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Het studentenblad Trophonios, 1964-1970

Trophonios
Als resultaat van besprekingen
tussen de kommissie pers en voorlichting uit de grondraad met
Stichtingsbestuur van de Sol
Iustitiae en Rector Magni ficus
van vorig jaar, prof. Preudenthai
ligt voor u het eerste nummer
van utrechts onafhankelijk studentenblad "Trophonios".
Onafhankelijk van de grondraad
en onafhankelijk van de universitaire instanties, he~een niet im~
pliceert, zoals van d1verse zijden
is opgemerkt d at Trophonios
zich in een universitair vacuüm
zal bewegen of zijn banden met
de universiteit heeft verbroken.
Integendeel, even zeer als dat
gold voor wijlen de Sol I ustiae als
meenschap, waarvan dit blad een
voortzetting is, ziet de redaktie
bijdragen van hoogleraren, leden
van de wetenschappelijke staf en
studenten, met vreugde fegemoet.
Mocht deze blijde verwachting
in vervulling gaan dan is plaatsing in de kolom men van Trophonios altijd nog afhankelijk
van het oordeel van de redaktie,
die zich echter ongetwijfeld mild
zal betonen tegenover de toen aderingspogingen van penfriends
en fiends.
In een eerste nummer verwacht
men richtlijnen. Principiëlen baseren daarop hun besluit al dan
niet een abonnement te nemen.
Omdat de faculteitsleden via een
collectief abonmmcnt het blad
automatisch in de bus krijgen
nemen we als voornaamste richtlijn het ook door de grondraad,
die dit collectief abonnement
heeft gesanctionneerd, aanvaarde
standpunt in dat de redacteuren
vrij zijn in de zaken waarover ze
willen schrijven een eigen standpunt aan te houden.
In de praktijk kcn1t dat neer op
acceptatie van alle leesbare en
interessante artikelen ongeacht
of ze uit roomse of rode, conservatieve of progressieve hoek komen. De redaktie houdt zich het
recht voor commentaar te leveren.
Trophonios zal in ruime mare
aandacht besteden aan nieuws uit

de studentenwereld. De achterpagina wordt hiervoor gereser-

veerd. Aangezien de Stichti ng Sol
een slapend bestaan gaat voeren
is besloten een stichting Trophonios op te richten.

Voorlopig zullen daar de heer
Z waan, mej. Lammects van Bueren, de heer van den Blink (als
kontaktman met de redaktie),
de heer Kisjes en de heer Snijders
(beiden namens de grondraad) in
zitting nemen. Oir stichtingsbestuur kan met vier vijfde meerderheid repressief ingrijpen in
samenstelling en beleid van de
redaktie.
De redaktie coöpteert zichzelf.
Deze keuze behoeft de goedkeuring van het Stichtingsbestuur.
Het blad krijgt twee advertentiepagina's, één pagina voor mede-

Boter tot de bomen
Notities uit Drienerloo
"Dag opa," riepen wij vrolij k, want
uitgaan is voor ons pretmaken.
Maar de twentse boeren die voor
minister Cals experiment in het bo~
nu de benodigde ma nkracht en
straks, bij het eerste f.eest, hun
dochters afstaan, z.ijn nog niet z.over
meegesleurd in de stroom van het
maatschappelijk versa universitair
engagement dat er een lachje af kan
bij deze studenteng rap. De goede
wil ontbreekt echter toch niet. Iedereen heeft fantastisch meegewerkt
om dit project op tijd klaar re krijgen, van hoog tot laag, verzekerde
ons de studentendecaan mr. Siertsema. Dat geloof ik graag want alles
is inderdaad bijna klaar. Hier en
daar nog een enkel achtergebleven
verfspetje en wat gebroken splinters
n:nuursteen op de stoep van het
universiteitsgebouw maar voor de
rest werken de liften in het gebouw
beter dan ze ooit in enig universitair complex in Utrecht gedaan heb-

