hebben wij de korte interviews met belangrijke liguren 
op onze school voortgezet en zo kunt ge lezen hoe dr pen- 
nitignieester van de rijkste vereniging op onzc silico! rivrl- zijn 
.,club' denkt. 
Lezers. ik wil ti tiiet langer ophouden en wens u allen een 
zalig en voorspoedig laatste loodje, dat nog maar l:,ilf zo 
zwaar is wanneer we ons zesde nummer hupen iiit te grvcii. 

C!as Roozekran5. 
lioofdridokteiir. 



TOUE LEGE ORGtZNISEERV[': 

GROTE TEKEN- SCHI1,DERWEDSTRIJD 

Groep I: Groep II: 

I e  en 2e klassen 3 e  en hogere klassen 

formaat, materiaal, onderwerp (figuratief, non fig) 

VRIJ 

Doe allemaal mee. Laat eens wat zien ! 
Inzendingen (voorzien van naam en groepsnummer) De prijzen zijn enorm, moeten echter nog een ver- 

t m 15 mei op de TL .  redactie. rassing blijven, 

(Ook beeldhouwwerk e.d. mogen worden inge- ALLE werken zullen in de nieuwe school worden 

leverd. Indien voldoende inzendingen aparte jury- geëxposeerd, De jury zal bestaan uit docenten en 

beoordeling.) redacteuren van T.L. 

Op 28 januari ging men in zee 
met T.O.V.O.C.. V.A.T., PERNOD en T.L.V. 
die v.aren voor de eerste klas. gymnasium en H.B.S. 
en niet te vrrgetiii d r  P.V.B.S. 
.,T.O.V.O.S. had wel goede kansen 
met Geurink. Koek en ook nog Iaiisscn" . . 
zei secretaris H. van Doren 
maar het lut heeft andrrs beschoren 
V.A.T. heeft ieders verwachting overtroffen 
marit. rneii Iiceft gekeken en toen V.A.T.  gekciird 
iedereen niag wel eens boffen 
en nu is 't V.A.T. dan aan d r  beurt. 
P.E.R.N.O.D. hield het maar op T.L.V. en zonen 
en was alleen innar taps georiënteerd 
h r t  milde in de klas mat meer ikoneti 
nisar zonder die waren we al bekeerd. 
T.L.V. heeft het toch niet kunnen winnen 
en is ruim verslagen 
zelfs al zot> Geenen irts verzinnen 
zijn partij zoii niet komen opdagen. 
De Partij Voor Beter Schoolleven 
hoeveel punten had die ook weer? 
telde die er niet zeven? 
of waren het er nog meer? 
Trini is nu als een Vat  in ze? 
want het pirrment heeft overwonnen 
wie wil er riou met V.A.T. niet mee 
want dat is hens niet onbezonnen. 

Rob van Baarsen, 2c. 



In memoriam Paul van Bueren 

O p  24 maart bereikte ons het bericht dat onze 
oud-leerling Paul van Bueren na een kort ziekbed 
overleed. W e  waren juist b ~ z i g  met de bezinnings- 
dagen voor de eindexamen-kandidaten. Een jaar 
geleden luisterden en discussieërde hij met jaar- 
genoten over allerlei problemen betreffende het 
leven en onze levensopvatting. Hij viel in de grote 
groep niet op noch door zijn stilzwijgendheid noch 
door de levendigheid van zijn discussie; hij was als 
een van de anderen. 
Hij viel wel op  als e r  door het eerste elftal ge- 
voetbald werd; een stoere figuur in de achterhoede, 
die zich niet zo gemakkelijk liet passeren en met 
een flinke trap vaak de gevaren achter bedwong 
en de voorhoede aan het werk zette. Enkele jaren 
was hij kroniekschrijver van Tolle Lege, een taak 
waaraan hij met toewijding en bekwaamheid werkte, 
ervan overtuigd o p  deze wijze voor de schoolge- 
meenschap iets te betekenen. 
Hij valt nu nog meer op  door de lege plaats, die 
hij achterlaat in het grote gezin waar hij thuis- 
hoorde. In de aankondiging staat dat  hij is voorge- 
gaan in de eeuwige vrede van Christus. Moge deze 
vrede ook ons deel zijn. als wij stilstaan bij het 
mysterie van  de dood. van een vrwge dood van 
iemand met reëele perspectieven voor de torkomst. 
De Heer heeft gegeven in samenwerking met de 
ouders. De  Heer heeft genomen ondanks alle be- 

zorgheid van de ouders: zij zullen m k  de kracht 
vinden zich positief neer te  leggen bij de Wil  van  
de Vader. 
Wi j  van  onze kant willen de achtergeblevenen 
steunen met ons gebed en met onze overtuiging 
dat Paul leeft in een ander leven, waaraan ook 

, wij deelachtig hopen te worden. 
Rector. 

O p  dinsdag 24 maart is een dierbaar vriend van 
ons heengegaan. Voor degenen, die Paul gekend 
hcbhen, moet dit, evenals voor mij, een zeer grote 
schok geweest zijn. Met Paul verloren wij een graag 
gezien mede-leerling. 
Wij hebben Paiil altijd weten. te waarderen, als 
iemand die zich hij iedereen bemind maakte. O p  
school nam hij ook huiten de lessen om een &lang- 
rijke plaats in.Hij vertegenwoordigde het Triniteits- 
lyceum in allerlei takken van sport en gaf vorm 
aan Tolle Lege door het schrijven van het journaal 
op  de hem zo eigen wijzp. 
Nu is Paul niet meer onder ons. Maar laat het 
voor zijn ouders een t rwst  zijn. dat hij altijd in 
onze gedachten en in die van hen die Paul les 
gaven, zal blijven voortleven, als een zeer g w d  
vriend. 

Leo Reygersberg. 

DE KATHOLIEKE KERK IN DE LOOP DER EEUWEN 

In een recensie schreef Pim de Vroomen destiids n.a.v. het 
verschijnen. eind 1960, van ,.Het verhaal van christus' Kerk.' 
zijn teleurstellinq neer over het feit dat de twintigste eeuw 
hkrin zo uitermate beknopt behandeld was. 

. 

De auteur, de U allen welbekende heer Helwig. betuigt nu in 
het voorwoord van de tweede druk onder de titel ,,De Ka- 
tholieke Kerk in de loop der eeuwen" aan d e  uitgever zijn 
dank, dat deze hem in de gelegenheid heeft gesteld dieper in 
te gaan op de moderne tijd dan in de eerste druk mogelijk 
was. 
'De teleurstelling van Pim de Vroomen, en van velen met hem, 
zo1 na lezing van deze tweede druk, zoal niet geheel. dan toch 
zeker voor het grootste wel verdwenen zijn. 
Zeker wanneer wij de beperkingen die de auteur zich in de 
andere hoofdstukken oplegt, ook hier niet uit het oog verlic- 
zen. 
Maar de schrijver heeft meer gedaan dan de twintigste eeuw 
wat uitgebreider te behandelen! 
In deze tweede druk heeft hij de hoofdstukken, te beginnen 
met dat wat de Franse Revolutie behandelde, overzichtelijker 
ingedeeld en welhaast radicaal gewijzigd. 
Zodoende is de auteur tot een zeer genuanceerd, maar toch 
overzichtelijk en boeiend beeld van de negentiende eeuw 
gekomen. Hier valt in het bijzonder d e  uitgebalanceerde be- 
oordeling van Paus Pius IX op! Toch mis ik hier d e  naam 
van een Giacomo kardinaal Antonelli wel. 
W a t  de namen betreft, kan wel gezegd worden dat  ze wat 
vaak grwpsgewijs genoemd worden en dan niet altijd functio- 
neel gebruikt zijn in het verhaal. Maar dit tussen haakjes. 
In zijn verantwoording schrijft de heer Helwig: ,,Veel tradi- 
tionele denkbeelden over de Kerk worden op het ogenblik 
onderworpen aan een kritische bezinning. Van alle kanten, 

niet in het minst vanuit d e  lekenwereld, worden zaken de 
Kerk betreffend in discussie gesteld. Onze tijd werpt vragen 
op, waar vroeger geslachten geen enkel probleem zagen: wat 
betekent de Kerk werkelijk voor onze tijd. wat zou zij kunnen 
en moeten hetekenen? Dat  voor het antwoord op deze vragen 
kennis van de geschiedenis van de Kerk onontbeerlijk is. zal 
wel niemand willen betwisten. Dit hoek werd speciaal ge- 
schreven voor diegenen, die niet toekomen aan het lezen van  
de grote handboeken en specialistische studies." 
Bij de problemen waarvan hierboven gewag wordt gemaakt. 
spelen die, welke hun oorsprong vinden in de negentiende 
eeuw. wel de belangrijkste rol. 
E n  daarom heeft de schrijver met het herzien van de hoofd- 
stikken betreffende deze tiid, zeker een belanariike biidraoe , " 
geleverd tot een verdieping van het inzicht yn'de huidige 
problematiek van  de Kerk! 
De  heer B. Reith heeft ge-zorqd dat dit gedeelte van het boek 
van een sprekender ve&amëling illustr>tie's werd voorzien 
dan eerst het geval was. E n  daar kunnen wij hem dankbaar 
voor zijn. Vooral de afbeeldingen op blz. 187 van Teresia van 
Lisieux hebben mij bijzonder gefrappeerd. 
Mag ik verder de wens uitspreken dat in de derde druk. die 
zeker zal verschijnen, het hoofdstuk over de missie. wat  be- 
treft de modernere tijd. grondig gereviseerd zal worden? Hier 
laat de auteur zich toch niet van zijn sterkste zijde zien. 
Tenslotte zou ik graag willen zien dat  in de volgende drukkm 
d e  handige jaartallenlijst weer werd opgenomen. 

Gous Tweehuysen 

De Katholieke Krrk in d r  loop dcr eeuwen. geschreven d m r  
\V. 1.. I Irlu.ig drc hlst.. iiitgcycven door de 'l'oorts te Haarlem, 
i% \.rikii)yl,.i.ti. iii clt. hoekli.~ii;l<l cii 1;ust j I?.W. 



