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Goedendau kamerden. In dit linkerhoekie van ons 
hoogstaan& schoolblad mlf u de enervkende ge- 
beurtenissen van de laakte maanden weer opgeh-  
kcnd zien. Let wel, alweer door een ander persoon- 
tje, de geachte heer .,aas" had her n.l. te druk met 
toneelstukjes schrGvgn. Dus wanneer u enkele be- 
la t ipyke  gebeurtenissen niet vermeld ziet, schrqf 
dan geen boze brieven. bel geen boze telefoontjes, 
richt geen illegale blaadjes op en wordt niet boos op 
de redacteuren, die hebben het ifoch &l 70 naoeilvk, 
maar sfrljk UW hand puer uw fiart. Want ach 
beste mensen er is uasf we2 ontstellend veel gebeutd 
maar ik heb er zo weinig van gemerkt. Desalniette- 
mm proberen me hef toch, als echte Trinitariërs. 
Donderdag 6 mei: Na de nationale feest-, rouw- en 
herdenkingsdagen beginnen we wcer bars fens vol 
van gemeensclhapszin; 
's-Atmnds stond ik moederziel alleen ,naast $e lan- 
taarnpaal op ;de cout, wachtend op de uitslag der 
loterg van de d@d stipte AG. Toen deze uitbleef, 
ik schaem miy diep kameraden. werd ik boos en heb 
aan alle aanwezige rijwielen de banden keg laten 
lopen, per ongeluk ook die van mijn eigen voertuig. 
zodat ik de lange weg naar huis te voet heb moeten 
afleggen. 
Zakdag 8 mei: Vadaag,  jazeker, was het de ge- 
lukkigste dag van Benedicts leuen. 
Heden hebben ,se" Plof opgeheven. 
Maandag 10 mei: Terwijl op hef gezicht van de 
heer Holk een kwaadaardige grijns Ia liepen de 

kameraden, succes. 
8' eimiexaminandi naar de plaats des on eiis. Succes 

Vtjäag 14 mei: D e  aap van de buren is ontsnapt, 
mear ja, het zal u wel nier interesseretn, 
Maandag 17 mei: Van een apostolisch beïnvloede 
figUtt~ hoorde ik de uerschrikkel~h kreet ,,De 
schooivereniging is dood, leve de schoolvereniging" 
Dit kameraden is niet waar, het besftirir van deze 
vereniging A. H,, L. B., C, v.  d. H .  en A. S. spa-  

! ken dit tegen. O, zo. 
Dhsrbsg 18 mei: De heer Kesner, nog haar  kort op 

onze school, mag zich nu reeds in 'n geweldige p- 
puladfeit verheugen. Zgn stem is dan ook tot in de 
verste uithoeken van hef schoolgebouw te horen. 
Donderdag 27 mei: Hemelvaartsdag. Helaas de 
A.G. organheerde niets, Her A.G.-Bestuur was wel 
van plan de Hemelvaart van de schoolvereniging 
in een kijk-hister-lichts-ml te symboliseren, echter 
de heren A. H., L. B., C. v.  d,  H .  en A. S.  weiger- 
den hun medewerking. 
Vrijdag 28 mei: Ongetwijfeld aangemoedigd doat 
de ongure elementen die een zo afpzonderde groep 
vormen en maar valse illegale schoolblaadjes o p  
richten, hebben enige jongetjes getracht het school- 
gebouw op te blazen. Dit ia uiteraard door de fan- 
tastische kwaliteit en stevigheid v- de gebouwen 
mislukt. .De ;daders zijn al gauw dank zij laf ver- 
r a d  geflr@peR wi zwaar gestraft. Maar de grote 
ff.$ ren achter de schermen rijn nog op vnje voeten. 

elk onheil zullen ze nu weer teweeg brengen? 
Zeterdag - Zondag 22-23 mei: Heb !n Schiedamse 
s f eer intens meegeleefd met onze interscholaire 
styders. Hopende dat zij nog stevig met beide u w -  
tea op de grond zullen staan en enige mooie bekers 
mee mogen nemen. 
Maandag 24 mek Er heerste diepe verslagenheid 
op onze school. Niets, niets, niefs hadden de enigs- 
zins loom uit hun ogen kijkende sportlui en debat- 
ters uit Schiedam meegenomen. De rector trachtte 
hef wel te wemtschnldipn, maar feiten ~n [ei* 
ten . . . niefs, niets. 
Zaterdag 5 juni: Mijn pogingen om in de tragedie 
der rassendiscriminatie de Heiloo-bdeumrtgangers 
fot tranen te bewegen zijn helaas niet beloond ge- 
worden. Onder het ~ u b l k k  bevonden zich eniae 
prominen fen die de voettocht per auto M d e n  af&- 
l e d .  Z# weren m ieder geval enthortsiast, zodat ik 
met opgelucht gemoed de Pinkstervakantie indook. 
Dit was het dan weer geachte kameraden. Hopende 
dat ~(mds/beuorderd bent naar een hogere klas en 
dat u zich niet mlt wervelen in de zomerpauze, wens 
ik u allen t e n  prettige vakantie. AV&. 
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Pi LEERKRACHTEN IN DE BOOT 

Ja vrienden, het is b r d .  We zijn gaan kijken of ze misschien 
niet op het laatste mment. .  . maar nee. h dus zitten onze 
classica en de h e r  NederIroom nu h de (huweiijk)ht. 
Mej. de Zwart en men. N a d e r h  waren er op Tweede 
Paasdag het eerst bij. Het d d d f F  werd gepleegd in Aerdm- 
hout, onder leiding van de ons welbeltende pater vmi Beur- 
den. Dae zag tr in zijn predikade geen been in de hele hap 
namm &e bij de bekende vragen nu eeemael opgelezen m& 
worden, k reduceren tot Nelleh en Pim, een vrijhdd dk wij 
om VOOT deze keer ook maar veroorloven. Trouwens, wenzo 
mmde pater =h, d e  de zaterdag daarop in Driebergen- 
RIjsenburg als p d k h e a  en diaken in een mis met drie heren 
o p b d  juf de Bruiju en mevr. Beckes kortweg Ria en Karei 
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m, Dit b het rm&d vau een ideetje, dat iemand in 
deP-~opeen.kceeg.Dezeiemanddalelch~elOIen 
liee* badenken war hij nog eens m'n fdetíje gaat u i P v m u  
M a a a e n ~ z a g v o m r d e P ~ ~ a l h e t r n w n e o t  
d e m m ,  wearop hij dwr de &mmhedm onder vuur BB. 
n o m e n e o s i w ~ e n k r o e g ~ d ~ & i l l u -  
a t r a t o r . 8 e n ~ h ~ n p O p + t g q y p a a i . * n ~  
~ m d O ~ m i d d e l v = u e a ~ ~ d e h e m D ! j ~  
opgeski& val h g  ûij Pan1 lues ait 3a. 
b t I ] d p d d m w a ! d i a d l t ~ b p w a e r d , d a t d e ~ p a n  
L ~ v o l g e n d j a a r ~ ~ - d i t w m d t ~  
- ~ w e s p r o b e P , ~ ~ d * - ~ ~  
+Wei, wij w e  iederveel sbskktljdma hetvode- 
rei&, d gegrik i i j c b  het paskeii en veei zorgeIDoeaeid 
tijdens het ultrriateo van de *ken en de dDoenttn 
d mildheid bij heP beoordelen mam Beste Timiusm, w 
nadelaiehemekmamb B& 

B@daktie 
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Het v le i  c m  op dat van de vier slachtoffm de Tdniteiw 
do:en&n het bedBesdst warm bij hei geven van hun jawoord. 
Pim konden wij m g  horen, toen hij zijn vrijgezellenbestaan 

opgaf, maar van ons aller juf moesten wtl echt van 
de twee getulgen maar m e m e n ,  dat zij geantwoord beeft, 
zoa ls  men van baar vwwdtte. 
Stel u zich overigens de detiing voor, die zou ontstaan als 
iemand dat eens niet deed1 
Nee, ik waag me niet aan k d c l i n g  van de keuze van deze 
twee leraren, want je moet n d t  adeiding g- tot ruzie 
met mensen van wie je ?q dagelijks 1- mag ooiwangen. 
Wel wil ik u nog vertellm, dat in bdde gwallen de sleep van 
de b d d  een resipektabele lengte had, wat speciaal mej. de 
Zwart enige rn~flijkhedw hzcirgde. Wij hoorden nameliik 
later, dat &én van de vijf bddameisjes er van de zenuwen 
op een gegeven moment op is gaan staan.. . 
Onze dassica bad geen bauidsmeisjes en kende dus ook w 
maeilijkhah, of men zcni de pre& van de pashm na de mis 
als d a n i g  moeten beschouwen. De kern van zijn b e h g  
kwam ongeveer neer op: ,,gelukkig huwelijk met missaal onder 
de arm", een tegeawoordlg moedijk te verdedigen opvatüng. 
N a  de d fa iXiebergen stiflvolle huwelijkmia, wwd het 
feest '~middags wortgezet met de recepties resp. in B h -  
rode en Li bet w a m  van Rijsenburg. Daar h e g  m m  alle 
gelqenh&d de jonggehuwden geI& te wensen. Tot dat doel 
vertoon& zich bi) beide gelegenheden migc tientallen Trini- 
tariëm waarvan steeds een stuk af tien leraren. Een &d van 
hen was ook 's-~htends in de kerk sanwmig geweest 
In Rijsenburg waren er natuurlijk voord v d  gymnasbsten, 
waaronder vi j f  uit IIb en &h uit N a  dit op de fiets w- 
gekomml Toen de vprtegenwdlgm van onze schwl em- 
maal op voldoende sterkte waren, werd in alle eendracht het 



Saeiigh Triniteitï gezongen, waarna Cniw Tweehuysen na- klas N b ,  het gesdienk bestond hier m cm prachtige blauw 
mens N a ,  Va, en VIa het bddspaar een cadeau d, keradeb m s .  
nameiijk een Imart van Hadem dt 1905, in reliëf geteIrend. Voor de gaar honderd Iedingen die u mg niet gefeliciteed 
Op -rode deed Adelbert Nelfssen hetzelfde namms hebben, doen di dat hier nogmaals, al is het dan Iaat. 