ben of zullen doen. Oo de vijfde

etage is 't uitzicht f.trïtasti~~ch. Op
d..! vierde trouwen s ook. Dat komt
omdat de aannemer duizend gulden
boe.te moest betalen voor iedere
boom die niet volgens vooropgezet

plan werd omgehaald.
De TH ziet er zo van boven uit
als een luclumachtbasis, een amerik<}.ansc basis dan. Nu is ook te zien
Jat de ingang nog niet klaar is, er
wordt druk met zand gekruid. Voor

de SVB in alle afdelingen een gerusrstellende gedachte dat de afsluiting pas een paar dagen na het
siuiren van de inschrijving gereed
zal komen.
Het spijt me ontzettend, maar van
de aktivireiten die ons jaar en dag
via bi tse ontgroeningscommissies en
verneukte feuten bekend zijn valt
weinig terug te vinden binnen de
landingsbaan van Cals studieduur
verkorting. Van het traditionele
beukennootjes zoeken onder de gespaard gebleven bomen, zogenaamd

ui.tgebroed door de Ieidse afdeling
van de nederlandse studentenraad)
hebben we niets gezien. H eel begrijpelijk want het vastgeroeste gedragspatroon, in de w'tlndeling
" Leids student" genoemd, is voor
ieder mens met een natuurwetenschappelijk wereldbeeld i.p.v. esprit
de corps alleen te vcrk laren uit een
veeljarige en diep om zich heen~rijpende vorm van inteelt binnen
de sleutelstad. Daar kunnen ze hier
nog weinig last van hebben wam

delingen van grondraad, studentenverenigingen en NSR, een
een halve pagina met achtergrondsartikelen van de grondraad, een halve pagina voor filmliga e.d. en vier pagina's onder
volledige verantwoordelijkheid
van de redakite.
De grondraad gaat telkens voor
één jaar een kontrakt met het
stichtingsbestuur aan. Dit is voor

het komende academisch jaar
reeds geschied.
De faculteitsmededelingen zullen
voortaan verschijnen in het me-

dedelingenblad Sol Iusti tiae.
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De redaktie.

volgens de oud-preses van de ned.
studentenraad, dhr. van Maancn,
ook een Leienaar dachten we ontbrak het aan Drienerloses om het
experiment in h'!t bos - haha applaus - mee te beginnen.
Dat werd allemaal een paar maanden geleden verteld toen er in
Drienerloo als ontvangstcentrum
alleen nog maar een enorme atoomreactor stond waarin het dan ook
bloedheet was. Er werd weinig geschonken maar iedereen kon zijn
ogen uitkijken naar al dat mooi s.
Inmiddels zijn we er aan gewend
geraakt dat in Drienerloo alles
mooier en duurder is. Dat ge ld t ook
voor de vele sekretaresses die hier
rondlopen en op charmante wijze
nog eens accentueren dat er hier
een vrouwelijk vacuum bestaat dat
v:aarschijnlijk langs nier universitaire lijnen snel gevuld z.a l lijn. Er
zÎJn hier oqk drie meisjesstudenttn
gearriveerd maar die vallen niet op.
lk neem maar aan dat ze ook aardig
zijn om te zien.
De NSR heeft een aantal ouderejr.ars uit versch illende steden na:a
Driencrloo gestuurd om daar arriYerende nieuwelingen in studentikoze banen te leiden. Het valt allemaal wel mee. Vanuit het uni vcrsi teitsgebouw ~ezien liggen ze in
schilderachtige groepje" op de uitt:;ebrci J e grasmanen de campusgedachte te verwezenlijken . Verder is
er iets gegraven - ook de meisjes

Next saturday we shall S<art
for our foreign reade rs a column in english abo"t what
is going on at the university
of Utrecht.
The editor-in-chief.
zijn hierbij ingeschakeld - en heeft
het eigen initia tief inmiddels een
aanlegsteiger, een gong (n.i~hien

voor

luchtalarm?)