DE NIEUWBOUW 

Het is nu al zowat tien jaar geleden, dat de oud-rector van 
onze school, pater M. van Straaten. de eerste schreden zette 
o p  een ontzettend moeilijk begaanbaar pad: namelijk, het pad 
dat  leidt naar een nieuwe vleugel aan ons oude gebouw, ruim 
fris, open en modern. Het oude gebouw was veel te  eng en 
veel te benauwd voor 500 mensen. wat ook de hygiëne niet 
ten goede kwam en men mocht als zeker aannemen. dat het 
aantal personen, dat zich elke dag op school bevond. zich 
nog aanzienlijk zou uitbreiden. Misschien waren de eerste 
stappen 't moeilijkst. In elk geval duurde het bijna zeven 
jaar voor men onder het rektoraat van paterKuipers kon be- 
oinnen met het doel van de strijd. 
De eerste heipaal werd de Triniteitsbodem ingedreven. 1200 
ogen volgden iedere mep: het was een vrije dag waard. 
Een stevig fundament werd gelegd, dat toch jarenlang een 
ongelovelijke schat aan culturen en wetenschappen, van dui- 
zenden jaren vóór Christus tot 1960 jaren ná Christus m u  
mwten dragen. Nu  men dan eindelijk aan het bouwen was, 
waren dergelijke problemen als vó6r de bouwvergunning en 
andere vergunningen. nog niet van de baan. Nieuwe proble- 
men stapelden zich op. Nieuwe verzoeken en plannen moesten 
aan de verschillende instanties voorgelegd worden en ook op  
het ogenblik liggen er stukken vol problemen in Den Haag en 
er zullen er nog wel meer volgen. Ook juist vooral met de 
totale restauratie van de oude gebouwen, die een geweldige 
metamorfose zidlen ondergaan, gaan vele problemen gepaard. 
Enkel de buiten-muren zullen hlijven staan. Het hele inte- 
rieur wordt vernieuwd. Als we over een jaar of vijf nog eens 
zullen teruakeren. (wat zeker de moeite waard zal ziinl. zou- " , , 
den we totaal vervreemd en vol verbazing ronddolen door 
een ons geheel onbekend Triniteits-Lyceim. Misschien zou- 
den we het moeiliik vinden om in dit schoolaehoiiwen-com- 

r het toen 
I toe- 
iteits- 

plex nog ,,het" TAniteits-Lyceum te herkennen. 
E r  zouden voor ons prachtige verhalen inzitten voor di 
komstige Trinit malige ,,echteu Trin 
leven. 
W e  gaan er natuurlijk wel enorm op vooruit. Als je alk-.. -. 
het feit neemt van  de ontzaglijke herrie en het gedrang op de 
trappen en in de gangen tijdens de leswisselingen en de be- 
nauwdheid en de viezigheid in het gebouw. om van het leer- 
lingen-,,toilet" nog maar niet te spreken. dat een teveel ven 
300 personen nou eenmaal met zich meebrengt ... . . . W e  kun- 
nen na de Paasvakantie doar een schone. moderne school 

lopen, met alle mogelijke komfort en nieuwigheden en we 
hoeven niet meer jaloers te zijn en onze ogen uit t e  kijken als 
we  langs .,Sancta-Maria" of Mende1 lopen. Je wordt er trots 
op  als je eens door de Nieuwbouw wandelt. Ik ben toevallig 
in de gelegenheid geweest om het verloop van de bouw te 
volgen. Vorig jaar liep ik door grote plassen regenwater, 
over stijgers, in wat mén gangen. lokalen. aula of tekenlokaal 
kon noemen, waar steengruis knerst onder je zolen. Als je niet 
uitkeek, stootte je je hoofd tegen een nog uitstekende balk of 
struikelde je over her en der verspreide stenen. planken. dril- 
boren, dikke electriciteitkahels etc. E n  bovenal kon je e r  een 
kou oplopen ...... Het tóchtte er ...... Het woei er letterlijk in 
het hele gebouw. Er zat dan ook nog maar weinig plezier in. 
Ik liep er rillead met verwaaide haren over nog ruw beton, 
cementhergen. over en onder stijgers en ik vroeg me af wat 
dit of dat in hemelsnaam moest worden en waar het andere 
voor moest dienen. Vooral na  de zomer stond er een flinke 
laag water in de kelders en het was allemaal zo verregend, dat 
het een beetje deprimerend werkte, wat betreft wanneer de 
hele boel afgebouwd en klaar zou zijn. Men werkte misschien 
wel langzaam. maar gestaag. Eind vorig jaar zat er al echt 
vorm in het geheel en het was niet moeilijk om uit te maken 
hoe het verder zou worden. 
Toch vielen mii steeds veel kleine biizonderheden OD. kleine 
dingen waar je niet aan gedacht had e" die je verrassen, zeker 
omdat je niet gewend bent aan moderne scholen. Aan- 
trekkelijkheden en vernuftige dingen in de bouw, die het 
schoolleven wat zullen verlichten. Iedere ochtend naar dat  
oude rommelig? gebouw rijden, waar het niet allemaal even 
schoon is. waar je je moet behelpen. en waarbij dan nog 
mensen zijn, die het wel allemaal goed bedoelen, hóór maar 
die toch vaak in het oog van  de leerling ongenaakbare mensen 
zijn. is heus zo'n lolletje niet. In elk geval zal iemand die na 
Pasen z'n handen wil wassen of gebruik wil maken van een 
toilet, echt niet lang hoeven te zoeken. Ik ben erg veel wasge- 
legenheden tegengekomen en als er niet al t e  veel van voor 
de leraren wordt afgesloten, mogen we wat dat betreft echt 
niet meer klagen. W e  zullen een heel veranderd, veel aan- 
trekkelijker schoolleven tegemoet gaan. In vergelijking met 
wat de ,,Sancta-Marianen" hebben ,.doorgemaakt" hebben 
wij op het ogenblik eigenlijk nog wel een prinsenschooltje. 



maar bij de  ,,Sancta-gangsters" zat er tenminste nog enige 
in het hele en dat zit er bij ons nou wer- waardige school met een volwaardig schoolleven. 

kelijk helemaal niet b i j  Het is bij ons enkel maar vervelend in Stel je eens eventjes voor: een eigen aula, met 'n echt balkon 
de letterlijke betekenis van het woord, afstotend en om er een en 'n eigen toneel met voortreffelijke kleedkamers. W e  heb- 
rot bui van te krijgen. Maar dat is nou allemaal verleden tijd. ben er een uitmuntende gym- en d~uche/~as-gelegenheid bij 
als we tenminste de maanden van lawaai hij het restaureren (we hoeven nooit meer in het .,varkenshokkieU) en hij leent 
van het oude gebouw niet meerekenen. W e  krijgen een vol- zich uitstekend voor soirees (!) (hoewel zonder naaldhakjes, 



wam daar kan de dure kurk(?)vloer niet tegen. trouwens, ik 
heb liever bij gedrang onder het dansen een lage hak op  m'n 
enkel of in miin schoen dan een naaldhakie). De  zaal  lus 
balkon bieden 'hij een toneelstuk of kabaret kc.  plaats Goor 
ongeveer 500 mensen, terwijl we  bij mweliike soirees in één 
keer ongeveer 200 mensen kunnen ontvangen. 

Ook voor het buiten-gym komen er uitbreidingen. Eén heel 
nieuw veld komt erbij. naast het oude, dat vernieuwd wordt. 
En als sier en aardigheidje komt er vóór de school een flinke 
vijver, waar, in de winter met ijs, op geschaatst kan worden! 
Misschien kunnen we onze school hierin uniek noemen? 

In varband met het uiteraard ééns verdwijnen van d e  nood- 
loknl'en, waar op de dan vrij gekomen plaats een parkeerruim- 
te  komt v w r  de auto's van d e  leraren, en 't uitbreiden van de 
natuur- en scheikundelokalen, houden w e  minder nieuwe lo- 
kalen over dan men missehien wel denkt. Maar toch winnen 
we e r  enkele lokalen (alle vaklokalen zijn genummerd) en 
daarbij !dus ook nog een aula/gymzaal. nóg een nieuwe gym- 
zaal (in het verlengde van de nieuwe aula en zich naar de 
Zijlweg uitstrekkend), misschien een nieuwe kantine. zeker 

een tekenzaal, 'n handenarbeidlokaal, aparte dokters-apparte- 
menten, een nieuwe voor verdere uitbreiding geschikte biblio- 
theek, waarschijnlijk mogelijkheid tot leerlmingen-artisticiteiten, 
dan w k  nog een konrektorskarner en  een misschien voos de 
leerling strategisch zeer fataal gelegen portiers-kamer. Vanuit 
dit kabinet kan men namelijk één gang in het oude gebouw en 
een in het nieuwe gebouw. de trap naar boven de trap naar 
beneden, de bei~de velden en de voor-ingang (plus enkele zij- 
ingangen) en het hele voorplein overzien. Van .,pauzelijke" 
uitstapjes zal dus wel niet veel meer kommen. 

Einfin, we  krijgen er wel wat voor in de plaats. Trouwens. 
wie zegt ons, dat we  nog in de pauzes de straat op  willen. 
als we zo'n school hebben? 

W e  kunnen voortaan bij een festijn of een interaccedemiale 
op  volkomen waardige wijze andere scholen onivangen en 
ook Cassiciacumvergaderingen of avonden van  de A.G. en  
filmavonden kunnen veel prettiger en aantrekkelijker worden 
in een goed, moderne. frisse en in vergelijking met andere 
scholen niet armoedige omgeving. Bij het binnenkomen door 
de hoofdingang zal men ook over enkele maanden een smeed- 
ijzeren hek kunnen bewonderen van Marius van Beek, van 
wie men onaetwiifeld wel eens aehwrd zal hebben en ook 

u ,  

andere ornamenten zullen de school verder opsieren. Het is 
in het Mendel biivwrbeeld reuze aardig om in een van  de 
gangen plotseling een voliëre tegen te komen met een aantal 
vogels d'ie de gaoq met hun gefluit vullen en idie volledig 
door de jongens zelf onderhouden worden. 