Inhawm heeft deze trouwerij twee problemen opgeIeverd. 
Het e-, boe moeten wij juf de Bdjn nu noanen, ts inmid- 
&s opgeI&, of Uwer o n t w k  mamuw ñeckerg nee dat 
Mg t& mie+ na bijna 3 jaat juf k Bruib. dus is men dit Mj- 
ven ze gen. Maar het is fout. m velw W f d e n  m e t a s -  
nood zo veel mogelijk geea van beide benamingen te 
g e l m u h  Verder aiet het ernaar uit dat wc haar kwljt raken 
voIgend jaar. Troiswens, toen 4 in 1962 kwam, zagen we al: 
,,Dit k geen Mljvertje". Hoewel, wij hebben geruchkn vmno- 
men, dat ome cIasaica straks túch twee dagen per week u i t  
Leuven naar Haadem komt, m& &RI. Wel, &t za niemand 
spijten, dacht ik BK 

Geen h w  op Aan hoofd dat op dif momed aan een schaal 
dacht) 

TRIM TARIBRS 

Er is een gezegde, dat luidt: .Dankbaarheid is de 
hetinnering van o m  hart." 
ALS jullie in ms hart zonden kunnen keken, d e n  
jullie zien dat jullie meegebouwd hebt aan een fan- 
tastische herinnering aan onze trouwdag9 In de 
Heilige Ma, op de receptie, per brief of telegram, 
met bloemen of cadeau, jrillie aanwezigheid en ac- 
tiviteit was schitkmnd, Mede namens miin vrouw 
heel hitftdik dank, een dank die je echt in het 
licht van bouensfaand gezegde moet zien. 

W, Nederkoorn. 

toneel : 

Sancta had de broek aan 

Acht me1 besteedden we onze zaterdagavond eraan, om eens 
ie kljken hoe het ervoer stand mei de toneelprestaties in de 
1fefelijke zuidelijke streken van Haarlem; m.a.w. (zoals de wel- 
w~llende lezer reeds begrepen heeft) keken we naar het 
schaoltoneel op hst Sancta Marta. 

En dan noem Tk meteen maar het meest besproken probleem, 
namelilk het feit dat: van de in totaal 21 rollen er welpeteid 
17 mannenrollen waren, en [nderdaad, allen doar meiqes 

Dtt I I ]k ons haast overdreven, iemeer daar  bijvoor- 
beeld in het laatste stuk van de drie, een kluchf, waartn een 
zgn. ,,smeTtkoning" voorkwam, deze toch zeker wel tot ,,smelt- 
kuntngin" gemaakt had kunnen worden. Zo ri n er meer din- p.n. Ha e n e  stuk was een middeleeuws spel! WII men hier- 

11 geloven met mannen te doen te hebben, dan moet de held 
Gloriant toch mlnsiens de Indwk geven een kleine jongen te 
zijn.. Wordt er gezegd ,,Wat een mooie mannen", dan moet 
de regisseur deze ,,mooie mannen" niet trtits de borst vooruit 
laten steken. Qergell~ke bestanden dragen Relaas niet bi] tot 
de waardering der prestatres. 

Gaan we even het programma na: na enkele inleidende zin- 

nen door een meisje dat kenneljk tot deze taak uitverkoren 
was omdat ze op zo'n charmante wl]ze niet uit haar worden 
kon komen, werd beqonnen met het eerste stuk, Gtor~afit, een 

. middeleeuws abel s e]. 'Goed gespeeid werd hier door Els 
\ Tweehuymn -.dm> f a a r  h a m e n w e  te weten wasr de muf-  

, , fleur zich bevond - als bode en Annelies 'dorhagen als monnik. 
j Het tweede was ,,De ]a-zegger en de nteqegger" van k c t o l t  

Brecht, een serieus en goed stuk, maar in deze: u?ivvaering niet 
aksegtakl. Goed spel zagen we hier van Doeschka Meijsing 
als v e ~ e l l t r ,  terwil1 m der studenten haar rol van de onver- 
schtlllge uitrtekrnd speelde. 

Het derde, de klucht ,,De brberen echtgenoten'! was, roals 
in hei  programma stond vermeld, een ntemendalletje. Ik lever 
hier verder geen kommentaar op. J 

Rest me nog de bevaegde insiantias aan b raden de volgende 
keer (een) stuk(ken) uit te zoeken met i e 4  vrauwentdlen en 
voor de mannenrollen de spelem t ~ c h  maar te lenen. Ik dank 
daarbt] aan de talwiten dle grang mor een keertje de Trini- 
telts- of Mendelbodem zouden verlaten. PS!, 
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I VAN LEKWATER TOT KRAANWATER 

Van ailes. wat wij voor ons lichamelijk welzijn nodfg bebb~n. DE D W N I  ENORM ZOETWATERRESElRVOfR 
komt het water in onontbeerlijkheid op de tweede piaau. De 
eerste is voor het element zuurst:of. %der dat is een mens Laten we nu eens zlen, wat er allemaal gebeuren moet vour 
na vier mhuten reeds voorgried uitgeteld, maar gelukldg is er er redelijk schoon H20 uit de kranen komt. Hee valt op, dat 
mg genoegen van, al wordt het wel met steeds meer 6th- alle drie genwmde waterbedrijven in de duinen liggen. Deze 
kende bestanddelm vermengd. vormen dan ook w$ het beste waterwing&ed dat men zich 
Gebrek aan water is na een g&e 48 uur onverenigbaar met kon denken. In de Iwp van vele eeuwen hebben de miljoenen 
het leven, en hoewel deze vloeistof op onre planeet van alle kubieke metets zoet regenwater, die ons onvolprezen zee- 
stoffen het meest voorkomt, is het heel wat moeilijker dan bij klimaat jaarlijks over de duinenrij dbtort, bet d e  grond- 
lucht om Iedereen hier in voldoen& mate van te voorden. wakr prat& verder teruggedrongen, zodat het nu wel 80 m 

diep zit. Onder het duingebied heeft zich een geweldfge rwt 
wattrkl gevormd, drijvend op het zwaardere zoute water. 
Behdve zoet is dit water nog tamelijk schoon ook want het 
duinzand werkt a i s  &n reusachtig filkr. 
De eenvoudigste manier dit naar boven te hijgen is: 
graaf een behoorlijke diepe kuil of kanaal, wacht tot die vol- 
la+ m pomp het water dan maar op. Bij Wijk aan Zee ia  
ncg e w  groot bassin te den. waarmee vmqw op deze ma- 
nitr gewerkt werd. Eens stond die 2% m diepe bassin hele- 
maal vol. nu kun je er rustig in pootje baden. De grondwater- 
stand is meer áan 2 m gedaaldl 
Maar dat Is ook geen wonder. Die zwtwaterbd bevat van 
Den Helder tot Den Haag gerekend vele miijarden kubieke 
meters, maar als de mens er meer uit haalt dan de natuur min 
bmgt. zal bij op zeker ogwbI1k op zijn. En &t ogenblik 
dreigde vmr de Amsterdamse Waterleidingduinen en het 
P.W.N. ( = ProvinciaaI Waterleidingbedrijf Noord-Holland) 
inderdaad k komen. In 1950 bijv. haalde men uit het stuk 
duin bij Heemskerk w GstrIm IO.0ûû.W ma water, ter- 

eigen waterleiding uit 1898. wijl de aanvulkg aan regenwater maar 6.000.000 m3 was. 

H O O P P O ~ P ~ ~ A T ~ O U  

I Vereeuvoudijd Seheno van dn Watewimin l - 



WA= -EN MET EEN L U W P O M P  

De andere d h  hoofdpompaiitaw die hler ter spmb komen 
(Elergen, Wijk aas. Zee en Fla~lem) kennep g- idiitratk 
van Lelmater. in deze drie wingebieden dus gem kanden- 
stelsels vd k o d  helder water; het Hnarlem~e wiagebied 
aou daar dep eens plaats voor zin, w a t  dat k b a t  uit een 

lûù smok p m i  vin de warmtmm a m  cíe 
tot h a l v m q e  TJmuiQn. M e s  wat er v a  de wate- 

rige akiv~telten van de dorstige en dndelljk aemeni k zien 1% 
tttn een paar Idelne gebouwtjes ai rm -t aantal hissw het 
grani wrs~holcn putdekitjeti. M e  verraden de plaats de 
bngen,  Er zijn M g e n  t& f 3  m ( b d a -  
watemimíng), en diepe tot * 60 m (diepduinwa-nnlng 
Vanwaar dit oiuIers~hei$? U moet m, dat onze bezem L 
zaetwaterbel door ecu wktl aldagen min of meer vprdeeld 
wordt in afdelingen, Het water b wel. van e e ~  h o m  afde- 
ling in een lag= komen, maar dat gaat langzaam. Van 
bowduinmferwiming apreekt men, ah men alleen water , 

KANALEN, PIJPJES EN BORINGEN onttrekt aan d& hoevdhdd die boven de e m t e  Heilaag staat. 
Daardm daalt de grondwaterstad Toen die ddng a1 te , 

Wie wel eens ta de EHuikdamse waterlddhgduinm i8 ge- erns01g werd, begon I h d e m  daarnaast met di duinwater- 
a ieest  lunt na-lijk de vei. diep %n bet t d .  i n g v &  ~ainnlng: &arbij W& dr -& d i  $r kkihpxi 
h d e n ,  waardsor ai het wat* langzaam naar de b j c b  aange~pmken. Ile PM.N kent zelfs aken  dl  rilnwak~ 
ImpL Maw de g e u h  In ,h# ,stuk duin. dat op de w& winning (uitgwded het hfikratfeg&rb. ftr 2- I). 
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Van de ondiepe boringen, die we bij het id iht Ieqehlad van 
CasPicum al noemden, heek Haarlem nag een paar h& 
enmplam h gebruik die nop ult. Ih98 stammew. Zij werken 
ei enlijk met m.. . luchtpmp. A&c ondiepe kingen zijn &n.v. een lange hut< aangedom 
op ,p W rank In van de ri&und&e potnpatatioar. Op de 
eerste b van blz. 8 eea dmnddr pomrpstah van M-. 
Eea Iuchrppmp zufgt deze tank ieeg, de lur$&& boven het 
watar h de boklngen v& weg, zodar dit: omhoog h t  w 
d m  de buis in de b k  belaadt. Maar e m  tweede pomp 
odeman de h& haalt het er m a  weet dk &E het 
vacuum gehandhaafd blljk Hamkm he& aegd wat Iaat 
met dit VS-, want de gromdwatmM i s  ecr ver edaald. 
dst mmminige -yes lucht mim. irL zii 
maar een klein d e e l  h de tede d.eejif& opgegomp~~ 
howeekid w a k  
Het h d e l  wo& g * d  d m r  de d i e p  lmingen, die: 
ieder een eigen e l e b o m o h  hebben oai bun aandeel In de 
dagpduktie naar het sekundaw pampspauon te sbwn. 
Het water komt de b m r p i j ~  binnen door ontelbare kleiue 
dRiya8. Ook hier vindm we een laag grint om het zand 1 b weren. (Zie r h -  n). 
P*TY RRUWXG R m E N  DE SPBOBXBRS 4 * 

i I tï z i n  &t er ai heel wat rbeind IS vga de igrnlljke water- 
Avering ïan kinnen .  I% die ia nag W nodig, want ai 
leveren h duinen ml  schon^^ water dan men uit het riool 
dat Rrfn heet, kan Men, we kuanm u k l i s t  niet aamradm 
om nu al m slokje te nemen, Dat zou u alecht bekomen. 