goalpalen

en

stoelen voor de mensa opgeleverd.
Ook mag ik niet onvermeld laren,

dat dank zij het goede voorbeeld
van de coaches van de NSR de indoctrinatie met zinloze universitaire
tradties in zoverre wortel heeft geschoten dat de TH-studenten voortaan ook zulleri opstaan als hu n

Een flopwerkje

het idee van dat boekje ben. Gelukkig is hij nog niet zo beperkt,
dat hij het werkje geen "beperkte
uitgave" vindt. Met een mooie

I

!.

Jon Verriet
Student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht

Meestal kwamen de redacteuren van Trophonios via een kennis

hoogleraar de collegezaal betreedt.
(Maakt veel herrie die niet nodig
is, stuit veel hoogleraren tegen de
borst, maar die durven niets te zeg~
gen omdat van ze verwacht wordt
dat ze de universitaire waardigheid
hooghouden, en Oetekent eigen lijk

niks.)
Uit gesprekken met studenten is
gebleken dat z"e juist naar Drienerloo zijn gekomen omdat daar het
kamerprobleem is opgelost. Hoe
mei de studentenhar1d gevuld is
blijkt uit het feit dat men met een
redelijke kamer en een goede hap
eten al heel blij is. Daa'rmee . is dan
de essentie v.h. plan van min. Cals
(een campus en de hele filosofie die
di! ar achterstaat) snd teruggebr, ·in
rot de proportics dje in he: ge-zichtsveld van de aankomende student

of vriend bij het blad terecht, en daarna konden ze schrijven
voor een publiek van 11.000 mensen. Dat lijkt een ernstige zaak,
maar de

Trovo~

namen zichzelf en hun publiek lang niet altijd

serieus. Een reconstructie van de opkomst en ondergang van het
studentenblad Trophonios.

(Vervolg op pa&. 1}

Vivat Academica?
De Unie van katholieke studentenvetenigingen (uksv) heeft kritiek
op het boekje "Na het einc.'ex :.: n~cn
... ~rudercn?" Terecht me: kt iC op
dat cie abituriënten daarin gr"n representatief beeld van het un.versitaire leven wordt gegeven. Vooral
de verenigingen komen er altijd
maar bekaaid af. En daarom heeh
de unie zich een korte spanne tijds
bezonnen en is op de ongelukzalige
gedachte gekomen een voorlichtingsgids voor uitsluitend katholieke eindexamenkandiàaten in elkaar
te flansen. Het resultaat is nog beroerder dan het idee. Met holle pathetiek tracht· men de katholieke
studentenvereniging te verkopen.
De idioot, die Wageningen heeft beschreven - "progressief" noemt hij
z.ichzelf - moet onmiddellijk verzopen worden, om in zijn eigen jargon
te spreken.
In de inleiding laat eindredakteur
Van Bueren "men" zich afvragen
of een vereniging met het predikaat
"katholieku nog wel redenen van
bestaan heeft en stelt even verder:
"Wij (pluralis majestatis?)willen ons
niet aan de diskussie wagen.,. Dat
is dan verrek t jammer. Want dat is
de eerste reden waarom ik al tegen

Een eigen weekblad, met bijna elke Utrechtse student als lezer.

draai - de man moet pastoor worden - legt hij dan uit: ,,het doel is
een st imulans te zijn voor een algemene gids, die de gelaakte overheielsuitgave zal kunnen vervangen". Het doel is slechts in zoverre
~cholpcn, dat ik nu altans weet dat
er ook voor dez.c mogelijkheid van
voorlichting gewaakt moet worden.