Stellig zal men wel eens gehoord hebben van de geluidsinstal- 
latie in het ..Sancta-Maria". zodat onze zusjes bijvoorbeeld de 
begrafenis van Kennedy hebben kunnen volgen. Wel,  iets 
dergelijks komt bij ons ook. In elk lokaal van de hele school 
zal een loudspeaker komen. zodat bijv. de rector iedere klas 

afzonderlijk of alle tegelijk kan toespreken: deze installatie 
kan ook worden aangesloten op de radio; daarhij komt er in 
de gymlokalen een gehele telefoon, terwijl er in de verdere 
lokalen enkel een hoorn zal komen te hangen, waar de leraar 
mee opgerwpen kan worden en ook zelf zal kunnen spreken. 
Het einde der lessen-signaal zal ook d w r  d e  lot~dspeaker 
klinken. Nu  we toch over loudspeakers bezig zijn: in het oude 
gebouw komt een nieuw muziek-lokaal. Dit is dan ook wel 
nodig. Mijnheer Nelissen moest zich maar behelpen in die 
,,aula". Af en toe een trap op  de vloer, omdat een loudspeaker 
't niet doet, is aan de orde van de muziekles. 
E n  als je onder de oude aula bezig bent met een proefverta- 
ling. is het echt niet zo prettig, dat je vlak hoven je hoofd 
Porgy en Bess hoort draaien. . 
Het valt zeker wel te begrijpen, dat als er zo'n machtige vleu- 
gel gekomen is ook 't oude gebouw een ontzagelijke opkikker 
nodig heeft. Alle vloeren. plafonds. ramen. binnenmuren en 
deuren zullen worden vernieiiwd. Z e  ziillen volkomen worden 
aanoenast aan de teaenwoordioe maatstaven. Het scheikunde- " ~ , ~  ~ ~~ - ~ -  

d 

lokaal wordt één met het praktikum, en ook het natuiirkiinde- 
lokaal wordt enorm uitgebreid met het lokaal. dat er naast ligt. 
Verder zullen er ook de gang van de rektorskamer tot de 
leraarskamer, die ook al vergroot wordt, muren worden ge- 
slecht. Ket t ra~penhuis  wordt afgebroken en samen met de . . . 
vloeren van de aanaen aannewast aan die van d e  nieuwbouw. " " ,  
Het administratiekamertje zal eveneens groter worden en voor 
het momentele tekenlokaal komt natuurlijk ook weer ruimte 
vrij. De  huidige gymzaal wordt doodeenvoudig weggevaagd. 
D e  gehele schoolgemeenschap mag in z'n handen wrijven! 
Ik geloof. dat de jaren van inspanningen, nu reeds opgelopen 
tot het aantal van tien, dit resiiltaat zeker waard waren. Een 
nieuwe lichte. moderne school, een nieuw schoolleven, een 
nieuwe gezonde sfeer, meer kans om je vleugels iiit tc slaan 
en dit op  het terrein dat jou het best ligt. Als er nog niet een 
derslijke vereniging op school is, kan je het altijd als idee 
aan de schoolvereniging voorleggen.. .... 
Werkelijk, ik geloof, dat we ontzettend blij mogen zijn dat dit 
ons nu eindelijk overkomt. De eerste klassen kunnen de hogere 
Massen beklagen dat ze er maar zo kort van kunnen genieten. 
Als er helemaal niet meer getimmerd wordt, noch in 't oude, 
noch in 't nieuwe gedeelte, dan kan je werkelijk zeggen: dat 
Triniteits? Dat  vind ik nou werkelijk een verdomd goede 

school om met plezier op  te gaan of je zoon (misschien ooit 
dochter?) naar toe te sturen en een verdomd mooie school 
ook, modern, met een eigen persoonlijke tint. getuigend van 
smaak; heb je die aula wel eens gezien? ...... Goh, en die hal, 
zeg. en de expositie-hal. nou, werkelijk ...... en vergeet niet 
die. ... . . . . . 
W e  mogen trots zijn op  de reputatie van Triniteits, die w e  
hebben, nog krijgen en zullen behouden. 

J. Kat. 



CRICKET 
v( THE KING OF SPORTS" 

*m met een thesauraer 
Ja,  w a t  is cricket 7 I s  het 11x1 w-erkelijk alleen maar  een sport  
voor  kerels in witte pakken en  doktersjassen, die in een luie 
ligstoel kunnen zonnen of is  het  i r i s  anders. Het  is iiidrr- 
daad  iets anders. 
Je zult je misschien hebben afgevraagd, waarom e r  n u  beslist 
.,the King o f  Sports" in d e  kop inoct staan. Z o  noemen de 
E n ~ e I s e u  cricket. Vrnl.  hen is cricket nog belangrijker dan  

Orilanl/s haddeoi &,ij een vraaggesprek met d e  penriirigrnees- 
ter v a n  d e  Apostolaots Gemeenschap. Deze vriendelijke kc- 
rci antwoordde, o p  onze v raag  hoe hij liet ninakt: , ,Dank U .  
Wij namen aan  da t  het lici~i gocd ging. 
Wij: ,, W B I  is Iirf doel vali de A.G.!" 
Hij. ,,Hef docl is sinds de vergadering uari 3 niaarf vei- 
.?riderd". 
Wij :  ..Hoc is het dor/?" 
Hij:,.Het doel is grools en  schier onnnsfreefbaar". 
Wii weer.  nu zuchtend: , ,Soudr i i  een omschrijving i 'an hef . . 
duel kiiriririi geuen?" 
Hij. ininzaniii glimlachend: ..Zeker. hef duel is lief bruordcren 
',.mi christelijk idealisme o p  lier T r i r i i f ~ i t . ~ l y ~ ~ ~ ~ r ~ ~  en  nientali- 
feifs tiorminu in deze oerst  s ls r~iede hef steunen van chrisfeliike ~~ ~ " 

onfr~>ikkeliriljs~i~~rken." 
H i t  g r s l r ch  begon nu coaf o p  g a n g  te komen, om het o p  gan,q 
tc l~oizden ocr~.olgden ctie: ,,Heer penningmeester. /lor is d e  
A.G. eigenlijk aan  haar  naam gekomen!" 
D e  penningmeester: . .Dr ie  rroani is hedacht, i n  bedacht. En 
uiel door  iemand. die cri, grote  f~l l t i l .~ ie  bezat. Deze  man urisf 
namclijk i>crsifiilIende znke~i  in fr~ree woorden o p  t e  sluifen. 
Let i i  unorccrsf eens o p  d e  plaats in het Alphabef; d e  A is 
iiii;,imer éCn en d e  G. nummer reven. Er staaf dus in cijfers 
17. Di t  geta l  clriidf o p  d e  17 I ~ d r r i  van dc <;emeenschnp van 
het opricliitriqsiaar. Verder is het  een afkorting uan Apos- 
folöafs Gcrricer~scho~i. da t  zoiets betekent als met zijn allen 
apostel spelen. Tensloffc is in de naam een profetie gelegd 
d e  iiieuume schoolt>ereniginy. die G A  tot d e  A G  zou zeq,qen. 
..Hoe heeft  d e  A.G. o p  dit beuel geicageerd?" 
. .Van de ene kant  ii~eimiliend, van d i  andere knnt echter ver-  
beten s ls  w n  stnriduaitig clat, een ivoren foren, als een kloek. 
die Iianr kuikens overgele~ierd  ziet aan  d e  bunzing. 
.Zij heeft het besfliur bijeen geroepen r n  de síahi/un doen 
i~eranclrren". 
.,Heeft dr A.G. ook perioden vnn bloei gekend?" 
,,Elk jnnr in september, wanneer normale bomen kaal be- 
giiinert fe morden. bot d e  A C .  stam uit om in juni zijn blade- 
ren a.eer te laren riallen." 
Wij wilden meer weten over d e  nieuwe statuten. 

De penninymeest~r  deed een greep en slaagde er in een h r -  
paling te pakken te krijgen: ..Hier heb ik artikel I I  a d  g sub  
2 var, hrf  Iiiiishoudeiijk reylemenf: 
E~r i  lid unn hef bestuiir kan door hef hcsfrirlr wegens tz'ange- 
drng of té u1eini.q acfivifeit iiif zijn nnibt onfzef morden. 
Met  enige verwondering vroegen wij: .,Welke u,aarizinriiye is 
o p  hef idiote idee gekomen di t  t e  bepalen?" ,,Ik". antwoordde 
liij cenvo~idig.  zonder te blozen. 
k'nr~f i, nog  een paa r  mensen gebniiken? - W e l  zeker, oni 
o p  hen artikel 111 a d  g sub 2 ( c  Irzinrirn foe liassen of om hen 
lid te maken iran d r  acfir  ,,Hilil, door  longeren". 
Vertel ons icls mprr over deze actie penningmeesfer!" 

Der?  a r f i r  sicririt rioodlijdende zoals oude mensen en  pas,qe- 
hilu~den ,net allerlei uierkzaarnhetlen. Hij .  die lid is nrituaiigf 
"oor  zijn verrichfinyen geen gelil. e i ~ r n w c l  zal  hij het genof 
smaken een goed werk Ie hi-bheri gedaan, iiief urelk genot ik 
a ls  penningmecster niitiiiirlijk niets fe  maken heb. 
Kirnnen ioij u nog  niet iets van diensf zijn? 
Neen clank [ I .  
Ni, rnijrilicer. ~ v i j  u*illen zeggen. clat u'e door  dit onderliorld 
een gelieel andere kijk o p  di. A.G. hebben gekregen. 
Dar  u,ii ik wel geloiien. goedendag. 
E n  hij ging heen en trok zicli terug in zijn kasgeld. hij allren. 