De meest spckdtuhke m&& wordt bocgepaat: aaa de 
weg en bij Wijk aan Zee em Bergm, I)aS in, dag di blijk 
een aantai sprrieiwg bed d het bdwmstig d r h h a t e ~  ni 
fijn mogehjk verstuiven. dp de foto ziet u e& spmxms in 
wbg. Behaie zien h m ze O& ncq h, aan het 
doorlopend geraas, dat eeti verkleide uttgave van de Nia- 
gamfalls suggerert, en d h  &: ia ha dwater zijn 
nundljk ook gr1~Mg &t d h grote h& vul ha 
befaamde &S, watelstohui~,  opgehit, en die h e n  nu 
bij de beluchthg vd]. 
Dc uitwtrbg van de beluchting woidt be d door het aan- 
tal d m ,  dat kt vertibom water op p wakroppervlalnte 
vale Effekther dan de ef ode, waarbtf &t maar één 
keer gebturc, is daaram de cascade vati Leidriin, een snort 
b p  met vier tred- waar het water wer- loogt. bet hst 
is misschien wel bet Cmtrfcumse systeem, waarbij het water 
door een stuk of zes onder eihar geplaatete goten met door- 
zeefde bodem vait. (Z ie  schema U). 
De twee hoofdpamp~daüom met i&lh-atiegebieden, Cash+ 
cum en IRiâuIn, wmen hierna een d& &kml in de 
swjd kam de veie minder p t ü g  smakende stoffen, die b 
het L e b &  djn opgdest Pwderb1  (norft) heeh de eigen- 
acbap deze te abao&emtt, waarna ze getnalddjk be verwdtt- 
ren zijn doordat de goederkai achterb1ijft op de film. 

De Fiitw* bestaan uit lagen van van hwn af achterem- 
volg-w speciaal gaeëfd r l v i 4  en 1- qrwm -r- 
dmd grint. Deze p t e  vuilvemmdaani v q t n  a,a. op de 
ijzer- en mangaanvwMndingen, de &t ea de piantearm. 
De filters moeten regelmatig schmngenmah worden, anders 
raken w verstopt door alle mmnel, die ze moeten opvangen. 
De foto toont u een Wijk aan Zeese rakrldder bezig de fil- 
tera daar m b- af rishoon te spuiten. Htt afkomaide 

Cast a d e  



1 =&water ziet eruit a ~ i  ~eeatal alm b 
&t zo romanWh met pen spuit h zwaaien, maar hoeven 
alechb aan een paar Imopjea te draaien out een aantal pom- 
pen ia werking te d e n ,  dis met b c h t  water en lucht van 
onder naar bown door bet zandbed vati het filter d m  strw 
met deen water. CasMcum heeft een ex- spoelmachine om 
de btIters ook van bwrm te h u e n  bespuiten, Mj ia verplaats- 
baar over rah. ( Z i e  achma W). Het alci spoeiwater g e  
b m i h  &O is natuwiijk schoon, al&= voor g e b u k  daar- 
na wordt het opgevangen in goten, vlak boven & filters w 
gauw afgevtierd naar b&ahi]vari: men b f f  daar een 
gaar grote kuilen voor, die langzaam voldibbm m b  afles, 
wat wij beter niet kunna qíhh. 
De €rekwen& van de spoeIbeurten ia  van allerlel faktmen 
&&jk, die ik hier niet demaai b opnoemen, maar n- 
deert van één keer per dag tot eens in de week, 
Leiduin, Haadem m Bergen g- hun p d u k t  nog em extra 

AankJ I&teri~in per ml water na drie dagen 
kultiveren bij 220' C 170.m 25 I 
Aantal coUakteri8n p r  100 ml water 25M) vrijwel O I 
Nu Is het non zaak om dIt d n n e  v x h t  bij d~ afnemers thuiii 
te hijgm. Ehrvmr -n. vooral op Mduin en CasH~m 
hde Werijen elektrische pmpen opgesdd, waarvan fob. 

t 

muiman &ze bladzijde. 
h dn twee genoemde staticrnr vindt men een hele wand vol 
met rneeün,5trwnenten, lcon~1eIichtjea w apparaatjes die auto- 
matid  grafieken makm van alle opggmpte, opgedagen of 
afgdwwde kubieke mekm Hier kan men bijna het M e  pro- 
ces van &n punt uit regelen. D e  andere drie stations zitten 

stmmamnaen zijn nerQmS meer m dageltjks gebruik in 

i 
niet aci vernuftig in elkaar, maar zijn ln H e k r .  D e  oude 1 

lemme 
de eig 
wd w 
bt 1 

Nmrc 
m g w  
h m  
ook k 
20.001 
45.m 

rulen 
hebt i 
m rl. 

h t ;  wzkt daar zijn -ze veel te onekonomlscb voor. Twee 
w., 

van die impwante kolenversh&rs doai niet meer dan C é n  
elektromotor. Allee¶ Haarlem heeft er nog zes. w a m  er 

iichoonmaakkrb in de d l t e r s ,  die gewoon ditlnzand be- 
v a k  Op )ret zwdbed Iwen enorme legers vwr rie mens 
wrachadclijke ldt&&, die de eventuele schadeltjke bakte- 
& w o l h g  van het grondwak als dageiihe maalblid g e  
Jmdhn, 

- .  - - 
Maar in Wfjk aan Zee en CasMcum L het na Eén kern welle- 
ejes. De oude aeililtera daar zulieri verbouwd w o d m  tot 
wateropsIagp aataen, of in vaha l  reinwaterkeidera. Ook de 
naEilte~s wor d en icbmgemaakt, maar veel minder vaak: van 
-S in de twee maaaden tot eens h bet jaar. Het gaat daarbij 
wei vrij r i g m  tuc de v d d e  bovenste 1-g. 1 h 2 cm 
dlk, wordt afgela'abt en vmdjderd Na vijf jaar ongeveer 
wordt hee zandbed weer op dikte &ncht met nieuw duin- 
d 
Het Amstdamse drinkwater wordt w d  bijronder zorgvuidig 
behandeld want kt krijgt'na twee keer HIteren nog een extra 
hluchti en tenslotte eenL geringe hoeveelheid diloor te ver- 
werken,% mk de Iaatatc d- alle vsdedig ingd~ez heen- 
gedrwgea ziektekiem s f w f  om zeep helpt. 

VROEGER STOOM, NU ELEKTRICtTEW 

Wat we nu hebben, mag drinkwater heten. Voor de wugheld 
wordt het eindresultaat voortdurend door de herw cbemkl 
gekontdeerd Om u te Iaten zien, wat al deze bewerktngw 
chemisch geriem upleverem volgt kcronder een staatje waarin 
onder I de getallm voor Lekwater pn onder Iï die voor Ma- 
kinns kraanwater stam. 

Phyhh en * - f I I I  
Kleur in mg. platintia per liter 
Smaakgd 28 
Vehdk aan KMnO, in mg/l 

34 : 
34 9 

(dit geeft hmedheld oI.gantsche stof aan) 
Chloride Cl* in mg/l 206 137 
Ammonium N-& + in ma/l 3.6 O 
IJzer Fe in mg/i 1,3 O 
IlilangaanMnhrngA 0,2 O 
Slib, gedrcqd bi] i 10" C, in mg/i 26 O 

-- - 
twee tegenwdg op dieadde lopen, ah r e m e ,  wanneer 
bat ~ r b m i k  erg groot ip; op maandag ( w d a g )  wil dit nog 

l m* 

wel e w s  gebeuren. 
D e  mgdijhadge afname stelt elk waterbedajY vwr proble- 
men, 's-Nacbta is hpt: verbr& g& , overdag kan het op 
bepaalde uren ver boven het gcmiddrldr h e n .  In die uren 
zou je dus veel meer moeten b e n  produc- dan m- 
d; dat betekent dua meer fdtm. meer pompmi, n i t ~  btw- 
menten. &e echter &t gmotspe deel van de Uld zouden staan 

waaruit je in de apiGpwn onbeperkt Irunt putten. 10-Narhtn 

te vamestea Een veel betere oplossing is ten geweldge. 
h e l h e i d  gebruiwnar haanwater h vwmad F houdea," - 

d t  de -ad wel weer bijgevuld. 
Mt systeem wordt d m e p a s t  Maar het verbruik srifgt m g e h l  
er dfn te wddg hwatdsdders om zich nergens meer zor- 1 axs 

over te troeven makeo. Haarlem en het P.W.N. N.In op 
msch 

K o g d ~  bezig er i& aan te doen. D e  foto op blz. 9 toont 
in bel 

u het intdear van Hambm's n i m  reinwaterkelder in aan- t a  v; 

bouw, hlmud 40.000 ma. m het P.W.N. bmwt bij Zaandam 
Hoea 

en Hoorn m k  dergelijke gevallm vmr samen 12500m3. al  bei 

tefduin levert aan &astedam, Halfweg, k m d e ,  Haar- 
der rr 
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kmmemieer, V c g d m  en Bennebroek Haarlem dIem aan 
de eigen gemede: Wijk aan !Zee aaa BwerwlJk en o& n q  
wel wat voor de Zaaustreek: het meeste water voor dit gebied 
komt echter van Casbrlcum, dat ongeveer het hele midden v? 
Noord-HoUand vmr zîjn rehuna tmeemc Bergen vmmmt 
oqwm N d - W a n d  tcn mopden van de Ip i ü b -  
b m .  De pet dag afgeieverde homlbeden zijn natuurlijk 
ook hed ver~hiflend: Laiduin gem. 140,000 ma, Haarlem 
20.W ma; Wijk m Zee gem. 7.800 ma; -cum gem, 
45.W ms; h m  gem. 31.000 m? 