Vertekend beeld
Ook Van Bueren moet ik weer op
de blunder betrappen een idee van
de SVB te karikaturiseren. Ik vraag
me af of dat nu altijd maar uit onwetendheid voortkomt. Van de samensteller van een voorlichtings~
gids - zelfs al is die alleen voor in-

tern katholiek gebruik - mag ik dit
niet veronderstellen. Het is in dit
geval waarschijnlijk dus gemene
trukage.
Hij citeert de een of andere SVBer : "Er zijn dan ook geen specifieke
studentenproblemen, er zijn algemeen maatschappelijke problemen,

die ook voor de student - als lid
van de maatschappij - voelbaar
zijn". En hij vervolgt dan zelf: ,,Wij
menen, dat de student binnen de
maatschappij niet zonder meer een

lid is. De student heeft wel ç!egelijk een eigen plaats. En eveneens
bestaat er nog een moeilijk te omschrijven, maar wel duidelijk aanwezige aparte studentenwereld met

BIBLIIJT H:O -i~

RIJ KSU I I 'S ITE IT
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(Vervola op pq. 2)

Voordat Trophonios werd opgericht, had
de Utrechtse universiteit al een officieel
tijdschrift: Sol lustitiae . Reg ten Zijthoff
studeerde Nederlands en wilde graag
schrijven voor een studentenblad: 'de
Sol werd bijna volledig met studentengeld betaald. Maar bij dat blad zeiden de
hoogleraren hoe het moest, en de studenten deden het werk. ledereen had
daar genoeg van'. Redacteuren van Sol
lustitiae werden bovendien geremd in
hun uitlatingen: het universiteitsbestuur
tikte hen na een gewaagd stukje geregeld op de vingers . Hans Oosthoek, voormalig hoofdredacteur bij de Sol, richtte
Trophonios op, en zocht een gevarieerde
groep studenten bij elkaar. Hij bedacht
ook de naam: Trophonios was een orakel
uit het oude Griekenland, dat zijn bezoekers tot waanzin dreef. De Utrechtse Studenten Faculteiten (USF), waar bijna elke
student lid van was, besloot een collectief abonnement op dit nieuwe blad te
nemen . Sollustitiae bleef bestaan, maar
voortaan zou een publiek van n.ooo studenten ook het nieuwe Trophonios in de
brieven bus krijgen (zie kader op p. 61) .

De politieke kant
Wat moest er eigenlijk precies in het
krantje staan? Wouter Koning studeerde
wiskunde en was door Oosthoek bij het
blad gehaald. Hij was redacteur sinds het
allereerste nummer van Trophonios op 12
september 1964. Koning: 'Ik had wel journalistieke ambities. Ik had meningen, maar
wilde ook provoceren, en berichten over de
Utrechtse studentenwereld. Dat is denk
ik redelijk gelukt.' Het eerste nummer van
Trophonios behandelde de nadelen van een
'numerus fixus'. Verder stond er een artikel
over W.F. Hermans in, een gedichtje en een
stuk in gebrekkig Engels voor buitenlandse
studenten.
Het tweede nummer was direct provocerend. Rector magnificus Hans Freudenthal
werd na zijn afscheid aangevallen op een
toon die het blad vaak in de problemen zou
brengen (de kop: 'Nou, bedankt.'). De strekking van het artikel kwam erop neer dat
hij tijdens zijn termijn wein ig had bereikt.
In het derde nummer maakte Koning zijn
ambities duidelijk met een gewaagd stuk
over het recht op abortus. Vele boze brieven volgden, en de redactie koos ervoor om