vocthal. O p  iedere Engelse school wordt  e r  in de  zomer- 
maanden elke week één o f  meer criketlessen gegeven @r 
zijn zelfs hele cricketscholen. Iedereen speelt of heelt cricket 
yrspeeld. Bij tesimatches, dat  ziin wedstrijden tiisseii d e  tranis 
v a n  Rrigeland, Wei t - lndif .  Ziiid-Afrka, Nieuw-Zeeland en 
India komen e r  zo'n 40  a 60.000 mensen per dag kijken T o c h  
wel een bewijs hoe populair cricket daa r  is. 
Iemancl, die het spel niet kent, zal z id i  wdarschijnliik in 
opperste verbazing afvragen w a t  al die mensen noii a a n  da t  
c r i c k ~ t  vinden. Z o  n u  P I ,  dan  wordt  e r  beleefd geklapt, nooit 
geschreeuwd en irdrrcen sinijt tiiet Engelse ter~iien, alsof het 
niets is  ( D a t  Engels komt voornamelijk doordat e r  buiten 
d e  engelssprekende landen uitgezonderd de  V.S. en Canada,  
alleen cricket wordt gespeeld in Nederland en Denemarken, 
zodat er voor  vele ~iitdrukkinyeii geen vertalingen zijn). 
T o c h  is cricket geen slonii  sport. integendeel, juist Cén vol 
actie. He t  verschil met andere balsporten is. da t  die actie 
niet continue is. maar steeds bij iedere bal die gebo~v ld  (ge- 
gooidl wordt,  tot een maximum stijgt. Iedere bal is  dus  een 
verrassing. 
Bovendien kan  men veel meer v a n  zichzelf in hei spel 
leggen d a n  bij andere sporten. Iemand me1 een goed oog o p  
d e  hal en  een juiste beheersing zal gord kiinrien batten 
(slaan): hij zal zonder deze eigenschappen iimsr met een paar  
sterke schouders ren  goede snelle bowler (werper) kunnen 
zijn, of wanneer hij w a t  kleiner is uitgevallen en listiy ren  
goede slowbowler (gooit meestal langzaam maar met veel 
ef fect ) .  Heeft hij lef en  een snel redctieverrnogen dan zal Iiii  
goed kunnen wicketkeeper, (vai igrr  achter liet a i c k ~ t  = 
doel van  drie padltjrs *riet t u ~  latjes e r  boven op,  een soort  
liekjej o f  een goede slipficldrr (bepaalde plaats vlak achter 
lier wicket) zijn. 
Cricket heeft  iets dat. als je e r  mee kennis hebt gemaakt, je 
altijd aantrekt. Er zijn al zoveel definities over crickrt ge- 
geven waarbij speciaal. d e  w-oorden ..opvoedicig" en ..karak- 
tervorniii,g" overvloedig gebruikt werden. da t  w e  hier inaar 
beter in h r t  midden laten, w a t  da t  ..ietsWkan zijn. In ieder 
geval lokt het je ieder seizoen weer naa r  de  u2ickets.aarze- 
lend en vol wantrouwen. maar met d e  beste voornemens. 
Het  zou t e  ve r  aaan  in finesses de reiiels van cricket te uaan 
uiteenzetten. Afgezien van het feit. da t  iiiciiiarid deze regels 
Iirlcrnaal voor  1007, hchccrst. 
M a a r  laa t  d a t  niemand afschrikken. D c  discussies a a n  de  
kant over  het wel o f  niet trrccht ,,out" of ,.nat o u t '  zijn v a n  
zen hats~iiiiri zijn hierdoor alleen maar opwindender. 
O o k  bestaat e r  beslist geen sport  waarover  zoveel aprdnke- 
lende humor in omloop is en waarover  z o v ~ e l  is ~ ~ s ~ h r ~ v ~ n .  
Cricket is  moeilijk. heel moeilijk. niaar heerlijk, Ik   eet h r t  
uit ervaring. W i l  je een goede raad! <;a v a n  de  zomer eens 
naa r  een cricketveld, laa t  jc er het spel uitleggen en proef 
d e  sfeer v a n  deze sport. E r  zijn drie cricketclubs in Haarlem 
e.o. nl. c c  ,.Haarlem" die o p  d e  velden v a n  de hockeyclub 
B.M.H.C. in  Bloeinendaal speclt en waarvan de  leden ook 
meest hockeyers zijn, d a n  ,,Rood en  W i t "  da t  spcclt o p  d e  
vrlderi v a n  K.H.F.C. aan d e  Spanjaardslaan en uit deze ooet- 
balcliih ook zijn meeste leden haalt en d e  cricketclub 
,.C.V.H.W.", die o p  d e  Heemsteedse Sportparken speelt. 
,.Haarlem" en ,.Rood en W i t "  spelen allebei in I A, dat  is de  
hoogste klasse van d e  Koriinklijke Nedcrlaiidsi  Cricket Bond. 
en ,,C.V.H.W." in een iets lagere nfdrling. Dus ,  hch je er 
zin in, ga  e r  eens naar  toe en kijk. T o t  ziens ! 
W i l  je echter voor  het zomerseizoen a l  iets meer v a n  cricket 
weten, zodat je k m  kiezen. schiet d a n  even schrijver dezes 
aan. 

T .  O. R. Grenen. 



Dit negentiende interscholair jeugdtoiii-nooi zonder prijzen 
werd voor de negcntiend<. srhtercenvolgendc keer in cen vol- 
ledig nieuw pakje gestoken en op  zich kunnen we daar niet 
anders dan enthousiast over zijn, maar wat belangrijker was: 
liet werd een geslaagd festijn met een grote variëteit in het 
progranima. dat vlot werd afgewerkt. doch k~riiielijk niet tot 
icdcrs voldoening oni 10.30 uul- was afgelopen. 
Bedroevend gering was wederom het aantal Trinitariërs, dat 
zich in de zaal bevond. Waarom probeert men het desnoods 
niet een keertje alvorens te besluiten een geregelde bezoeker 
te worden van dergelijke gebeurtenissen? Maar ja, het schijnt 
liaast oiihegocirien w-irk. Ir i  ieder geval was  Iiet in de Stads- 
schouwburg ook dit jaar wccr een gezelligr hocl, hctgccn g?- 
stimuleerd w-erd door de matig tot zeer goede prestaties. 
Helaas zijn we wat betreft de uitgevoerde dansen niet oor- 
deelkundig en derhalve u~ildrn we hier maar liever over heen 
stappen, na ~ r l i t e r  verirield te hebben dat onze Bert Zwetsloot 
zijn rythmische eii dynaniische danstechniek ten toon had ge- 
spreid in een groep. waarin bij duidelijk de leidende rol had. 
Dan de declamaties en toneelfragmenten. Vooral dc keuzc 
was het, die ons irwat tegenviel. ondanks de s0rr.i voortreffe- 
lijke iiitzoiidel-ingeri. waarbij don meteen genoemd dient te 
worden d e  nieer dan uitstekende Pieter Hoenderdos van het 
Mendel. die met zijn fragment uit ,,Moortje" vaii Brederode, 
tot verbluffende hoogte steeg. 
Voorts traden verdienstelijk op  van dc tnannclijkc kiinnc Jaii 

IIunfrld en Paul Wittrman met eigen liedjes en niet tc vfr-  
grteti onze enige deelnemer bij de declamatie. Han Hogeland. 
die echter het o n g ~ i u k  Iiad ,,Gebed van ren neger '  voor te 
dragen. dat reeds eenniaiil vertolkt w-as. 
Het was opvallend hoeveel meer nicisjcs warEli uitverkozen 
voor een optreden. maar er moet dan ook gezegd worden, dot 
verschillende voordrachten op  hoog peil stonden: Betty van 
Meurs was een klasse apart en ook het toneelfragment. dut 

) werd uitgevoerd door drie meisjes van het Cournhertlyceum 
was van zeer goede kwalitrit. He  zou te bont worden een- 

I ieder van de optredenden bij nanic tc tioeiii~n en te bespre- 
ken, dat doen we dan ook niet. Alleen zouden wc  ecri loflijk 
w-oord kiinnen ~iitspreken over het Rijkskweekschoolcnhoret, 
dat enige hijzondei- aardigr nummers op de planken bracht. 
Ja. wat blijft er tenslotte inecr over dan de organisatoren en 
d e  jury een compliment te maken. dat hrt alleiriaal uitstekend 
voor elkaar wdsl 
De  voorstelling was het aanzien ten volle waard, uzeslialve 
enige propaganda op  z'n plaats is. 

H. v. U'. 

In Tollc Lrgr  van februitri stond een miniscuul artiki-ltjt- over 
dit jaarlijks evenciiieiit. 
Het bleek evenu,el. dat vl.iiw~1 aren muziekliefhebber hier 
iets van af wist. 
Ik wil namens de Rector dit riivel snel verhelprn. 
Iederr pianist moet twee stukken spcleri. 
Voor het verplichte stuk verwijs ik liaar de Tolle Lege van 
februari. Ook moeten d e  gegadigden een zelfgekozen strik spi-  
Irn. Het concours zal begin niei in de nieuwe aula-gymzaal 1 grhoiideii worden op een nieuwe vlriigel. 
Mocht er echter ook brlanystelling bestaan voor andere instru- 
menten. dan kiinnrti die personen zich inft dc pianisten schrif- 
telijk opgeven bij dc Rector. 

R.M. 

,,HET PRUIM" 
Een logge man 
Den mond vol 
Hij spuug? iets uit . . . . . . . . . . . . . .  
Een vieze plek op een winkelruit. 
(gevonden in een heel oud kastje op een heel oud 
proefwerkpapiertie) dichter onbekend. 

VLOEK 
Vervloekt onbreekbaar vlies 

van stomme burgerlijkheid 

onkruid van de samenleving 

vunzige infectie 
schrijnende wond 

Jouw drakenkop past 

in de strop van het dunste 

ijzerdraad, in de ban van de 

gruwelijkste dood 

Verbieder van elk uitzicht 

geef de strijd op en sterf 
van uitputting 

Val in die diepste put 

schreeuw zo hard mogelijk 

tegen de diepe ronde muren : 
ze zullen terug schreeuwen 

en je verdoven 

echo van stompzinnigheid. H. v W. 