Mcn. kan het muier watertmm stenen, maar als je er een 
hebt is bethandig. Aan de Zwweg staat &e van Haarlem, 
en de P.W.N+ heeft er wmpreid in de provincie Bef& negen. 
N o n n d  zorgzo de pompen voor voldoende druk in de I&- 
&g. Mochten zij door een sfmfn uitvalleri. valt niet mekern 
de druk weg. Dat gebeurt pas a! het rusewoir brwem Sn de 
watertoren, waar wel zo'n 1.W ma in kan, leeg geiopti f 

WEER EEN N1 
Op 1 apd 1963 k g  Nederland er zfjn zoveelste nieuwe 
instelling bij: de Stichting Ztlveren JeugdCeaha. Bij die ge- 
gelegenheid h e g  deze stichting van H.M. de h i n g i n .  en 
Z.KH. de Pnns der Nederlanden de twee terreinen ,,De Hm- 
neschans" te Uddel en .,Het Zilveren Schor" te Amemuiden 
in beheer, plus een aanvanghpitaai bestemd voor het stich* 
ten van h e  fwa~ren-wtmwtlnascenha. 
Hoewel ik er-zeLr van bea dat"95% van de lezers inhis- 
al beslotw heeft dit s* maar over te slaan, ga ik toch ver- 
der met u duidelijk te maken, wat deze stichting precies wil, 
aangezien ik een op zich.toffelljk streven niet bij voorbaat &e 
kamm op het Triniceitslyceum wil ontnemen door er gem 
bekendheld aan te gwen. Welaan dan, deze stichhg wil 
mogellfkheden scheppen tot mhoeting van jongerai van 15- 
30 jaar van verschillende afkomst, politieke en goddienstige 
OV-glng om wederzijd8 begrip eu onderlinge waardering 
te wekken. Een eri ander itiinkt niet erg opwmhd mam het 
tot uit&- brenga van een doelstelhng leidt m eenmaal 
altijd tot dit mrt saaie fmmriles. 
Men tracht het gestelde doel te berekm dom de beiangstel- 
Ieaden voor één of twee w e k  bijeen te brengen in b h  M n  
beide bovengenoemde ontmwtingsceatra, waar de deelnmers 
aan zo'n verblijf zlch in spmt, spel en gesprek met een be- 
paald thema bezig houden. Odangs iri het cenite centrum, ,,De 
Hurinschans" b11 liddel offldeei door H.M. Koningin Juliana 
g q e n d  maar vorig jaar heeft men daar r& zo'n Sen 
ontmwtingsperioolen georganised m dit jaar is men dapper 
doorgegaan, dicht. 
In de komende zomervakantie nu wordt w spedad voor mid- 
&l& =hokeren een week gehwden met als onderwerp 

envoarhetmi*krnenalweermuurhjev&errhet 

memhot op of omgek&, alsi men 900 m$/ n wagpompt, en 
dus uX) m/u te kart kamt, wordt die vooi'lopig b de 
walBrtwen a e I e v d  
De w a b e r l e i w j  zijn met hun ekktrwnotami en le- 
gioanen elektrlde kmtroSe+ en meetinstnunmten grote d- 
nemers van het hovindaal Elektricfteitsbedrllf Noord-HOL 
l d  Storing h de e l e k t r i ~ t e f k ~ ~ e  zou &u tot g d g  
hebben dat wij na enige tijd behalve in het dodm ook mg 
op een w e  muden komen te zitten, ware bet niet dat men 
daar dujd generatwen beeft klaar a t a a n  om Zelf stroom, op 
te weidm (zie foto op ble. 8 rechbvm).  
$ de win& is de &mmahame twmm v3jf en za uw 
s-avonda w grmt, dat er QWaW bestaat voor mmbelasting 
van het dehklteifsneh daarom venwlrt heî P.E.N. &depeen. 
die zeif u- kan opwekkm dat in die tijd ook te d- 
De waterIkldlngb&jven dcen dat p g ,  want dan hijgen 
zij de a b o m  builen die Ujd geelkoper. 
&t P.W.%wakr is 1- duurder dan dat van Amsterdam 
en Haarlem. Dat kamt &$e& dwr & hogere nan~po*+ 
h-. Vcm nauwelijka meer aanaiuitlngen dan in Amster- 
dam heb je buitw de stad immern een ved en veel langer 
buizennet nodig. Op 100 m haofdieiding vind je in de stad 
al gauw 30 adukingen; op het platteland d& drie. 
Dat neemt niet weg, dat ook P:W,N.-water eigeuluk ontstel- 
lend goedlroop k: 3&35 cent per m'I Een ton afval uir am 
hoop mmven meer dan een ton water niivemnl 
W e  zeggen wel eens: ,,Wat i s  bet toch ema.kkaliik, ie 
de b- maar open rm je hebt wnterl" % het dagelljj levr. 
lijkt dat natuurlijk wel za, maar u ziet dat e in werkeljheid 
hed wat gebwiren mart om die ultspmak waar te maken. EU 
dan is het bler mg vrij gemakkelljk met &e d& U i j .  In 
RorteF$am is het nog wei moeilijker, m dat erdm cws een 
wormple in het water komt, d. dat 18 aa misschien wel te 
begrii~m. BK. 

I UWE INSTELLING 
m a s s h m ~ t I m i d d e I e n .  De gebdenis  zal pIaats vin- 
den van 17-24 ]di in Ud&l en het verblijf kost alles bij el- 
kaar f 60,-. Deze prijs Is stellig onverenigbaar met cm over- 
donderende belangsdling, maar deze is ook niet d g ,  aan- 
gezien ei slechts plaats i s  voor 35 deelnemern. 
De enkeling. die misschien interesse heeft, kan vwr alle ver- 
dere inlichtingen terecht bij & voorzitter van de scholver- 
eniging. 

Ooit gehoord van een sociaal agoloog? 

Dit woord zult u in een gewoon w d e n b o e k  niet kunnen 
vinden. Als het in de ..Dikke van Dale" staat mag u blij zijn. 
Waar het in elk geval wel in staat, dat Is in de Bwoepen- 
Almanak van Elswler. 
Niet dat wij vermdeatellw dat u w b e h m k  aan heeft alle- 
maaI sociaal agoloog te worden. Spzciaal voor hen. die dit 
jaar de schml verlaten, kan genoemd bwkwerk echter nutüg 
zijn. Naast deze en andere duistme bermpen warden ook d e  
..normaie" broodwfnningen erin genoemd. U kunt er vfnden 
w e k  vooruplelding voor welk beroep nodig is, en omgekeed 
met wdke vooropleiding u welke beroepen kunt kiezen. 
De Beroepen-Almanak I965 kost f 5,s en is te verhijgen in 
de hoekhandel af ddor het geld te storten op giro 1872 m.v. 
Elswiers Wekblad. met m e l d i n g :  Bestelnummer l3er.-A65, 

B. K. 



t8 e INTERSCBOOLAIRE 1965 
geen bekers, wel pech 

TRINITEITS - SPIERINGSHOEK 

Voetbal zaterdag: L 

De eexste wedstrffd tegh S$eringehwk vlotte niet be~t in het 
begin Na een paar minuten al werd de stand 1-0 v m r  Spie- 
ring&& b r  een miverwircbt s& dat via de paal doe! 
trof. Toen begon het ,,te lopen'' en nog V- de rust was het 
3-1 dom doelpunten van John Wfflems (2 x) en Pad -p. 
Na de hervathg maabt  Schi- 3-2 maar Kemp zorgde 
voor 4-2 na een grachflge do. 
Dezelfde middag v e r b r  het Mendel eerst van Waterlaut met 
82, m won daarna van Spkr9ugshoek met 1-0. 

TRINITEITS - SPIERINGSHOEK 

Hockey reterdag: 
Met een air van: wat wordt bek 10- of 20-O? betraden 11 
Haarlemse jongelin w, te weten h& Triniteits-hockeyteam, 
het te kort gemadde sl vcrscbroeide ve~d om de parüj 
a p  Spirrhgibak te b e g h a .  Thija g l m  begon met een 
overrompetende beghdo om djn faam als Nederlands jengd- 
speler wen te tonen. Het Uep echter op niets u i t  e g s  
bleek dat de spelers idvidueei wel goed w a m .  Alleen de- 
butant Benedict LBMderts moest nog wel even wennen, en 

Het alof van PauldKemp's &hmansrm vanaf de rnidded#n 
H# Is al twee Spietingahoekers g e p m d ,  en ook C d&- 
man ral w aan rnwfen gelpwen. 

ook Ton v. mln speelde niet zijn beste parüj, D e  wedgen, 
maar 4 de felle Pram Richter& apal Dick v. d. h t t e  m 
in de aanval Pleter Hwk en M m  B r e u k  b peel den op 
zich god,  maar werkten niet genoeg mnea 
Tot ns de pawe werd er helaas niets gepresteerd, maar na 
de thee werd d snel het w s t e  (en enige) doelpunt gemaakt 
d m r  Tkdjs in ~ ~ m e n w e ï ~  met Tm m Reter. Odanh ver- 
m& pogingw lukte bet &t om de scw te vwhogen. 
lammer, want we haddea het achtmaf maar ai a goed kunnen 
g&- 

MENDEL - TRINITEITS 

Met: een k l e h  verandering in de opskJl@ m l i j k  L. Brink- 
man i. v. Hans k g e r ,  $pepte de wedstrijd zich iets Mer,  
-t &end4 was te vrem. voort. Enige -te h- b- 
spireerden d tot Lter hockey, maar dat bder niets uit kwam 
bewijst de eindstand 04 wd. 
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IMPROVISATIES 

Hoewel wij nog geen nedmlagw haddm geleden, hield ledere 
Trinitarik zi]n hart vast vow de volgende dag, want wize 

lwgen hadden geen sterk@ indruk gemaakt. 
%hans volgde onze dirk&utlc over de verschillende Spiering* 
hoekers m -boehen. ook altijd een hde atmakHe. Na ge- 
vriederd en gedren$t: te rijn, mscheaen wij kmmen met hen 
om half acht in gebouw Arcade, waar bet lot van k t  Sadigh 
Trlniteits geheel afhing van Guus. VGr hem waagde dch 
echter Rob v. d. Werkt van het Spieringshoek op de katheder 
met een improvisatie oyer ,,Het v m c b i j d  M'. fli j  sprak 
goed. al kwam hl1 wel tot ten paar eigenaardige konkiwies 
( d s  dat er w k  Mown-fans  bestaan bebben). in het 
debat was hj nlef overtuigend, maar rijn qponenten r i ~ g  
minder. 
Guus Tweehuysen bad als g e w d t j k  weinig moeite om de 
verzamelde menigte eens goed te laten l d m ,  n a h  om de 
oppommten van repiiek te dienen. Hij bad bet over ,,Dm* 
kratie op school": mogelijkheden tot verdere demohatiswing 
zag hij wljwel niet 
De detde tpeicer, Gerad R d o f a  van het Wahbnt, met ,,Is 
]eugdlie& Mvereniiefdel" (Mijn hemel, wat een titell) m r d  
door % van de aauwezigen l e t  versban. De wel zeer aimpde 
konltlusie, dat jeugdliefde zowei vmr- ats nadelen kenti ma&- 
te een debat vrijwel onmopil k 
Tot dot draafde Mendelier E!d Kenter ten tweeden, male met 
de fan op. Hij verdiende met rijn overigens wel goede inlel- 
ding in eIk geval de prijs van de kortste Improvisatie, w 
weerde zich goed in het debat, w a d  het h m  averigenri atet 