deze af te drukken. Vooral in de beginjaren zouden er heel wat woedende brieven
in het blad te lezen zijn . De briefschrijvers
wezen de redacteuren vaak op bepaalde
fatsoensnormen (zie kader). De provocerende inhoud maakte Trophonios al snel
tot een berucht blad. Maarten van Rossem
studeerde gedurende de Trophoniosjaren
geschiedenis in Utrecht en schreef heel af
en toe een stuk voor het krantje. Hij herinnert zich hoe populair het was: 'Er was wel
een soort "grote Trophoniostijd". Het werd
volgens mij goed gelezen, ook vanwege de
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vele relletjes. Dat was soms wel een beetje
infantiel, hoor. Maar dat waren de jaren zestig: studenten probeerden zich te distantieren van dat intens benauwde klimaat uit
de jaren vijftig. Daarvan was Trophonios een
hee l klein onderdee l.'
De literaire kant
De ambities op het gebied van opmaak
waren minder groot dan op het inhoudelijke vlak. Trophonios zou gedurende zijn
zesjarige bestaan altijd dezelfde lay-out
behouden: langwerpige kolommen naast
elkaar, met hier en daar een gedicht, strip of
foto. Het blad werd vanaf het begin op acht
bladzijden A3-formaat gedrukt. René van de
Kraats studeerde Nederlands en later Algemene Literatuurwetenschap, en maakte als
redacteur bijna de gehele Trophoniostijd
mee: 'De opmaak was natuurlijk amateuristisch werk, maar wij wisten dan ook nauwelijks iets van vormgeven. Van de drukker
kregen we bijvoorbeeld de tip dat er verschillende lettertypen bestonden.' Bovendien bleek het vol krijgen van het blad veel
tijd te kosten, waardoor zaken als opmaak
erbij inschoten. Door deze tijdsdruk kwam
de redactie ook niet altijd toe aan journalistieke gebruiken als 'hoor en wederhoor'.
Maar misschien speelde hierbij niet alleen
tijdsdruk een rol. Van de Kraats: 'Wij waren
totaal niet journalistiek geschoold. Ik wist
van het bestaan van die gebruiken, maar
vond dat niet van toepassing op ons blad
(lacht) . Dat was burgerlijke journalistiek,
pseudo-objectiviteit!'
Koning schreef graag provocerende stukjes over (studenten)politiek. Deze stukken
stonden in Trophonios direct naast artikelen met een heel andere inhoud. Zo waren
er de lange columns van psychologiestudent Hans Fritze. Hij schreef vaak over zijn
eigen leven. Van Rossem: 'De fameuze Fritze
vond in brede kring respons. Ik kende hem
alleen vanuit de verte, maar hij kreeg op
een gegeven moment de proporties van
een mythische figuur.' De reden voor Fritzes beroemdheid waren zijn controver-

Vl.n.r. Hans Oosthoek, Wouter Koning, Reg ten
Zij thoff, René van de Kraats (als begeleider op een
schoolkamp) en Hans Fritze
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Waarom
zijn Nederlandse
studenten
zo konservatief?

---

SVB-Iraktleleider
Maarten van Rossent
Advertentie van de Studenten Vakbeweging in Trophonios met Maarten van Rossem
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siële onderwerpen. Zo had hij een lange
reeks columns over zijn affaire met een
getrouwde vrouw. Een fragment:

'Nog ben ik in staat de naaikunde (welke zou
ik bedoelen ... Het gilt} van haar liefdevol te
waarderen, haar in de billen te knijpen, me
op te richten als een in stijfheid toenemende
penis (ze kirt: "o lief, je hebt een stijve"),
ga weer zitten, voel dat het Grote Gebeuren nadert terwijl Mi/es Davis I'Assasinat de
Cara/a schalt of hij moordt en brandt.'
Wanneer oud-redacteuren gevraagd wordt
naar de inmiddels overleden Fritze, hebben
zij hun twijfels over de authenticiteit van
zijn literaire stukjes. Volgens Ten Zijthoff is
het mogelijk dat er fictieve stukken tussen
zaten . Van Rossem is strenger: 'Volstrekt uit
de duim gezogen'.
Fritze was niet de enige die wilde schrijven
over andere zaken dan studenten politiek. Reg
ten Zijthoff hield zich vooral bezig met culturele onderwerpen als literatuur en film. 'Binnen de Trophoniosredactie had je al snel een
tweedeling: aan de ene kant de redacteuren
die minder politieke stukken wilden', herinnert hij zich. 'Zij wilden een literair blad met
columns. Aan de andere kant was er een club
van politiek geëngageerden. Daar hoorde
Wouter Koning bij'. De meningen binnen de
redactie botsten volgens hem niet, omdat
iedereen kon doen wat hij wilde. Zo stonden
Konings columns over politieke kwesties vaak
naast Ten Zijthoffs grappige gedichtjes. In
deze versjes maakte hij het lezerspubliek er
bijvoorbeeld op attent dat een zeemeermin