Zaterdag 29 februari %,as de grote dag. Toen vertrok om 
kwart over negen d e  5B1.2 klas met ren speciaal yecharterde 
autobiis naar IJmuiden oni daar  de Hoogovens Lr bezichtigen. 
Na een korte rit stoiiden wij voor de bedrijfskantirie stil. Daar  
werd ons een kop koffie aatigel?odcn. Het hleik dat wij niet 
de enige excursiegroep waren die dag. De h~drijfsleider vaii 
de Hoogovens hield namens de direktie een kortc inleiding 
over wat Fr zoal in de Hoogovens en in de nevenbedrijven 
omging. Hierna kloriii~ien wij de bus weer in en moesten toen 
naar links kijken w-aar wc iets rnnisteri zien. wat we niet za- 
gen. omdat we direkt daarna nlm-rei. recht iets konden lieuaon- 
deren. Nadat onze nek wat soepeler was geworden stonden 
w-e voor de hoogovens. Aan de ovens zelf U-RS tiiet veel te 
zien; azel vonden we dat de naaste omgeving en vooral dc 
trappen nogal vies waren. Toen iemand hier een opmerking 
over maakte. werd ons verteld dat men daar iets schoon- 
maakte als het niet nieer fiinktioneerile. 
De tioogovens zijn eigenlijk grote kachels met een vuurvaste 
s tem aan de binnenkant. Hierin worden ijzererts. kalksteen en 
kooks sterk verhit. Dit verhitten gebeurt met hrte Iiicht. Het 
ruwijzrr sniclt en zakt naar beneden waar het oni de 4 i i i ir  

wordt afgetapt. Van  dit ruwijzer wordt voornamelijk staal 
gemaakt. Dit geschiedt in de oxystaalfabriek en in de mnrtin- 
staalfabriek. 
Wi j  brachten aan de eerstgenoetnde een bezoek. Wi j  zagen 
geweldig grote peervormige vaten (convcrtrrs) waarin het 
gloeiende ruwijzrr tot staal wordt gemaakt door het inhlazen 
van zuivere zuurstof. Hel ~ . ~ ~ w i j z ~ r  xvordt dan geoxideerd. van- 
ddar de naam ,.oxystaaI". Het verschil tussen ijzer en staal 
zit in liet koolstofgehalte. dat i i i  ijzer ongeveer 4% is, waar- 
door Iiet bros is, en dat in staal ongeveer 0.2% bedraagt, 
waardoot. Iiet goed te vervormen is. 
O n s  volgende bezoek betrof de N.V. Breedband, waar blok- 
ken van een tot? of 15 gewalst worden tot platen van 400 
meter lengte en tot een dikte van 3 tot 100 mm. 
Toen  we dit gezien hadden was de eriusrie teneinde. N a  nog 
in d e  kantine even een flesje te hebben leegemaakt. werden 
w e  spoedig daarna. nog een beetje onder de indruk van het 
geureldig gehciireii. voor school afgezet. 
Namens de 581.2 klas mag ik de heren leraren van IIolk en 
v. d. \Veijden nog donken voor d e  organisatie. 

T.W. 



TWEE OUD-LEERLINGEN VAN ONZE SCHOOL 
GAVEN HOGER ONDERWIJS I N  DE WISKUNDE 

Februari 1964 wds voor liet Triiiitcits-lyceum ccn bijzonder 
v e r h n i g e ~ i d ~  inniind: in C c i i  weck hielden n.l. twee oud-leer- 
lingen hun inaugurale rede bij het hoger onderwijs. 
Dr  A. H. M. Levelt, deed als Ton  Levelt in 1950 eind-examen 
aan de H.B.S.-afdeling. Hij s l a a g d ~  rnit iin srliitterriide lijst. 
en studeerde daarna wis- en natiilirkuiidc aan d e  gemeente- 
lijke i~niveriiteit vali Amsterdam. Na zijn doctorale examen 
liceft hij enkrlc jaren els nuxenschappelijk medewerker aan 
het Mathematisch Centrum in Amsterdam gewerkt en pionio- 
veerde 21 juni 1961 cum laude op  een proefschrift: Hyper- 
geometrie hinctions. Daarna heeft liij twef jaar i i i  Parijs de 
moderne frausc ~iiathcniatischc .,school" bestudeerd en werd 
I scptctnhcr 1963 benoemd tot hoogleraar in ?e wiskunde aan 
de R.K. Universiteit in Nijmegen (een bolwerk van oud-Tri- 
nitariers!). O p  14 februari 1964 aanvaardde liij dit aiiibt met 
het ..uitsorekrn" (wonderliik universitair iarqotii vali ren 
rede: D e  voortschrijdende abstractie. Een groot aantal vrien- 
den ?n hck~nden uit de iiederlsndse iiinthematische wereld 
zorgdi- voor ren drukke en gezellige receptie. 
Dr  J. G. Dijkman slaagde als Jaap Dijkman in 1940 aan de 
H.B.S.-B-afdeling van onze school. Ook hij had een schitte- 
rende cijferlijst. studeerde evenpen-. ais- en  tiatiiiirkiiiidr aan 
de universiteit van Amsterdorn en proiiiovecrdc 21 mei l952 
op ren dissrrtntir: Convergentie en divergentie in de intu- 
itionistische wiskunde. Eén jaar heeft hij in de industrie ge- 
werkt: daarna diende hij het middelbare onderwijs als leraar 
aan het C ~ o r n h e r t l ~ c e u m  te Haarlem. Na enkele jaren werd 
hij benoemd tot instructeur aan d? T.H.  in Delft; als zodanig 
is I i i i  twriniaill dckiindige grwcest hij het eind-examen van 
dc H.B.S.-B aan onze school. O p  1 september 1963 w-erd hij 
benoemd tot lector in de wiskunde aan  de T.H. in Delft. en 
op  21 februari 1964 hield hij zijn inaugurale rede: Zeker en 
onzeker. 
Hct was voor de jonge lector een bijzonder genoegen dat prof. 
dr L. E. J. Brouwer (83 jaar. en de vader van d e  intuïtionis- 
tische wiskunde) hierbij aanwezig was. Ook hier een groot 
aantal belangstellenden bij een gezellige receptie. 
Helaas is T d l e  Lege geen geschikt blad oin in te gaan op  de 
beide voordracht~n;  ik volsta diis niet de mrdedeling, dat ze 
allebei bijzonder interessant zijn. D e  vele scherpzinnige lezers 
van dit blad begrijpen natuurlijk. dat  de beide voordrachten 
met een intens genot door mij bijgewoond werden: 5B1 en 5 8 2  
weten nu ook waarom ZP twee opvolgend? vrijdagiiiiddagen 
geen nnalystische niectkiinde hchhen gehad. Jaiiiilicr nntiiiir- 
lijk, maar als goedc hurgers hebben ze dit lot zonder niorrrn 
aanvaard. 

C. T. Alders. 

Zongen gisteren nog violen 
boven wijdvertakte bomen, 
in een liefdevol rondedolen 
n een levend, dieper dromen 

N u  berooft het somberste der jaren 
met zijn rottende klauwen 
de heesters van zijn schone blaren 
en begint het treurig dauwen 

In grote parels tranen 
dan de zomer ooit toe kon laten 
en zal het trekdier zijn weg banen 
en de diepe sporen haten 

Nu is alles dood 
geen vogel kan meer blij zijn 
D e  twijgen worden rood 
en de kou doet ook de planten pijn 

O schat, ik had je lief misschien, 
maar toen het herfst was 
nam de tijd huilend ongezien 
het mooie mee in zijn pas 

Het was niet goed van mij 
Ik zag je slechts in voorjaar 
Ik keck niet door je kleren zij, 
mooie ogen en mooi haar 

Vergeef me, schat 
Ik weet nu wie je bent 
Ik ben een sloppenrat 
die j i j  niet kent 

Als ik morgen dood zal zijn 
Ga dan van me houden ; 
Drink een gelukzalige wijn 
Opdat ik blijf behouden 

H. v. W 

SCHOOLLIED 

W ~ W P ~ ~ & ~ * Q S S S S + S S W W S W S W S ~ W W W S : :  
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1. beschouwend 2. episch 3. bloedig ,t 
0, sarligt Triniteiir, Gy hebt uw strydent volck . Thans dus syn wy bereyt, 

sondtvloet van vrcu-eughdes! thans uytgeso-onden. brandeni van dapperheyt, 
Gy hebt nogh nimmer g e f a e ~ a e t ,  In naer Neërlanis lightende s ta~adt ,  om elckeen die ande-ers wi-I, dra 

onses !even .  op  het saghtterreyn in geda-ach!en, 
hebt Gy grge-even kempent met vuur en pyn liilent te sla-aghien. 

l 
'n dierbre r r i de  heghte bant met nimmernooyt versae-aecken. vers damphent b!oc-oet aen dcn pael, 

mei uwe viidcrhendt. seghe te smae-aeken. dieneli den gronimoroc! 



De eerst? plenair? zitting v a n  het nieuwe cassiciacum zit er 
op. Door bekend? reden uras de  opkomst der  leerlingen on- 
gewoon groot en wij verwachten, da t  d i t  zo zal blijven. He t  
systeem bij het verkrijgen van  huiswerk-vrij bleek te voldoen. 
In het algemeen wil ik het geëerd pitbliik o p  het hart  drukken 
niet te gauw Irvooroordic ld  te ziin t.a.v. Cassiciacum. Pro-  
beer je een voor t r  stellen hoe  het zou zijn. als jij aktief 
deelnani. 

Een klein resumé v a n  het besprokene o p  6 maart: 
D e  geschiedenis-studiegroep bracht twee s p r ~ k e r s  naar  voren. 
Teroen Braun en Guus Tweehuyst-17, di? respektirveliik het 
bestaan v a n  d i  boel. en zijn werktuigen in d e  geschie- 
denis, eii een hocl-enopstand in Vlaanderen behandelden. 
D e  sociaal-economische studiegroep bracht door  d e  mond 
van  Pieter Hoek  o p  kort- zakelijke wijze verslag uit van de 
resultaten v a n  hun  studie. De literatiiiir-groep kWani in zijn 
geheel naa r  voren (Mijiihrrr Wijkailip, T o n  Zürcher .  ï'heo 
Verbeek. Ide vaii Hycningen, Toine  v a n  Agtmael) en bracht 
o p  ,,boerse" wijze de  boer in d e  literatuur naar  voren. Bravo! 
In de  hier tussen liggende pauze w a s  drank verkrijgbaar voor  
10 cent per flesje. 
Veel stof voor  diskussie bleek niet te bestaan: sliclits over 
ren  niet ter zake g~kon i i r i  aspekt (1 )  van d r  hoer. inl. het  
psychologische verschijnsel v a n  schraapzucht. kwam het tot 
een levendige diskussie. 

N.J.B.C. BINNEN EEN HALVE MAAND 
AFDELING OP HET 

TRINITEITS-LYCEUM 

Wat de N.J.B.G. is en do r t  hoeft niet ineer vernield te 
worden: het is hier aliemaal snel gegaan: Eind februari werd 
e r  een propayarida-avond grliouden. waarna  zich al snel ruim 
30 belangstelleiid~ri als lid opgaven. E r  mcrd een voorlopig 
bestiii~r aiiiigcstrld, da t  meteen een vergadering belegde. Z o  
vond vrijdagavond 13 maart  d e  opnchtingsvergadrring plaats 
v a n  de  afdeling Haarlem VI:  koorlopig nog zondpr nnain. De 
heer Smies uit Amsterdam van liet hoofdhcstuur gaf  enige 
duidelijke uiteenzettingen en men koos eenstemmig het volgen- 
d r  hestutil.: 
Jacqiirs Verstccgc. voorzitter. 