PRETTIGE VAKANTIE 
met dit ter overweging 

d j k  gemaakt: w e d  Na een kiein harüertje kwam de uiy 
met de m.dedeling. dat 4 het mailijk bid gehad (dat srl!ijnt 
zo te -ten) en dat zij de oderwerpen ook niet gemaldEellk 
vond (waar wij het mee eens zijn). Met royaal gebaar deelde 
zij alk vier de huprwisatmem een @ja toe: &t vm Water- 
laut de derde, de Spidngsboeker en onze Guua beide de 
mede, m de eerste aan de Mendel-afgevaardigde Ed Kenter* 
wimal v m g e  arjn hwiding onder het spreken en Ajn op- 
treden in het debat. 
Nu I n  wij chauvirdsta, maar Guus was web minstens net 
zo goed als de winmm, en in elk geval beter dan de Spie- 
rtigshwlanan. Overigens kcdm wij evendn als d g e  jaren 
onder de indnik zljn van de gelwede presbüesn Gedijen im- 
p m v b a m  niet meer c d e r  het Augudijni?nbewind? 
Om kwart vmr timi was de lokaliteit g h k t  gemaakt aIs 
danszaal en begon de schmbd van bet Splerhqshwk te 
spelen, waar dj van de paters m e  door mochten gaan tot 
12 uur predes. Zij hlelden het indedaad geen minuut Iater 
&t, maar hebben die twee uur tenmbte voortreffelijk ge- 
speeld, waardoor het m bfjmndex prettige avond werd, al 
was de daasvlmr wel wat vol. 
Na aFìmp begaf iedereen zich ter erte, ja d. Nachtelijke 
gesprekken m& de Schiedamse gastheren, pogingen om het 
femt in andere gelegahden voort te zetten e.d. stelden het 
tijdstip waarop dat gelxurde in wel grvden wei een paar 
uur Uit. 
De volgende dag, na de Mis in de gymzaal van het Spierfnp- 
hoek bracht ons vehikel om weer naar her die dag d d k n d  
hete sportveld Thans zou blijka, welke ploeg de m m t e  pas 
en de minste nachtrust: genota had 

TRINITEITS - WATERLAPIT 

cC\# .Voetbal zondag 

Zondag wePd dt wedstrild g e d d  tegen Watdant Niet 
kdmm was kven fit (volgau mze sbüsüci war de ge- 
middelde nachkust 4 uur en 23 minuutjes) en het waa bij- 
zonder warm. Mede bi& begon de we-jd wat h 
maar na een kwarHe? spelen wist Paul van W prachtig 
in te b p p n  m ia mmaaie voorzet v a  recht& 
Na de rust heeg de achtdoede het zwaar te wrduren en 
de en bleven niet uit Binnen de kortste k- was het 
2-1 vwr%aterlant. Meer ~ t m d  de achterhmiie bedaande uit 
Wfisrxi. Jarisen. Bun en Bromtring niet b en deze laatste 
bracht de &d zelfs nog in weawicht door een -er van 
Hans Verhagen bard iu te koppen; 2 2  dus en de 
tegen het Mendel mwat de b e s i ì w  brengen. 

TRINITEITS - MENDEL 

Over dae w-jd valt weleig te vetPellw. We womm 
met 1-0 door ccn gewddig d o t  van v. Wkm. Behalve de 
halfspelers Duindam en % m m  viel in deze wedstrijd reserve- 
keeper Sm- op die tct twee keer toe geweldige Mlen 
stopte. 
Watmlani: won v d e r  met 2-1 van Spkhgsbmk. 

SPIERINGSHOEK - TRINITEITS 

Hockey zondag 

Met het bier van tijdens, en de rest van nB het h s t  nog in 
de benen betraden w e  het v& weer, dat er dwr de uiteat 
gwde weerwashn&ghedrtn niet beter q geworden was. De 
wedstad werd een herhaling van die van de v w e  dag tegen 
Spiering&& Wederom een dwipuut van Thijs m talrijke 
missers van de -botde. 



TRINITEITS MENDEL 
De wedstrijd tegen het Mendel, dat int- ook twee her 
van Spieringsbwk gewonnen bti met 3 4  ea 3-1, beloofde 
spannend te worden, mdat we qua punten gelijk stonden en 
Meudel een hoger dwlgemiddeicie had dan dj. Om de beker 
bz kunnen h& m e  we dus winnen. W e  wisten wat 
er op het spet stond a daarom speelden beide partfjen 
M. Het fortuh sbwd in het begLi niet aan oarc kt: M a -  
delier Wbs Waruit 
m sisat bard op ~ . % e " % ~ Y 2 ~ ~ ~ ~ ~ 2 & E 2  
wel door MchieI gestopt maar niet md genoeg weggewmkt 
&&r Schut was ter p l W  aanwezig en -te de bal 
langs voornmmde persoon heen en weneens h g s  Evert. 
Grote d g e n h d d  hemte er in het h p  der Trinitarlíim. 
Ekhb niet gebwmi,  er is  m g  Ujd genoeg. Een e u w e  aarrvd 
van Mendel wmdt afgeslagen en via Midiiel, Benedict en 
Pieter mgt Thigs de M. Hij slaat keihard maar keper 
Geenen a b p t  de bal q. Gwd ingelopen Iroed mepte de bal 
echter definitief ia L touwen Weer geQL En dat bleef het, 
Want hoe hard men ook werkte, meer dan eea terecht af- 
gekeurd doelpunt h er ntet af. Met de er van niet ver- 
dagen te zijn, dropen we met opgehwen hoofdw af ,  naar de 
kleedkamw. 

Hier ia de wveehie do~rbraukpo~ng  van onze hockegploeg 
bezig te mblukken. 

Daar zaten we dan: zowei bij hmky ah bij voetbal boven- 
aan. met eveaveel punteti als respre~p 't Madel m 't Wakrlant, 
maar in bei& gedlea  met dwhter doelgemiddelde. Zo ver. 
h e e n  de hockeybek naar Haarlem-Nd en de &d- 
b& naar Amstedam+Noo*d, waar wij beide voigend jaar 
met een stalen vgefchr g a p  kmghden. Ja, de volgende Inter- 
rcbiaûe wordt door bet Wat&t m a n k e r d .  En, alsof 
àe natuur met ons meevoelde, barstte jdst ap dat moment een 
woikbrwk los, die het vhdagen leger zich ijlinga deed terug- 
trekken in zijn voiture, met meden- van enkele flesjes pils 
om bet verdriet te ' ' ' . l% d d a a t  alwg h zijn vro- 
lijkheid een flwe met inhoud kapot. Eüj herhaling, zo werd 
gedreilgd. zou de dader gedoemd vier keer de kate- 
chismus over te schn]ven. En terwijl de rnlijkste manschap- 
pm hun liedmen gaLrrden, kterden W weer naar onze haard" 
steden, 

+ 
Eindstanden 

voetbal PC MP- 
l. Wamlant 5 6-3 
2. Triniteits 5 7 4  
3. Mendel 2 1 3  
4. Spderlngshwk O 3.7 

Voüey vocu m&jw 

1. Waterlant 
2. Spieringshoek 
3. Mmdel 

H@t @ei 

h m  jaar di 
1. Metldel 
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twee n 

2, Triniteits 4 4  mei 
wering- ?F?:'':.! v 

3, Waterlant , . 

Geklets voor, na en timen- 
door: B. K 

H e t  Triangel tosrnooi .: 

In de paasvakantie, mn predes te zijn op 27 april, is gemga- 
n i d  d het Akdd-College, het jamiijhe basketbdl-topr- 
d gehouden. Mt t n d  dat zijn naam daPkt aan het feit 
dat d e  deelnemende fichden b een gelrjajdige biehoek lig- 

ir ieder jaar weer sterk beeL 
=tien deelnemende ploegen werden in twee poules Inge- 
deeld. J% In dit sterke toernooi Is het TrlnIteits tweede ge- 
w d .  In de p d e  werdm we eerste d w r  epkeie zeer gmk 

h d met g9-6; 51-12; 3&18 en een moeizame 
ounminniog op hd bijzonder &&h Nimlziai- 

Iyceum tilt ArnatPrdam met 2&22. Hierbij moet w d  g w d  
w& dat L r  &pel &u: te hard wak 
De p d e  werd dus gewonnen met op de tweede plaah Nico- 
Iam. 
In poui ii zegevierde Bmamnhwa met alrs tweede Mende1 I. 
h mmmb we togen het M d d - C d e g e  w in deze preatlge- 
dag womien we met 17-12. Uitbhkm w m a  Hans van de 
Meyden en Marün van Schayk. 
De finalt en weer het Nlcolaas werd pen sledite partfl. 
In de Ze b% met eem achterstand vau ongevy  10 punten 
moeiten van de Meyden w Brmmers met 4 ,,p tjes" het veld 
niimen a dom deze veawaldrlng 4 de nederlaag nog 
39-18. Derde werd het Brnaventma en 4e het Mendel-Colie- 
ge. V Q O ~  mwt opgemerkt worden dat de mganiaatle uit- 
stekend was en de maaltijd vmrtreffdijk Nu nog wen goed 
~ m v 0 I Q d j a a r ~ w e .  

s g m a e r y e ,  

INTERSCHOLAIRE ZWEMWEDSTRIJDEN 

In het Sportfondsenbad zijn vrijdag 4 juni zwem- 
wedstrijden gehouden waaraan ook onze schooi 
deeinam. De sfeer was goed maar het aantal tw- 
schouwers van het Triniteitslycwm was bijzonder 
gering. De prestaties die geleverd werden waren 
niet zo daverend, &en Richard Tensen en BIom 
maakten hierop een uitzondering. Bijzonder goed 
voor de dag kwamen wel de A. H. Gerbrandschool 
en het Mendel-College. 
Bij de estafettes op hek eind werden we een na 
laatste, mede doordat een van onze zwemmers plot- 
seling ianand voor zich had die in een verkeerde 
baan zwom. 
Zwemmers en vooral goede zijn dus bij ons op 
school dun gezaaid, maar dat mag de pret niet 
drukken. Immers, de bordjes met: Zwemmen is za- 
lig, niet zwemmen is zielig, bevestigen dit nadruk- 
kelijk 

Sportradertje. 
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Het Paasvoetbal -toernooi 
Het eerste elftal dat al vele jaren s a m m p t d t  heeft ook dit tegenstander gestaan. De wedstrijd werd toch nog met 10-O!! 
jaar niet kunnen winmm. Andere faren werd de halve finale gewonnen. Verder kwamen ze niet want door ongdukklgc 
bereikt maar nu was het al in de tweede ronde afgelopen. Na loting werden ze d m  het derde team uitgeschakeld. 
twee ruime overwinningen werd deze weásbijd na de stand Het vijfde clftai heeft het zeer goed gedaan w kwam tot de 
44 met strafschonoen verloren we. - .  halve finales, hierin werd ongelukkigerwijs met 2-1 verloren. 