De gewraakte foto van een op Beatrix lijkende vrouw die poseert als pin-up girl en die op de cover van het
Amsterdamse studentenblad Bikkelacht werd aangekondigd als 'Plee Meid'. De redactie van Bikkelacht voegde
er de tekst 'Me vel is me vel' aan toe, wat in die tijd bij de lezers nog de associatie 'Befehl ist Befehl' opriep, waarmee weer verwezen werd naar Prins Claus' vroegere lidmaatschap van Hitlerjugend en Wehrmacht.
D UIT BIKKELACHT OLOFSPOORT-MAGAZ INE NR .63 (1g66) )WWW.OLOFSPOORT.NL/BI KKELACHT

geen anticonceptie nodig heeft. Heel serieus
nam hij de gedichten niet. Ten Zijthoff: 'René
van de Kraats beschouwde mij als dichter.
Daar moest ik altijd vreselijk om lachen.'
De Beatrix-rel
De provocaties van Trophonios zorgden
soms voor ruzie met het universiteitsbestuur. Deze relletjes bleven voor het

grootste deel binnen de muren van de uni versiteit. Toen Trophonios op 27 april 1966
een prent van prinses Beatrix als pin-up girl
op de voorpagina liet drukken, was dat wel
anders. De prent had een voorgeschiedenis: hij kwam uit het Amsterdamse studentenblad Bikke/acht, en drie redacteuren van
dit blad waren om het afdrukken van het
plaatje gearresteerd. 'Wij w ilden solidair

zijn met de studenten van Bikkelacht', zegt
Wouter Koning, 'het was machtsmisbruik
van het Openbaar Ministerie in Amsterdam,
en het werd door niemand gecontroleerd.'
De drukker van Trophonios wilde echter niet
meewerken aan de controversiële editie. De
Trovo's weken uit naar een andere drukker.
Het blad werd daarna, voordat het verspreid
kon worden, onderschept door de officier
van Justitie. 'Wij kregen de keuze : als justitie
de editie met de prent van ons mocht vernietigen, zou de zaak geseponeerd worden',
aldus Koning . Van de Kraats: 'De officier van
Justitie zei: "Heren, als ik dit tot een rechtszaak laat komen, heeft u een strafblad . De
kans dat u dan nog een baan krijgt is zeer
klein ." Ik voelde direct intern verzet: hier
probeerde iemand ons te intimideren.'
Na lang wikken en wegen besloot de redactie toch in te binden. Van de Kraats kijkt
daar nu met spijt op terug, hij vindt dat ze
de zaak hadden moeten doorzetten. De
beslissing lijkt vooral door Koning te zijn
gemaakt. Hij vertelt:' "Laten we die nummers maar vernietigen", heb ik toen gezegd.
Anderen waren daar heel erg boos over.
Maar ik merkte dat het me teveel energie
was gaan kosten: in bed oefende ik nachtenlang mijn verdedigingsrede. Ik moest
verder met studeren.'
In Utrecht voerden studenten hun protest
vaak iets minder ver door dan in Amsterdam. Trophonios verzette zich geregeld
tegen autoriteiten als de overheid en het
universiteitsbestuur, maar het totale aantal studenten dat zich liet horen was klein.
In een advertentie die zijn studentenpartij in Trophonios plaatste, vroeg Maarten
van Rossem zich openlijk af waarom de
Utrechtse student zo 'konservatief' was. Van
Rossem : 'Ik heb vrij vaak gedacht: wat ben ik
ook een uilenbal dat ik in Utrecht ben gaan
studeren, want het speelt zich allemaal in
Amsterdam af. Maar het gematigde karakter van Utrecht paste misschien beter bij
mij.' Wouter Koning herinnert zich nog een
opzwepende toespraak in de binnenstad