Peter Haanappel.  secretoris. 
Wi~ri Nolen. penningnierster. 
Pieter Spierenburg. 
Guus  Twee l i i i y s~n .  
Met  een aantal  leden. da t  ineer dan  de  helft  hedraagt d a n  
da t  van allc cliihs v a n  d e  schoolraad tezamen. en reeds eén 
donateur nl. pater conrector, belooft d e  afdeling meteen een 
blomnjd tegemoet te gaan. 

Cen ander 
of Parodie op een Liefdesdicht 

Ik heb je gemist, 
je was er wel 
maar je was er niet 
een ander was in jou 

Ik heb je gemist 
je was wel bi j  mij 
maar met je geest 
was je steeds b j  een andei 

Ik heb je gemist 
je was wel bij hem 
wanneer kom je bij mij 
en blijf je niet meer bij hem Pieter van de Stadt 

Tríjdag 6 maart 1964 
D a t  de  opkonist voor  .,de Boer" niet a l  tc overweldigend u8as 
is zeker voor  een groot deel te wijten a a n  ' t  feit da t  vele 
Trinitariërs naar  een andere  school waren getrokken. om d iCr  
cultureel te doen, zij 't d a n  meer passief. Br werd tiarnelijk 
o p  het Sancta  Maria  een prestatie-avond ten tonele gevoerd. 
waarvoor  o p  allerlei ninriirren aan  kaartjes kon worden ge- 
konien. D e  zeer grote, mooie en moderne aula w a s  werkelijk 
eivol, evenals o p  de  v w r g a a n d e  avonden. D e  avond in z 'n 
geheel had de  titel ,.Eigenheimersv meegekregen, die blijkbaar 
d e  reeds vergevorderde emancipatie van  de  vrouw nog eens 
wilde onderstrepen. 
E e n  weinig bemoedigend begin was ' t  vrij valse gefiedel o p  
blokfluiten en dcrgelijkc. Di t  kali trouwens wel min of meer 
v a n  alle instrumentale groepjes én  groepen gezegd worden. 
met uitzondering v a n  t optreden v a n  Maria  v a n  Noort en 
Mirjam Blankwater met hun gitaren. D e  piano-solo's wdreri 
over  t algemeen veel beter, maar klonken helaas niet altijd 
even duidelijk boven 't rurnoer uit. Eeii orgir ie~l  en leiik 
tiiirnrnir wc-r.d gelir.acht door Mirjarii Braun met haar zelf- 
gcschrcven en  gecomponeerde balladen. Elly v a n  Duinhoven 
lruzam viermaal met een mooi engels liedje uit de  bus. Maar 
viermaal was  toch wel een beetje teveel van ' t  goede. E e n  
luid geschreeuw en langdurig applaus kondigde ' t  volgende 
riiiriinicr aan.  Tlira de  Roer zong o p  werkelijk prachtige 
wijzc de  rurcc ncgro-spirituals . .Nabody knows the troublK' 
en  , .Swing l o w ' .  Z e  deed dit met een mooie zuivere stem en  
een eenvoudige. goed aangepaste mimiek. 
In een woord: Uniek ! 
Als  dieptepunt zou ik willen vermelden ' t  super-flauwe o p  
treden v a n  de  namaak-Beatles. Zielig wriniy urgin,iliteit. 
inerr lef dan talent. 
Maar laa t  dit ~ i i r t  teverl afbreuk doen a a n  dc  r c t .  Zo>ils 't 
beheerste optreden van Petra (;rrfcrtz en Pcllr Stokvis met 
hun  isrnëlischc- en poolsc volksdansen en ' t  bijna ..toffe ', 
..we noemen geen namen". E e n  gaaf stukje voordracht gaven 
Suzanne Piët  en Doeschka Meysing ten beste met een frag- 
ment uit: . ,ondrr  't mrlkwoud ' .  E e n  zeer oorspronkelijk en  
goed-gebracht cabaret-riumrner droeg de  leuke naaiii: ..Klets 
Klim Klari". Door een hl-crd toneel. gorde  licht. en klriir- 
effecten en frisse, vonk zelf-geinaakte. kostuums. werden ook 
d e  show-nummers zeer acceptabel. ' t  Pleit voor  ' t  Sancta 
M a r i a  dat  e r  o p  zo'n massa meisjes in  zo'n orde  hiibbrn 
samengewerkt. De huldiging v a n  de irian achter d?  sclieniien 
mijnheer Heiiriclis o p  't einde v a n  de  avond w a s  zcer zekei- 
o p  z'n plaats. 

Hans  Thoolen I V  



K O N T R K T  O E R  
Voor de derde achtereenvolgende keer kwam 29 februari en 
1 maart dit jaar wederom het kontakt tot stand tussen in 
opzet ]?den en vooriisnielijk hesti~iirsledeii vali missiecliihs, 
verbonden aan scholen, verspreid over het ganse land: in 
werkelijkheid kwam het er echter op neer. dat er van de meer 
dan honderd schoolgemeenschappen met een missievereniging. 
slechts enkele scholen gedelegeerden hadden gezonden naar 
deze meeting. 
Het I.M.C.. welke instelling zich in het vervolg uitduitend 
zal hcpalcii tot hrt organiseren vaii stiidicu~eekciiden, heeft 
van dergelijke bijeenkomsten hoge verwachtingen en idealen. 
Hetgeen ons echter duidelijk is geworden is, dat deze week- 
enden niet zozeer ren positieve bijdragr van de jeugd tot de 
rnissie oplevere~i, als wel een interessante gebeurtenis is, op 
grond van liet feit. dat nipti in kontakt karnt niet andere nie- 
niiigen en andere nlissie~lubs en ongetwijf~ld kan rnen daar 
voordelen uit putten. Nu spreek ik nog niet eens van gezel- 
ligheid. 
Het zou te ver voeren een uitgebreid reisverslag op papier te 
zetten en niet die in ons hoofd, doen we het derhalve 
nipt. 
Het enige nut van cen artikel over deze gcbeiirtenia zoii kun- 
nen zijn. eventuele belangstelling hij de lezer op  t r  wekken en 
daartoe volgt nu een sumier verslag van de tonelen, die zich 
aldaar hebben afgespeeld. 
Mni kar, n i ~ t  zeggen. dat aankomst en eerste kennismaking 
overweldigend waren. iiiaar de Nederlandse terughoudend- 
heid in de aanvang kan, zoals inen wrrt ,  al spo~dig  oirislaan 
in het tegendeel. al willen we nu niet direct beweren. dat hct 
gebeuren ontaardde. We kunnen echter op deze psychaiogi- 
sche materie niet te diep ingaan. 
Het interessante grdeclte vond plaats in de avonduren waarin 
de ingewikkelde prof. van de Linden sprak over de onderont- 
uzikkeldheid als probleem en de eventiiele positieve inbreng 
van ons jonge christenen tot een oplossing daarvan. T ~ v o r e n  
werd ons een papier ter hand gesteld met behulp maervan ive  
de lijn van het betoog met meer gemak konden volgen. Het 
werd een soms moeilijk bij te Iiouden duch boeiende causerie. 
die eenieder ongetwijfeld een dieper inzicht vrrscliafte over 
omvang en ernst van de urgente vraagstukken nnitrent de 
ontwikkelingslanden (belanystellenden voor inhoud van deze 
lezing, kunnen zich wenden tut schrijver dezesl. 
Waa r  we heel wat van opstaktm. was de ons niet bekende. 
maar uiterst doeltreffende manier van de discussie. E r  werd 
een zestal gespreksgroepen gevormd, di? allen over de vra- 
gen. die her1 waren voorgelegd door dc heer van der Linden, 
tot een slotsom en antwoord moesten konien: de 1~ide1.s van 
deze groepjes vertolkten in het openbaar de afzonderlijke nie- 
ning en aldus kon er en puhliqii~ ook een discussie ontstaan. 
Kortorn, alles was uitstekend verzorgd. hetgeen leidde tot een 
ordelijk geheel. 
Na de inspannende gesprekken kon men zich tot een niet 
nader te noemen tijdstip vermaken met dans en andere ge- 
notmiddelen. 
Voor velen bleek de volgende iriorrien de nachtrust te kort 
te zijn geweest. hetgeen n;en~siid bcGtte liet ontbijt zich goed 
te loten sniakin. al naar gelang de smaak van de desbelreffen- 
de personen. Voor de viiligheid zij meegedeeld, dat de inis oin 
acht uur werd gecelebreerd. voor liet ontbijt. 
Oin tien uur volgde de gehciirtenis. die eenieder wellicht hct 
incest Iiceft geboeid, ook al door de zeer grote onderhoudend- 
heid van patir Tiet,  die honderd uit vertelde over de noden 
en lasten van Ghana. in het algemeen en var1 de stam, waar 
hij zes jaar vrrhlref in bet bijzonder. 
De voorbeelden, die hij aanliaaldde ter onderstreping van zijn 
heiveringen waren voor leken iiitertiard niet tegen te sprckrn, 
zodat de di,sc~~ssie uitliep op een vi-ngen stellen. hetgeen he- 
slist niet als gchrek gezien dient te worden, integendeel. 
'3e vragen die patcr Tiet dikteerde ter hesprrkirig in de g?- 
spreksyroepen en later in liet forum, waren dc ovcrprinzinq 
ten volle waard. 
Als laatste programma ondrrdepl werd een forum gr 
houden. waariri de meningen van de gespreksgrorpeii 

K O N T I N E N T E N  
d 

kritisch werden beschouwd door vier forumleden en waaruit 
laatsrgenoei~iden een positieve instelling ten aanzien van de 
jeugd meenden te kii~iiien opmaken, ons inziens terecht. 
To t  slot kregen we de vriendelijke aanliinning oni een volgend 
studieweekend vooral niet te missen. hoewel wc er eerder a1 
onze instemming aan hadden gegeven. ja zelfs ons enthousias- 
nie om deze misschien niet zozeer vruchtbare als wel leerzaine 
en gezellige korte traditie te handhaven, ofschoon de cijfers. 
die genoemd werden, aangaande b~langstelling. duidelijk maak- 
ten dat die interesse in verhouding tot het aantal gegadigden 
u i t~rs t  gering te normen was. 
Al inct al kunnen we op een plezierig weekend terugzien. dat 
zeker voor herhaling vatbaar is en waardoor de kosten voor 
een school toch bepaald grrii onoverkoiriclijk bezwaar moyen 
zijn. Ook van deze plaats dank ik het I.M.C. nogiiiaals harte- 
lijk voor de inspanningen en moeite. die ze zirli getroost 
heeft. 