L.. 

Hoewel hier drie Trinifarisrs v a  spel schijnen k hebben. . . 
Het tweede team verioor haar tweede wedstrijd zeer ongduk- 
hg met 1-0; paal en lat stonden vele dwlpunten in de weg. 
Vooral Hugo Ides was hier de voetballer. 
Het UIe is dan kampioen geworden. Ze dedm dit heel onop- 
vallend na hun eerste wedstrijd v e r l m  te hebben. Door de 
goede geest en het w k  goede voetbal werd de finale met 
maar liefst 4-1 gewonnen. Proficiat! 
Het W e  heeft in de tweede ronde met 9 man tegenover de 

. . . kwam deze siEuafie in het Paasvoetbalfoernool helam 
meer voor, een vgand maakt zich o p  het Triniteitdoel te be- 
kanonneren. 

Nou ja, volgend jaar beter. 
Her VIe kwam in de verliewrsronde en werd toen door het 
V e  uitgeschakeld met 10-3, Tsja. je kan het verkeerd treffw, 
maar voor de toekomst zitten er in al deze teams goede voet- 
ballers, d a t  een sterk eerste elftal over een paar jaar zeker 
te verwachten is. Sportradertje. 

HET HEELAL HEEFT GRENZEN 
In de vorige T.L. hebben we gesproken over de 
verschillende melkwegstelsels die er bestaan. We 
hebben enkele van die stelsels genoemd. maar er 
zijn er nog veel meer, Met de telescopen, die er op 
aarde bestaan kunnen we honderden miljoenen 
melkwegstelsels opsporen. Maar we kunnen ermee 

I naar schatting slechts anderhalf procent van het 
heelal bestrijken, en wie zal ons vertellen wat we 
in de overige 98%% van de ruimte vinden, waarin 
nog nooit een mens heeft kunnen kijken. 

i Men zal zich afvragen hoe w e  kunnen spreken van 
.,procenten van de ruimte". De ruimte moet immers 

e i n ~ o o s  zijn, want wat zou er anders op de plaats 
zijn, waar de ruimte is geëindigd? En toch zijn er 
veel astronomsn, die inderdaad spreken van ,,pro- 
centen van het heelal", want het heelal is niet on- 
eindis. (Wii moeten echter wel vermelden dat er - .  , 

ten andere theorie bestaat, die hier lijnrecht tegen- 
over staat). Men kan de inhoud van het heelal zelfs 
in aardse kilogrammen uitdrukken. 
En ,in deze ruimte zweven nu die ongetelde mil- 
jarden en miljarden steisels. 
Het ligt voor de hand, dat we ons nu afvragen of 
al die ongetelde miljarden melkwegstelsels zo maar 
wilIekeurig in de ruimte zweven, zonder enig vast 



plan, Het antwoord L ontkennend. We kunnen 
zelfs zeggen dat in het heeIal niets zonder vast plan 

Ales, of het nu materie is of energie, ge- 
hoorzaamt aan natuurwetten, die overal hetzelfde 
zi'n. 
E!! is dun geen willekeurige beweging. Maar hoe 
bewegen de stelseis zich dan t.o.v, elkaar? Het ant- 
woord heeft alle astronomen aanvankelijk vrnon- 
derd. Alle me&weOstelsels bleken zich namelijk van 
het onze te verwijderen. Met grote snelheid wordt 
de afstand tussen hen w ons groter. Hoe verder ze 
weg ataan, hoe groter hun snelheid is. 
Om melkwegspebd &t daar ook aan mee. Alle 
stelseLs ontvluchtten &ar. Precieser gexegd: aile 
groepen sterrenstelsels verwijderen zich van e l k ,  
want ons melkweg stelsel tn & Andromedanevel 
vertonen dit verschijnsd niet. 
Elke seconde worden de afstanden tussen de arwc 
pen melkwegstelsels grotm. Het is net sen exdogie, 

de derven vìiegen d e  kailLui uit w de hLmbanderr 
tussen alle &men worden gmter, totdat ze neer- 
dlm, xdat  ze na de explosie, die aan het begin 
der tfiden aan het beeld het bestaan zou hebben 
gegwea, steede verdm uit &aar blijven flkm (te* 
kenins). I Vandaar dat, het bda1 steeds . . . groter wordt11 

I Er moet erhtrr bij gezegd worden dat andere thm- 
neen a& dit bestrijda, 

I De komende hemelversch~nsehn: 
21 Juai: De zon staat op zijn h o g a t e  punt aan de 

D e  heer de Rijk dreigde laatst iemand ,,geestelijk 
te vermoorden". .. . . 

Over leraar die geen orde kon houden: 
,,Soms dacht ik dat ze hém eniit  zouden zetten". 

Men. v. Noort 
Vrouwenlogica: 
,,En nu houdt iedereen zijn mond dicht, behaIve 
degene die aan het praten is". De classica. 

hemel (op: 4.1 9 uur, onder 21 .O4 uur}. 
4 Juli: Mercurius en Venus staan vlak naast elkaar. 
Onderlinge pIan&ed&kh en zijn zeer zeldzaam. 
In januari 1591 passeerde dam preeies voor Jupi- 
ter: drie m&den tworcn werd Mars door Venus 
bedekt; Venua bedekte Mercurius op 17 mei 1737. 
06k op 4 juli komt de maan op 5 O  ten noorden 
van Mars vmrbij te 22.00 uur. 
13 Juli: Volle maan. Zon en maan staan tegenover 
eikaar. Z e  zijn beide rood gekleurd, door de damp- 
kring. 
25-30 Tuli: Er vallen meteoren uit het sterrenbeeld 
de waterman (j= 20 per uur). 
5 Augustus: Venus in conjunctie met Uranus (ver- 
schil 6 boogminuten). Gebruik een prismakijker. 
4-20 Augustus: Elk jaar rond 12 augustus gaat dt 
aarde door een zwem meteomitden - nietige li- 
chaampjes met afmetingen, varierend tussen 1 /l 00 
cm en mkde meters. Z e  hebben een snelbeid van 
+ 60 km per sec. Als ze de damphing binnendrin- 
gen, worden ze tot s m e l m  toe verhit. W e  zien 
ze gedurende I sec. opElirtsea Z e  worden ge- 
noemd: de Perseiden, omdat ze allemaal in de rich- 
ting van het smretje alpha Pusei vliegen, 
23 Augustus: De maan bedekt t e n  heldere ster ( 4  
h. 33  mi^) Ruim een half uur later komt de ster 
weer te voorschijn. 
10 September: Saturnus in conjunctie met de maan, 
7 Oktober: D e  maan passeert Saturnus op 3' ten 
zuiden, Jupiter op 3 O  ten Noordm. Toch heeft Jupi- 
ter een kleinere zuideli ke breedte dan Saturnus. 

tica loopt. 
d Dit toont duiddijk dat e maan niet langs de d i p -  
E. de Bruin - H. Hwrfchs. 

Leerling schrijft met koeieletters een scheikundige 
formule op het bord. Meneer van Holk: ,.Je kunt 
aan dit beheerste schrift wel zien wat voor per- 
soonlijkheid er achter steekt.' 
In een Duitse vertaling: ,,Onlangs ben ik ook in de 
afschuwelijke gewoonte vervallen de dag met het 
lezen van de krant te beginnen." Leerling (ertus- 
sendoor): ,,Na het morgengebed natuurlijk". De 
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Rijk: ,,Ja, de vroegmis was nog beter geweest", 
Andere leerling kreeg het benauwd: *,Ja, ga nou 
maar door." 
De heer van Holk loopt druk heen w weer met 
flesjes en buisjes, giet wat leeg, spoelt wat om, 
kortom bereidt moe[ voor. Kommentaar uit de kJ&: 
,,Begint het gehungel weml" 
Meneer Nederkoorn geelt proefwerk terug: ,,Frans 
schrik niet, een 9" (mor de betrokkene inderdaad 
vrij hoog). Frans: ,,Waarom geen IQ?" Neder- 
kmrn: ,,Ja, je m w t  lanazaam wennen aan de ureel- 
de." 
.,Laat ons de walletjes er niet bij halen". 

Mm, Rens 
Leerling (vertaalt): ,,Zij was zwanger van een 

Men. Terstegen (verbetert): ,,Van háár zoon." 
,,Je zit met het geslacht te knoeien." 

Men. Hokkding. 
,,Een lúein beetje mmnelijk zijn: omhels je Home- 
rus niet al te innig?" Men, Terstegen. 
,,Dat is  het leuke van scheikunde: hier moet je maar 
afwachten of de proet lukt: bij natuurkunde gaat 
het altijd." Mw. van HoIk. 
,,Je hoeft niet voor me weg te kruipen: ik ben geen 
kannibaal. En andera zou ik je toch niet lusten." 

Voor de laatste aflevering van deze jaargang heb 
ik een onderwerp genomen uit onze onmiddellijke 
nabijheid: we worden de laatste tijd nl. doodge- 
gooid met termen als gemeenschapszin, idealisme, 
enz. Graag zou ik hierbij een mening over deze 
zaken verkondigen. 
Als ik denk aan ge+ewschapszin, denk ik aan het 
gevoel voor het feit dat men een deel is van een 
bepaalde groep en &t men voor die groep iets moet 
doen. Ik gdwf dat een dergelijke definitie nog geen 
aanleiding tat een verschii van mening is. Echter 
zal deze gemeenschapszin zeer weinig voorkomen 
op een school. 
Men zal zich eerder acholim voelen dan leerling 
van een bepaalde school. Als iemand meent gc- 
meenerchapszin te konstateren, k .  bij zich nog wel 
vergissen. Men spreekt ervan, wanneer een aantal 
jongens de school vertegenwoordigt bij sportwd- 
strijden, zaals bij de Interscholaim. Dan vraag ik 
me af, of dit wel juist is, ik verbind er namelijk een 
ander woord mee. Wat zou SnM de- van ,,eer- 
zwht"? Om op een of andere mankt uit te steken 
boven de andere 700, dat doet men niet door de 
klokhuizen in de prullenbak te gooien. Dit verha 

Hier spreekt de kenner. Men. Terstegen. 
,,Niet allemaal in de ruimte: staren; dan Iran ik het 
net zo goed niet herhalen+" Men. v. Luxemburg. 
,,Als ik nu rekende als Fuss, zuu ik nullen en een- 
plussen geven: maar ik reken redelijk". 

Mes Terstegen. 
,,Jongen, ik heb bewondering voor je onverstoor- 
baarheid en voor de volharding, waarmee jij naar 
buiten kijkt in mijn les." Mm. Cmnen. 
,,Laten w e  eerst maar gaan hemelvaren." 