Redacteuren (v.l.n.r.) Wim Bot, Reg ten Zijthoffen Hans Oosthoek bij het afstuderen van de laatste als klinisch
psycholoog (ca. 1965).
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van Utrecht, als afsluiting van een protestmars tegen de Vietnamoorlog: 'Er werd naar
een climax gewerkt, de spreker sloot af met:
" ...en als de regering nog langer blijft zwijgen, dan breekt de revolutie los!" In plaats
van een luid gejuich, ging er een luid gelach
op. Dát is Utrecht.' In Amsterdam was het
studentenprotest iets luider en radicaler
dan in Utrecht.

op te eisen. René van de Kraats was iets jonger dan de andere redacteuren , en werd dat
jaar hoofdredacteur. Het blad sloeg onder
hem een andere richting in: 'Ik was meer
bezig met de Europese politiek, en minder geïnteresseerd in Utrecht. Het blad
werd veel radicaler dan onder de generatie ervoor. De toon werd serieuzer, en de
inhoud kwam iets verder af te staan van
wat de gemiddelde student interesseerde.'
De redactie kromp sterk: er bleven uiteindelijk twee studenten over. Ten Zijthoff
schreef inmiddels niet meer voor Trophonios: 'Het blad werd steeds politieker, en ook
een beetje saai . Een studentenblad hoort
voortdurend uit z'n voegen te barsten,
voortdurend te provoceren, voortdurend in
conflict te zijn .'
Toen de vijfde jaargang afliep, vond een
reünie plaats. Fritze, Koning, Ten Zijthoffen
andere redacteuren keerden voor het laatste nummer nog één keer terug. Deze reünie leek een passend einde voor het blad,
maar Trophonios ging nog één jaar door.
De redactie bestond nu uit geheel andere
namen, want ook René van de Kraats was
gestopt. Alle hoofd rolspelers hadden het
toneel verlaten .
Op 12 juni 1970 kwam het laatste nummer
van Trophonios uit. Niemand wilde meer
voor het blad schrijven, mede omdat het
door een gebrek aan spraakmakende relletjes zijn allure was kwijtgeraakt. Jarenlang
had de dreiging bestaan dat de USF haar
abonnement op het blad zou opzeggen,
vanwege de vele provocaties, maar juist
nu al deze ophef een tijd tot het verleden
behoorde, was het zo ver. Het blad maakte
een doorstart als Troof, dat nadrukkelijk
niet alleen voor studenten was. Troof zou
nog tot 1985 blijven bestaan als actieblad .
De redactie was geheel nieuw en de banden
met het Utrechtse studenten leven waren
voor een groot deel doorgesneden. De voormalige redactieleden van Trophon ios waren
nu grotendeels afgestudeerde twintigers.
Hen wachtte het maatschappelijke leven.

Bronnen
Interviews met Wouter Koning, René van de Kraats,

Het einde
Aan het begin van de vijfde jaargang van
Trophonios (1968-1969) verdween de generatie van het eerste uur definitief uit het
blad . Voor Wouter Koning en Reg ten Zijthoff begonnen studie en carrière meer tijd

Maarten van Rossem en Reg ten Zijthoff.
Ribbens, C.R., Universitaire journalistiek tussen

onafhankelijkheid en informatievoorziening: Een
geschiedenis van het U-blad (Utrecht 2003).
Trophonios jaargang 1 tot en met 6. Aanwezig in het
Universiteitsmuseum Utrecht.