H. v. W. 

INDIVIDUALISME OF' 
GEMEENSCHAP '? '? ? 
Nederland staat bekend om zijn molens, zijn bloemen, kaas 
en individualisme. Dat  de Nederlander dit laatste zelf niet 
gauw ziet, typeert hem des te meer als individualist. 
G a  naar ,,Alleman" kijken; ga kijken in de tweede kamer: 
maak op  een zondagmorgen een wandeling door Haarlem: 
Allemaal haasten we ons naar onze eigen pastoor, dominee 
of viswatertje. 
,,Uitstekend, zal dc rechtgeaarde individualist zeggen: ,,jon- 
gens, bemoei je wveel mogelijk met je eigen zaken en z o  
weinig mogelijk met die van anderen, alken dan loopt alles 
lekker!" ,.Uitstekend", zal ook ik als Nederlander zeggen, 
maar niet altijd: goed, laat het dan zo zijn dat het veelal heter 
is je eigen hoontjes te  doppen. Maar moet dat ook het lgeval 
zijn als je met minder onder elkaar bent en dus: als je meer 
oo elkaar aanoewezen bent? Nee natuurliik! 
Én  daar schort het 'm op onzes aloude Ciniteits aan: gebrek 
aan GEMEENSCHAPSZIN ! 
Als ie van cen school als het Trinitritslvcenm meer wilt 
maken dan louter zen instituut, dan zal het ;och allereerst van 
jezelf afhangen óf je nu in d e  eerste, tweede of hoogste klas 
zit! Al ben je dan  in hart en nieren individualist, geef ook 
eens de kans aan  dat beetje gemeenschapsmens, want d e  
laatste jaren hebben toch wel uitgewezen, dat  het individua- 
lisme, het ikke-ikke-ikke en de rest kan stikke - helemaal 
geen deuk maakt op Triniteitslyeeum als het erom gaat dat wij 
mirr  dan een inrichting zijn. 
Moeten er nog voorbeelden aangehaald worden van dat  ver- 
stek laten gaan van meer dan 70% van alle Trinitariërs, z0 
gauw er iets gedaan moet worden, dat Net direkt met leren te 
maken heeft? 
Hier zijn ze! 
Haarlemse Interscholaire 1964: vijf man gaven zich op  om 
mee te doen, andere scholen stuurden hele legioenen! 
Tolle Lege zwoegt al jaren om eens in de twee of drie maan- 
den een blad vol te  krijgen. Oorzaak? Gebrek aan kopy. 
Het is een zeldzaamheid als iemand uit een lagere klas schrijft. 
Kan er niemand schrijven of is het de schroom om ook eens 
zijn neus buiten de leslokaaldeur te steken? 
O p  de culturele dag waren er ongeveer vijfendertig deelne- 
mers. Wanneer zal de tijd komen, dat het nodig is voor- 
selecties te gaan houden, zodat er ook een hoger ver- 
kregen wordt? Ik kan nog talrijke andere voorhielden aan- 
halen. Is dit nodig? Komt de gemeenschapsmens al omhoog 
kruipen uit die teen? Ik hoop het. Is e r  enthousiasmc voor dat 
piano-concours? Ik hoop het. Zal  er belangstelling bestaan 
voor die experimentele avond van Cassiriacum? Laten we het 
hopen. Zal er met de nieuwbouw ook een nieuwe geest gaan 
waaien op het oude Triniteits? Laten we het gemeensrhappe- 
lijk hopen! 

P a d  lansma. 



DOCENTEN SPELEN VOLLEYBAL 
Het was weer zover. De jaarlijks terugkerende volleybal-ont- 
moeting met de docenten-generatie. die in naam niet alleen 
in wijsheid ver boven, maar in spelcapaciteiten ver onder 
het peil van de leerlingen staat. Over het eerste willen 
we het niet hebben, maar wat het tweede betreft durven we 
met trots te zeggen dat ons lerareneorps een team kan forme- 
ren dat zijn mannetje staat. W e  zijn blij dat leraren zich onbe- 
schroomd in korte broek duwen te begeven en wat ons diep 
trof was dat tussen het concentratie-vergende spel nog een 
enkele kwinkslag werd geplaatst. 
Maar laten we nu komen tot een kort doch helder verslag 
van deze boeiende gebeurtenis. die zelfs op  de foto is vast- 
gelegd (zie neven). 
Zoals gezegd, hebben de leraren een team weten samen te 
stellen, dat tot alles in staat was, met name tot het verslaan 
van een selectieploeg van de leerlingen. Onder enorme belang- 
stelling werd een aanvang gemaakt met de wedstrijd, die een 
uur later reeds beslist m u  zijn in het voordeel van een spor- 
tief gedeelte uit het lerarencorps. Vanzelfsprekend horen de 
heren Bosrnan en van Beers beroepshalve al sportief te zijn, 
maar zo kwiek en veerkrachtig hadden we hen ons zelfs niet 
in onze stoutste dromen voorgesteld. E n  niet alleen deze twee 
heren kwamen tot een goede prestatie. doch ook degene, die 
we om wellevendheidsredenen wellicht het eerst hadden moe- 
ten nwmen: juffrouw de Bruin, die op  charmante wijze haar 
sportieve eer ten volle wist te handhaven. De heren Koek, 
v. d. Krocht en pater Verner. zijn het vermeiden eveneens 
waard. De  laatste van dit drietal was in glorieuze vorm. Om 
kort te gaan, de eerste set werd een overwinning voor de 
leraren wel met de overtuigende cijfers 15-7. Hoewel de 
volgende set wederom een nederlaag voor de leerlingen werd 
(8-15) voelden we dat er iets stond te gebeuren, dat voor 
d e  spanning bevorderlijk was. De  ploeg van onze medescho- 
lieren viel niet op door glans en superioriteit, wat  misschien 
voornamelijk school in het feit, dat de plwg niet tot een doel- 
treffende aanval kon komen. daar er vrijwel geen set-ups 
werden verstrekt aan voorspelers, geschikt om de verdediging 
van de tegenpartij te vellen. O p  de defensie van de jongens 
zelf viel weinig aan te merken: o.a. Wim van der Toorn. Rob 
van Soest en Dirk van der Vlugt speelden wat dat betreft een 
uitstekende partij, maar alleen met verdedigen komt men er 
niet. Toch werd d e  derde set door de leerlingen in hun voor- 

deel beslist en daarmee was de spanning en het rumoer in de 
zaal weer terug. Volkomen gelijk op gingen d e  puntenaantal- 
len van heide partijen in .die drrde set omhoog. smashes en 
btoks volgden elkaar ?n snel tempo op evenals bet wisselen 
van serveerder. Het werd 10-10. even later 12-12, daarna 15- 
15, vervol'gens l 6  en 17-15 voor docenten door twee geweldige 
hikkelharde slagen van d e  reusachtige vuisten van de lieer 
van Beers. Een bewonderend gejuich steeg op vanuit de zaal; 
dit sensationele verloop had niemand zich gedacht en voordat 
we over de teleurstelling heen waren, dat onze medeleerlingen 
nu ook al niet meer sterker waren op volleyhallgebied. was 
er reeds als troost aan een vierde set becionnen. Kenneliik 
hadden d e  jongens reeds bij voorbaat de moed opgegeven, 
want ongeïinteresseerd speelden ze door tot hun tegenstanders 
zonder veel moeite de vijftien vereiste punten hadden ge- 
scoord. Zonder nu onmiddellijk te zegen. dat dit een blamage 
voor onze jongens is, zoti ik toch het goed bedoelde advies 
willen geven meer in deze samenstelling van het team te trai- 
nen en vooral in het scheppen van doeirijpe kansen. 
T o t  slot danken wij de docenten die zich vrijwillig en sportief 
ter beschikking hebben gesteld voor dit evenement. 

H. v. W. 



sport. daar zeg je zowat. maar wat moet je met je sport- 
rubriek aan als er vrijwel geen sport is bedreven, die recht- 
streeks in verband staar met onze school? Natuurlijk. met alle 
plezier zouden we zwemkampiwnschappen en hardfictsu.ed- 
strijden uzillen verslaan. rnaar dat is een concurrentie voor de 
dagbladen, waarmee uze ons een verhaal op de hals halen en 
elk? rechtgeaarde Trinitariër is principeel teyen het proces 
in het algemeen en het verhaal in het bijzonder, 
Met dit al helpt er echter geen lieve mocdir aan, de ahsciitie 
van belangrijke evenmienten op sportgrhied in schoolverband 
te danken is a a n  Iiet slappe seizoen. Graag zouden we u een 
boeiden relaas over het Paastournooi hebben gegeven. maar 
tot grotc droevenis van uw sportredacteur en zonder twijfel 
van n allen, zal dit verslay maar liefst nog een rnaand inoeten 
wachten en dan is het wellicht weer ,.oude koek". 
Duih niet getreurd, er is tciiniiiistc iets en of u dat nu belang- 
rijk vindt of niet, het komt hier onder te staan. Hiermee doel 
ik op de Massewedstrijden van basketball. die nu larigzainer- 
hand tot een climax komen wat  spanning betreft, de  verbete- 
rino in snelkwaliteit is voor een leek noa niet merkhaar. De " " 
uitslagen zijn de volgende: 

32-3h 14-7 
3b-llIb 20-4 
IIIh-la 8-12 

3a-IIla 11-11 
Naar het zich a1 in het begin van de  competitie liet aanzien. 
heeft 3h de beste ploeg en daarmee ook het meeste kans op 
een bijzonder eervolle plaats in de eindrangschikking. De 
ploeg speelt zeer enthousiast en daarbij is spelkwaliteit goed. 
De stand bij de derdi klassen is als volgt. 