Men. Terste en. 

taarnpad voor een hond is?" 
B ,,Zeg, denk je dat ik vwr jou ben, wat een an- 

Pater van Dijck. 
De classica (tegen leerling): ,,Steek je hand in 
eigen boezem." 
Leerling: ,,Ik heb gem boezeml" 
,,Heb je ook al van kmdsbeen af naar me ver- 
langd?" Men. T e e g e n .  
Na drie keer Shakestones hebben wij een record- 
lijst opsmaakt.  HJde aan men. Temtegen: met 
acht vmeldingm loopt hij aan kop. Op de tweede 
plaats vinden we men. de Rijk samen met men. 
Holk met vijf citaten. In totaal h&ben reeds 19 
leraren zich in deze rubriek weten te werken. 

Shaker. 

misschien waarom sommigen zich ogenschijnlijk in- 
zetten voor de groep. Ook het woord idealisme 
wordt ten onrechte gebruikt. Er zijn, (als we het In 
de filosofie buiten beschouwing laten) twee soorten 
idealisme, echt en vals IdeaIiame. Die laatste is het 
dat gddt als tegenhanger van realisme edof q- 
nisme. 
De idealist wordt vaorgesteld als degene die denkt 
dat alles maar gwd en mooi is of wórdt en er zeer 
onpraktische gedachten op na houdt, kortom een 
dromer eonder werkelijkheidszin. Dit idee kan nid 
anders dan in de hand gewerkt worden door de 
idealist vwr te stellen o.a. als hij die de proppen 
opraapt. Met echt idealisme heeft de proppn-op- 
raap-mentaliteit niets te maken, hoogstem met een 
gwwl voor properheid of een te doen hebben met 
de man. die het op moet ruimen. Echt idealisme t 
niet denkbaar urnder idmlcgia Het i s  strijdbaar. 
Het f oveduigd zijn van bepaalde stellingen, die 
in de praktijk toepasbaar zijn, m zijn hele leven 
vechten v w r  de aanvaarding door de wereld van 
deze stellingen. Dit is realistisch idealisme en hoog- 
staand. 



A love Supreme 
I wil1 do al1 I can ro be worthy of Thee O Lord. 
It al1 has to t  do with it, 
Thank you God. . 
Peace. 
There is none other. 
God is. It is so beautiful. 
Thank you God, God is all. 
Help US to resolve our Eears and weheases.  
Thank you God. 
Zn You d thin s are possible. 1 W e  how.  Go made US so. 
Keep your eye on God. 
God is. He always was. He always wiü be. 
No matter whst . . . it is God. 
He is gracious and merciful. 
It is most important &at I know Thee. 
Words, sounds, speech, men, memoxy, thoughts, 
feaps and emotions + time - al1 related . . . 
al1 made from m e  , , . al1 made in one. 
Blessed be His name. 
Thought waves - heat waves - aîi vibrations c 

k d1 paths lead to God. Thank you God. 
His way . . . it k so loveiy . . . it is gradous. 

It ismerciful - thank you God. 
One thought can produce millions of vibrations 

and they al1 go back to God . . . everythfng does. 
ïñank y w  God. 
Have no fear . . . believe. . . &ank you God. 
The universe has rnany wonders. God is  dl. 
His way . . . it is sa wonderful. 
Thoughts - deeds - vibratjons, etc. 
They al1 go back to God and He cleanses alla 
He is gracious and mmiful . . . thank you God. 
Glory tot God. . . God is s 6  alive. 
God is, 
God loves. 
May I h acceprabJe in They sights. 
We are al1 one in His grace. 
The fact tbat we do exist is acknowladgemwr 
of Thee O Lord. 

Thank you God. 
God wil1 wash away our al1 tears . + . 

He alwavs has . . . 
~ e & a ~ s ' w i l l .  
Seek Him everyday. in al1 ways s e k  God e v q -  
kt US sing all-songs to God. day. 

T o  whom a11 praise is due . . . praise God. 
No road is  an easy one, but they ai1 

go back t0 God. 
With al1 w e  share God. 
It is  al1 with Thee. 
Obey the Lord. 
Blessed is He. 

m We are fmm one thing . , . the will of God.. . 
thank you God, 

I have sten God - I have sten ungodly - None can 
be greater - none cm compare to God. 

Thank you God. 
He will remake US.. . H e  always had and He 

always d l .  
It is true - blessed be His name - thank you God. 
God breathes through US so completely . . . 

so gently we hardly fee1 i t .  . . )Pet, 
it is our everything. 

Thank you God. 
"ELATION - ELEGANCE - EXALTATION - 
AU from God. 
Thank you God. Amen. 

John Colcrane, December 1964. 
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Bovenstaand gedichk is te u i d e n  op de platenhoes 
van de nieuwste L.P. van J h n  Col~rane: ,A LO- 
VE SUPREME". Deze piaars is de jongsfe van 
een gedenkwaardige rrj' (o.m. A [&a, Coltrane, 
Birdland, Balads en Crescant), en we horen op 
deze plaat een ~lieuwe Coitrane, maderner pn mees 
experimenteel dan in b@, ,Crescant. , 
Verfassend is dat men in het voorwoord, geschre- 
ven door Coltrane zelf en trouwens ook zeer dui- 
delijk in het gedicht, opualt dat Coltrane's itisfef- 
Iing zo religieus is. Het is ook wel in zijn muziek te 
merken dat deze man diep doordrongen is uan hef 
bestaan van ,,h0 Hetgeen voor hem ook een 
dwang is om te spelen voor de anderen, zoals hij 
zelf ook zegt. G schrijft o.m. dat dit album een 

ik en sta er soms verbgs- 

- 
- 

I ?p de een of andere zaterdag in mei, ik mem o 15 mei maar 
t b n  net m goed 22 mei geweest zijn werd in ifmsterdam het 
Schodhkenbal gehoaiden. 
Na op de bewuste zaterdag 's-middags om vier uur een meisje 
versierd te h e k  togen dij er 'wavonds om half negen per 
auto heen, geëscorteerd &r het bewuste meisje en d m  de 
voorzitter van de Schoolv@glng die op zijn beurt werd 
g d s m r t e d  b r  een zëér bewwt meisje. Om negen uur 

, ' gin~en we het RRL-gebww binnen en m vielen met onze 
riawen in de film. De naam bm ik hdaas vergeten, Ik weet 
nog wel &t hu gemaakt is dom Jan Vrijman, dat het over het 
praktische gebruik van boeken ging m dat de altijd mar- 
kante figuur van van 't R w t  meespeelde. 
Hema 'n optreden van 'n &t waarvan ik de naam nooit 
geweten heb. Toen onze oren hier voldoende van tuitten, gin- 
gen we ldjlcen wat er bulten de biosmopzad te bd- was. 
W e -  Mzicbtigden de damzaal, of liever, wat daar aan de 
muren hing en bekeken ben& de j & - b a a l .  
Om ongeveer Men uur begca de band te sgelea De organisatie 
bwen in de zaai was perfeEt, w p ~ f e c t  dat er helaas w&g 
sfeer was. De tafeltjes stonden keurig recht, er was d o  
ruimtebij de~twaarmenverh . i&ngwkmhaIen ,op  L 
dansvloer was nirmte gwoeg. de band speelde met-- regel- 
matige tussenpozen, kmtorn her w= te m& om leuk te zijn. 1 Neen. dan h e d e n  naar de iuke-box zaal Te hmrcie o de " nieuwste muziek het waa &(I en warm vditht h& h t t e  

tastisch getimed en de piano, McCoy Tyner, en rit- 
mesectie, Elvin Jones (d) en Jimmy Garissart (b), 
+n bijzonder fdn OD dreef. Het thema van het 
tweede nummer klink als een ?dok en, om een 
bezigde vakuitdrukking te gebruiken, swingt de 
deur uit. Het is  tieeld: ,,Resolution" (en is zeer 
zeker geen irreso f'= ution zoals de Time opmerkt, De 
tecensie in dit overigens goede blaà is frouwens 
verbazend slecht). Hier speelf een bijzonder ,,gees- 
Eige" Colfrane. O p  de andere kant -af auereerst 
,,Putsuence''; een snel nummer met goeúe solo's 
van hef h e t  kwartet en wel in het bGzonder van 
Elvin en John zelf. 
In een uitzonderlik fijne bassolo gast dit nummer 
over in ,,Psalm" de muz&ale vertelling van A 
LOVE SUPREME. Her mag dan niet zo jazzy 
rijn als b@. Resolu~on, maar het is vreselqk dkp 
en oprecht gegrepen. 
Toch stelt deze plaat muzikaal een paar problemen; 
McCoy is bgïv, minder zeker, duidelijk te merken 
in Resolution en Pttrsuance en ook Colfrane haalt 
gewaagde dingen uit. 
Al met al toch een fyne plaat en ik meen de bood- 
schap die John Cdtrane aan de wereld te brengen 
heeft hiermee eindeluk fe heb ben begrepen. 

,,There is a daringly buman quality to John 
Coltrane's music. that makes itself fdt . . . if 
you can hear, thia muaic, wil1 make you thiak 
of a lot of weird and wonderfull things. 
You might wen become one of them. 
iemi lones. 

van de mensen. dus was er weidg ruimte om te &w wat 
iedereen dan oak zeer waad- k a  Daar Is he&chte feest 
m e e s t .  , - c g ,  
Wij h m  op een herhaling maar dan z (OU) georganfseerd 
als het op dew zakdagavond in de ]&&ms! was. 

Pater van Kleef*.:! 
25 jaar pater 

En,ige maanden geleden trad ,in het televisiepro- 
gramma ,,Anders dan anderen" de nieuwe pro* 
vinclaal van de Augustijnen op. Op é& van de 
foto's uit vroeger jaren, die hij liet zien, ontdekten 
wij ook pater van Kleef als pasgewijd pater in mei 
,1940. 
Hoewel het reeds enige tijd geleden is dat u dit 
jubileum voerde, menen wij niet achter te mogen 
blijven en willen u nu langs deze weg nogmaals 
van harte feliciteren, vooral daar wij weten dat u 
als ex-moderator van Mendel-Vendel het instituut 
van bet schoolblad steunt. 