1 3h 4-8 
2 I n  5-1 - .- - ~ 

3 IIIa 5-3 
4 IIIb 4- 1 

Helaas hehhen de oroaiiisatoren IC rceds in den hcainne inoc- " 
ten disku.ulificeren wegens geregelde geringe opkomst. De 
vierde en vijfde klassen: 

4bl-Vab2 26-4 

4al-4bl 2-4 
452-451 6-6 
4a2-IVa 0-12 
IVb-4bl 4-8 
IVb-4b2 6-8 

Bij de vierde klassen valt het spel torli wel iets tpgen. 
E r  wordt ver1 te hard gespeeld (lichamelijk contact is uit den 
hoze!) met als gevolg. dat er om de haverklap brillen snrii- 
velden, lichaamsdelen ontwricht worden etc. 
Probeer het eens wat  kalmer aan te doen; dat zal het spelpeil 
zeker ten goede komen. 
Bij deze vimde kìassers heeft 4bl op het ogenblik de beste 
papieren. hetgeen duidelijk naar voren komt in de volgende 
ranaliist: u ,  

1 4bl 
2 4al  
3 IVa 
4 4b2 
5 4a2 
6 IVb 

lntersctholaire of Interscholaire? 
Om een ecuwenoude (sic!) traditie in cre t? houden, zal dit 
jaar ure1 weer een Intirscholaire gehouden worden. O p  dit 
ogenblik is mij alleen de plaats bekend nl. Schiedam, wanneer 
Iiet festijn plaats zal vinden is mij nog een raadsel. 
Dit jaar zal een ren nieuwe loot aan de dikke Augustijner- 
starn deelnemen. Amsterdam-Nwrd. Wij begroeten jullie nu 
reeds vanaf d ~ z e  plaats en liopen dat jullie niet zo'n, op 
sportg~bied. soepfiguur slaan als Schiedam twee jaar geleden. 
Maar of Verilo en Eindhoven weer komen? Ik hoop het. 
Wa n t  de verhoudingen zijn op deze manier toch wel enigszins 
scheef getrokken. 

Zoals bekend trokken Venlo en Eindhoven zich verleden 
jaar om weet ik wat voor reden terug. De algemene indruk 
w-es echter toch wc1 dat ze de organisatie van zich af pro- 
hccrden te schuiven. 
Eindhoven prest~erde het zelfs oni plonipv~rloren de Iiockt-y- 
beker (di* zij per ongeluk in hariden haclden) voor de torn 
in één week uit de grond gestampte semi-Interscholaire (we 
iiiogen Iiet nii wel verklappen. deze prestatie staat op naani 
ven pater van Beurden) niet af te staan onder het mom van : 
,,Wij doen niet mee, dus bestaat de Interscholaire niet meer !" 
Dat is natuurlijk een redenering d ~ e  slaat als een tang op een 
varken: Eindhoven moet de Iiiterscholairc organiseren. ver- 
domd liet gimoori weg onidat z? liet te diiiir vinden mi oin- 
dat ze niet de moeite nciiien oin liet oiiderdak-hreiigen-pro- 
hlerrii flink aan t r  pakken en zeggen dan dat de Iiitrrscliolairc 
de ijskast in wordt gestopt bij de afdeling ..Historische Ge- 
beurtenissen". Venlo van hetzelfde laken een pak. Als dan 
de Interscholaire clan zonder hen toch doorgang vindt u,eiqert 
men ceii b ~ k e r  terug te CJEVPI~. Dat getuigt noii niet van a l  te 
grote spot.tiviteit. Maar laat ik niidermri-p maar varen, voor- 
dat ik al te pijnlijk wordt Izdfkeniiis is hrt hrgin drr  wijs- 
heid? ! )  Dit jaar houdt Schiedam dus voor de eerste keer 
de touwtjes in handen. Het zou wel zo prettig zijn voor de  
organisatoren als de Thomaatjes en de knaapjes van Antenor 
weer op zouden karnen draven om hlin. door liet zojiiist ge- 
iiieinorecl.dr, hezocdclde hlazoen wcrr ei>igsziiis op peil te 
brengen. Schiedam ligt zelfs nog dichtcrhij dan P.W. Thoiiias! 
dus dat kan geen beletsel zijn om te komen en jullie behoeven 
het nog eens te oryaniseren ook dus mie weerhoudt jullie 1 
Good luck en tot ziens in Schiedam ! 

J. o. B. 
P.C. Dr Datntr is 24 mei. Bijgevolg het tienjarig bestaan van 
het Mendel zal de Interscholaire toch weer in Haarleiii gehou- 
den worden. 

,,Klap eens in je handjes, Godfried !" 
Op 25 februari van het jaar onzes Heren 1964 des avonds 
van 20.20 tot 20.50 uur verleende Godfried Bomans. oud- 
leerling van onze school, samen met enkele leerlinyen van 
het Mendel-College en het meisjeslyceum Sancta-Maria. zijn 
rri~dewer.king aiin her zo s~iccesvolle tclevisieprograniiii.1 ,,Uit 
de school geklapt". Dat  is allemaal wel heel erg aardig. maar 
waarom op het Mendel (we  hebben overigens niets trgen 
onze .,dochtern) en niet op het Trinitrits. 
Het is toch waarschijnlijk de bedoeling van dit prograrriiria. 
voor zover ik en gij allen hebt bqreperi. dat degeri~ dic als 
slaciitoffer moet fuiigereii, nog eeiis op zijn oude siliool 
russen de tegenwoordige leerlingen een les meemaakt. Ech- 
ter, Godfried Bomans, niet. natuurlijk niet zouden ure bijna 
zeggen, rekening houdende met het feit. dat we al meerdere 
~rialen door deze ongetwijfeld zrpr bcgaafde sclirijvrrt (hij 
heeft reeds een fanclub de G.B.K. d? Godfried Roinaris 
Kring onder leiding van. eveneens oud-leerling zijnde. Pnul 
van der Smaal. W i l  je ook lid worden ? Na betaling van con- 
tributie ontvangt men gratis een Bomansspeldje (zwaar ver- 
nikkeld). bovendien, wanneer men een ander lid werft. een  
spkl kaarten of twee doosjes fijne bonbons lallebei in luxe 
qcsilienkv~rpakking], met afbeeldingen van de  schrijvert) o p  
laaghartige wijze in de boot genomen o.m. bij het achtste 
lustrum, maar de heer Bomans ook hoogst-pontificaal niet 
o p  kwam dagen. 
Het uiterst z w a k k ~  verweer van de heer Bonians was, dat hij 
hoopte i n  deze trlevisiclrs oildcnvezen te worden door zijn 
gróóóóóóte vriend de heer Prenen. leraar geschiedenis en 
nederlands aan het Mendel-College. Maar och arme. mijnheer 
Prenen gaf helemaal geen nederlands in de hogere klassen 
en tja, dat wist de heer Bomans niet, hij kon het ook niet 
vragen (Het  moest een nederlandse les zijn in verbancl met 
de ,,Boeken~veck"j. W a s  dat iioii even jammer, nii iiioest 
hij u.eI genoegen nemen met een ander. 
W a s  het echt niet mogelijk, toen men merkte. dat dit feestje 
niet doorging, om de uitzending op het Triniteits-lyceum 
pladts te laten vinden? IIrt zou wel billijk zijn geweest. 
Maar goed, zand hierover. Ik ben niet eens gaan kijken. 

J. O.B. 



H E T  B E S T E  B E E N  
KLASSE AVOND 1 C Errst  stond een jongen een beetjc schuchter op  liet podiuni 

te huppelen. maar daarna volgden er  ir iwr en iiicer. en  a1 

O p  l1 maart 6 4  zou er een klasse-avond wordrii i,, gauur-Gist te  haast iedereen. 

d e  aula. Aanvankelijk leek het een h ~ i l  probleein om de avond Nd de pauze volgde een Judo-derlionstratie. 
te uullen maar ddt is meegevallen. want op  het laatste moment Eerst kwamen er been- en h e i ~ ~ w o r p e n .  daarna schouder- 
kwdrnen er toch nog een paar jongens aandragen met tik worpen en tot slot een Ronidoiic of partijtje: het was werke- 
woorden: ,,'k zoii ook wc1 eens w-at willen doen". Dat  werd liik s ~ a n n e n d .  
natuurlijk aangenomen. Z o  stond er maandagochtend op  
het bord: 

Vanavond klasse-avond in de aiila. 
Corisiiniptie in d r  ..zaal" verkrijgbaar. 

Ja. die consuniptic, dat was ook ivat moois. bij de pauze was 
alles bijna al op. Zo moesten w-e d e  rest van de avond op  een 
..droogje" blijven zitten. 
Maar het is toch een geslaagde avond geworden. We hadden 
al]? It-rarm iiitgeriodigd. 
Een paar hadden afgezegd. Anderen hadden geen tijd en zo  
bleven er nog maar vijf over. 
Het begon met T o p  of Flop. Hierbij werden hele leuke platen 
gedraaid Ivan de Beatles en Johny Hollyday). Daarna werd 
eer, hepl mooi PT, rustig stuk gespeeld. 
Een jongen tiiet een hlokfliiit volgde. Hij had op  culturelr dag 
de prijs voor muziek gewonnen, en ook nu was  hij ureer hij- 
zonder goed. 
In de pauze die daarna volgde werden twistplaten gedraaid. 
Eri ieder die lust liad. zich eens uit te leven iri de twist, kon 
dat  doen. 

. . 
Toen kwaiii het hoogtepunt van de avond: de Beatles. Drie 
teatle-fans hadden zich een beetje gek gekleed. hun haren 
voorover gekarnd, en een gitadr in d r  Iiarid gennriien (ccn 
had ren bas) .  Die hiippelden dan krijsend over het toneel. 
terwijl achter de coulicsen een plant werd gedraaid. het leek 
hefl echt. 
W i j  vonden het inachtig maar de heren leraren vonden het 
te ivild worden. zodat ze na een kwartier ..getwist" te hebben 
er al mee o p  moesten houden. MW en bezweet gingen ze 
het kleedgangetje in. 
Tendotte kwam er een quiz vaii onze klasst--Ie~~iiiir. Wij 
uzareii verdeeld in 4 groepen nl. 1. 2, 3 en 4. we morsten aan 
elkaar vragen stellen. en als je de vraag goed had bean-t- 
woord. moest je weg. De  groep die het eerste ,.ontbonden" 
was. had yewonnen. Een onpartijdig iemand zei, wie aan wie 
een vraag moest stellen. Groep 1 won, daar uias ik zelf ook 
bij. W i j  vonden d? klassc-avond machtig en hopen in juni 
er nog een te Iioiideii. 

G. I. tri. Braak I c 

(111.: C;. J. ter Rroak) 
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