Redakti e 



AG varia 
Heiloo '65 
.,Heiloo is beslist geen heilloze onderneming ge- 
weest]" Deze condusie hoorden we uit een van de 
I60 kelen der deelnemers. En inderdaad, we mogen 
terugzien op een zeex geslaagde ~inksterzaterdag- 
ochtend. In alle vroegte, om 3 uur al, vertrokken de 
stoere lopers, 60 in getal, onder geestelijke bijstand 
van p. Meekenkamp en p. van Dijck. Deze lopers 
moesten blijkbaar nog kerels worden. En dat ze 
het al wasen bleek al spaedig, want na 4 uur 
lopen arriveerden al de eersten, dit waren niet de 
oudsten onder de lopers. Iets later kwam van Dijck 
met e n  groep binnensprinten. Op alle dorstige lip- 
pen lag slechts één woord: ,,Pilsiw. Ook de fiet- 
sers hebben flink doorgetrapt, rond 8 uur kwamen 
ze in het oord aan, Vanaf die tijd tot 9 uur hebben 
de tapkranen ononderbroken opengestaan, 
Rond 9 uur begaven alle aanwezigen zich naar 
de galerij vdór de kleine kapel. Hier kregen we een 
uitstekend spel te zien, geschreven dmr Adrre 
Smolders, gespeeld door een uitgelezen groep, die 
zich door geen enkele voorbijkomende win liet sto- 
ren. Het thema van dit spel was bijzonder goed: de 
rassendiscriminatie. Het speelde zich af in Selma. 

Rond een t voar een kerkplein mts- een open- r lijk b f l '  t w een bh& man en zijn blanke 
WOUW, die de tijde van de ncgerri kat. D e  man is 
een ~ h t e  nesgrhater. Hieruit d g t  een konflikt 
waddj Jeremias de profeet tedotte & gemade- 
ren enigszins bt bedara weet te brengen. 
Zijn woorden vdgen hier: ,iGod, g e i  de bl&n 
wrdraagzaamhe3d. geef de mgdrrs de kracht Qm te 
verdragen, zolang tot u de tijd gekomen acht dat er 
een haat m m  d bestaan*'. k a kt das zeer geslasgde t$d (P~ofkia& Adak EII 

je g r q l  )trokken. wij den de Irapd In. Hier vief* 

den wij een feestelijke Eucharistie-vitcrhg. Iedemen 
tong met luide stem mee en maakte deze viering tot 
een waar hoogtepunt. Een van onze leraren, de heer 
Rens, sprak ons toe. Hij w i s t  ons te boeien met zifn 
toespraak. waarin hij toch de kans zag om het 
Pinkstawmder iets dichter naar ons t.oe te halen. 
Het was echt fijn! Hij werd dan ook met een luid 
a phus belwnd. &I dere viering ontbeet iedereen in de heerlijke 
ochtendzon. Iedereen was in een prettige stemming, 
en trok om elf uur weer naar de kleine kapel. waar- 
voor onze muziekgroep zich had opgesteld. 

Om Bet helemaal in dezelfde stijl te houden zongen 
we alleen maar negro-spirituals. Ook hier kwam 
weer duidelijk tut. uiting het eenheidsidee van alle 
mensen op de wereld. Het schalde over de galerij: 
,,We s h d  overcome, we walk band in hand, we 
shall live in peace, we are not afraid, the whole 
white world around." 
W e  eindigden deze samenzang met het ,,O saeligh 
Triniteitsi*, gevolgd door de machtige yeU. Pm- 
cies om half twaalf vertrok de bus met de lopera 
op een groep je van acht heel stoere hapen na, die 
q tmugIiepen ook. Ook de fiet~ers vertrokken, en 
weldra lag het oord van Heiloo weer s t i l  m ver- 
laten. 
Heiloo was goed dit jaar! 
Er wordt heel veel over de liturgie~ernituwing ge* 
spmhn, maar we hebben ditmaal toch met z'n allen 
bewezen dat het ook te belhen is. 

L. Divendal, werkgroep Liturgie. 

D e  Gazelle 
D e  onbetwiste leider van de troep was Dramo. In 
snelheid. lichaamskracht en reaktiwermogen was 
hij duidelijk de meerdere van alk andere: m a m -  
tjes-gazellm en hij was niet dom ook. En zolang 
hij zijn leidersschap serieus opvatte, was het steeds 
geheel buiten zijn schuld. als er toch &en van de 
kudde aan een roofdier ten p~ooi viel. 
Maar langzaamaan werd Dramo verwaand. Hij liet 
zich vwrstaan op zijn uitstekende hnstituffe en 
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wat erg& was, hij trok zich steeds minder aan van 
zijn kudde. Hij vond het niet nodig erg oplettend 
te zijn, want hij was toch snd genoeg om tijdig bui- 

! ten gevaar te komen. Dat die a n h é  stumpers h m  
dan niet konden bijhouden en in levensgevaarlijke 
situaties terecht kwamen, zou Dram0 een zorg zijn. 

, Toen het een paar keer was voorgekomen, dat door 
te laat waarschuwen van Dramo enkele dieren het 
slachtoffer werden van rovers, werd hij verstoten 

S tezamen met de wtinigen, die zich in lichaams- 
kracht nog enigszins met hem konden meten De 
nieuwe leider was wel niet m sterk, maar met zijn 

1 veel intelligeritere wijze van optreden bracht hij de 
hoen veel voordeel. biina tot het eind van zijn le- 
ven toe. 
De verstotenen daarentegen, die aanvankelijk al- 
leen maar lachten om die zwakkelingen, kwamen er 
d vrij spoedig achter dat je 't zonder je hersens te 
gebruiken niet lang uithield. Bij het ouder worden 
namen hun lichamelijke capacit~iten af w het was 
te laat om andere talenten te ontwikkelen, waarmee 
ze zich in het leven konden handhaven. En toen 
bijna alle stumpers nog in Iwen waren, was zelfs 
de trotse Dramo reeds verslonden. 
In zekere zin zal het ook vaak zo gaan met mensm, 
die de kwaliteit van hun medemensen uiduitend 
bepalen naar hun lichamelijke sportprestaties. 

Pabelaar. 

Het ,,FrankrijkEront" 
Zoals reeds officiëel bekend is, wordt door onze 
A.G. van 3 tot en met 25 augustus in Parijs een 

I[ 
werkkamp gehouden. Dertig reeds geselecteerde 
jongens van onze school zullen dan gedurende drie 
weken in Parijs verblijven, twee weken werken en 
één week een heerlijke Franse vakantie. (Franse 
keuken! ) . 
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van 
sanitair en het afbouwen en repareren van twee 1 verenigineshuizen. die bestemd rijn voor de Franse 
Iwgd, 
Het werkkamp ligt in Bagneux, een arrondissement 
in het zuiden van Parijs, Bagneux is een gemeente, 
waar de mensen alleen komen om te eten en te sla- 
pen, een z.g. slaapstad. Zij staat reeds 30 jaar on- 
der communistisch bestuur, Dit laatste levert voor 
de daar werkende 10 Nederlandse Augustijnen, 

i: herhaaldelijk grote moeilijkheden op. Door het 
1 kamp hopen wij hun moeilijkheden een beetje lich- 
+ ter te maken. 
, Het vakantiekamp, waar steeds 10 jongens zullen 

verblijven (men werkt met een wekelijkse ploegen- 
dienst) is gescheiden van het werkkamp. De ,.va- 

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer be- 
zochten wij 't lotenkantoor van de A.G., gevestigd 
in het klooster. Ver teruggetrokken in dit 
growen twee notabelen van onze aktiefste leerlin- 
genvereniging in een rijstebrijberg van papieren, 
lijsten, brieven, lotenboekjes en aIlerlei andere on- 
definieerbare rommel. De loterij, die twee maanden 
geleden met tientallen plakkaten. een eigen bureau 
en een bord met de stand van de vmkoop zo dui- 
delijk aanwezig was geweest, bleek helemaal terug- 
gedrongen naar het kloosterkamertje. Eigenlijk had 
hij zelfs al afgelopen moeten zijn. maar in de Paas- 
vakantie leerden moeizame berekeningen, dar de 
Trinitariërs pas ruim 5.500 loten hadden verkocht. . . .  . 

een aantal dat kort na de vakantie nog steeg tot 
biina 6.000. 

6 mei, de oorspronkelijk vastgestelde trekkings- 
datum, waren er dus nog meer dan 1000 loten on- 
verkocht. reden waarom de trekking werd uitge- 
steld tot I3 juni, en later zelfs tot 18 juni. In de 
Paasvakantie had men al ingezien. dat men het de 
Trinitariërs niet zou kunnen aandoen het hele res- 
tant te laten verkopen. Listig als de A.G. nu een- 
maal is. slaagde hij erin de heer h n ,  kraar op 
het Mendel, de 1000 lootjes in de maag te splitsen 
en deze heeft er weer voor gezorgd dat de Mende- 
lieren ze verkochten, 
De verkoop-aktie is nu dus voorbij, en we kunnen 
u vdeiien, wie de premies verdiend hebben. 
De grootste krachttoer op verkoopgebied is  verricht 
door B. van Baarsen. die met het fenomenale aan- 
tal van 341 loten de f 5 0 , ~  buit maakte. De pres- 
taties van nummer twee en drie zijn in de ogen van 
een normaal mens overigens nauwelijks minder ver- 
bazingwekkend: J. van de Vmrt met 298 en J. van 
Eijndhoven met 184 lootjes verdienden ieder 
f 25,-. D e  vijf premies van een tientje gingen na 
loting onder hen, die meer dan 25 stuks verkocht 
hadden naar M. Alders (291, J .  Ruigmk (30), B. 
van Hees (30), J. Grimbergen (26) en de groep L. 
Divendal, Michaël Buschman, T. Sandfoxt, G. 
Spruyt en J. Knage (76). 
Als maatstaf voor de prestaties van de verschillen- 
de Hassen gold het gemiddelde aantal verkochte 
loten per leerling. De verrichtingen van de drie 
top-verkopers en van de groepen werden daarbij 
niet meegerekend, want dan zouden enkele klassen 
dank zij ê h  man met knots-goeie resultaten voor 
de dag komen. De beste klas bleek toen duidelijk 
le te zijn, met een gemiddelde van 12,7 lot per man, 
met IC (10,l lot per man) de enige klas, waar de 
leerlingen inderdaad ieder minstens tien loten ver- 
kochten, zoals de bedoeling was geweest. 
De larnlendigste figuren huisden in 5A2 (2,I lat 
per man!) en ook Vla toonde zich lui van aard: 
3,6 lot per man. De meeste andere kiassen hadden' 
gemiddelden tussen 7 en 9 loten per lmling, Her 
verhaal over de trekking en de opbrengst komt pas 
na de vakantie. B.K. 

kanciegang&s" zullen in tenten slapen, op een nog 
uit te kiezen plaats, terwijl de ,,werkliedenw op het 
werkterrein zelf ondergebracht worden. 
De A.G. hoopt dat het enthousiastut waarmee men 
zich heeft opgegeven zal blijven doorlaaien tot in 
Parijs, opdat wij na drie weken kunnen uitroepen: 
,,Waarlijk, hier werd iets groots d c h t l "  

Gied ten Berge. 
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