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Met de Toneelkijker 7 
OP het SchooZfeest J 1 

Keken we in het  ei-nummer nog met een verrekijker Vele jongens hielpen in de vacahtie dapper met het 
op het schoolfeest, nu hebben we de verrekijker wegge- verzamelen van geschenken bij de winkeliers. Het werd 
worpen en de toneelkijker ter hand genomen. De voor- een groot succes en wij moeten ,,geversv en ,,ne- 
bereidingen zijn al  ver ge- . mers" erg dankbaar zijn. 
komen, zelfs al  zo ver, dat r I 7 Hulde aan het trio dat al- 
iedere Trinitariër weet, dat leen duizend prijzen bijeen 
onze schdol 25 jaar bestaat [ MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE I bracht! 
en dat dit feit gevierd gaat 
worden op een wijze, die 
haar weerga in de geschie- 
denis niet kent. 
Van verschillende jongens 
komen aanbiedingen tot 
hulp en dat is een verblij- 
dend teken. 

Wat het zangkoor betreft, 
dat in de Gem. Concertzaal 
moet optreden, zijn het 
vooral de Onderbouwers, die 
in gesloten gelederen aan 
de repetities deelnemen; 
vergeet echter niet wat 

En met dit nummer is T.L. dan zeventien jaar 
geworden. Eigenlijk is ons blad ouder, maar tij- 
dens de oorlog heeft het driemaal zijn verjaardag 
niet kunnen vieren. Vanwaar echter dit schamele, 
costuum op deze feestdag? L 

Dat komt, omdat T.L. er een broertje bij gekregen 
heeft. Het heet: ,,Jaarboekm en het wordt over 
enkele weken twee jaar. Het is een zorgenkind, 
deze baby; zijn uitzet is erg duur en dan zijn zijn 
hemdjes nog niet eens zwart! 
En wat doen de Trinitariërs? Zij leggen hem te 
vondeling! Slechts 200 van deze lieden hebben 
een gelukwens gestuurd à f 1.75. 
DLS de oudere broer moet er voor opdraaien ...... 
Begrijpt u het? De Redactie weet echter ook dat 
het geld in Nederland weer driemaal omgedraaid 
moet worden, zodat niet ieder in deze regels een 
verwijt mag lezen. Wij menen evenwel de vol- 
gende nummers van T.L. weer in groot formaat 

Het is nog onbekend, w'at 
er in de Feestweek zal ge- 
beuren op het gebied van 
sport en Spel. 
Van het gedenkboek zijn de 
drukproeven reeds gereed; 
de band werd ontworpen 
daor den Heer v. d .Weiden. 
Natuurlijk mogen we nog 
niet alles verklappen, maar 
binnenkort zal er een pro- 
gramma-boekje verschijnen, 
dat vele opzienbarende ont- 
hullingen zal doen. 

Het is hier zeker de plaats 
voor capriolen Pater Duver- 
ge heeft moeten uithalen om 
zijn zangers bij elkaar te 
krijgen en te houden. 
De toneelspelers maken zich 
zeer Ongerust Of het stuk 

" wel OP tijd klaar zal komen, 
hetgeen in ieder geval al  
bewijst, dat ze er hqemaal 
,,inWzitten. 

verschijnen. 
nen B. en W. van Haarlem 

, Tenslotte een variant op 
L ons tot op heden de auto- een bekende slagzin: 
, baan en de duikbodt flotiïle niet. Wij blijven hopen, Trinitariërs, werkt allen mee, voor de missie overzee! 
. dat de vroede vaderen ons dit onschuldig genoegen als- 
; nog zullen toestaan. John Verdegaal, VI. 

i e  kunnen uitgeven. 
Overigens zijn wij van mening, dat, wanneer het 
abonnementsgeld van T.L. niet op de schoolre- 
kening kwam, wij ook niet meer dan 200-250 
abonnementen zouden hebben. 

SC 

In verband met de volledigheid van de kroniek 
vraagt de redactie een correspondent, die ons op 
de hoogte zal houden van de gebeurtenissen op 
het Triniteits-Lyceum-Schoterstraat. 

* 
De.Tolle Lege-bus in de hal wacht na de honger- 

een woord van onrechte be- 
wondering en hulde te 
brengen aan den Heer Hen- 
richs, die met enkele werk- 
zame jongens in de vacan- 
tie zulke prachtige decors 
heeft vervaardigd voor de 
schiettenten, voor de bios- 
coop en voor alle mogelijke 

\tentjes en hokjes, die er op 
het feestterrein zullen gaan 



PA PINKELMAN 
BNTOLLE 'LEGE 

~ e t  was een grote schok, een bittere ontgoocheling, 
toen ik in het Meinummer van Tolle Lege - het blad, 
waarvan men alom in den lande leert, dat het niet dwa- 
len en niet bedriegen kan - las, dat de afgetreden redac- 
tie ,,de avonturen van Pa Pinkelman" beschouwt als iets 
zeer laagstaands, dat wij, Lyceïsten, vooral hoger moe- 
ten grijpen;" het hoeft niet v661 hoger te zijn, als het 
maar ,,iets hoger" is dan deze uitbraakselen van een 
gek. 
Dien avond heb ik,lang wakker gelegen, en stil voor 
mijzelf heb ik herhaald, terwijl ik staarde naar het 
bloemetjesbehang, steeds ditzelfde: ,,Zij zijn niet wijs!" 
Deze oud-redactie meent - zeer terecht! - dat er in de 
hedendaagse wereld vele en grote problemen zijn, en 
dat de massa dit niet inziet, maar zijn tijd verbeuzelt 
met de diverse onbenulligheden. Als voorbeeld nu van 
zo'n onbenulligheid kiezen de schrijvers van ,,TerugblikH 
(K. Dorren en M. Babeliowsky, zie Meinummer red.) 
,,het verhaal van de lotgevallen van P a  Pinkelman." E r  
zijn duizenden voorbeelden van onbenullige boeken; men 
behoeft er slechts de catalogus van een tweederangs 
,,Uitleenbïblotheek". op na te slaan. Waarom kiezen 
deze heren - kennen zij het verhaal wel? - nu als voor- 
beeld van een onbenullig verhaal, een verhaal dat niet 
onbenullig is, dat wel degelijk ,,hoger grijpt." 
Dit schreef Anton van Duinkerken (Prof. Dr. W. As- 
selbergs) o.a. over de onbenullige Pinkelman: ,,Het is 
de grandioze onzin van een kunstenaar, die vol speels 
vernuft zit ,doch ook vol diep gevoel en vol verlangen 
naar rechtvaardigheid en goedheid. Dit soort onzin ont- 
lokt den lezer aanvankelijk een glimlach, vervolgens 
doet het hem schaterlachen, gieren van het lachen, 
sshuddebuiken van het lachen, en eindelijk, als de tranen 
over zijn kaken rollen, krijgt hij het besef, dat de din- 
gen, waarom hij lacht stemmen tot waarachtige levens- 
ernst." 
Ook - of liever: juist - met humor, met ware humor, 
kan men de wereld beter maken. Het is goed, dat wij 
dát in deze tijd, waarin de geleerderige boeken, met - 
voetnoten - schrijvende mannetjes de hoofdrol spelen, 
waarin men de waarde van een mens aftelt naar zijn 
diploma's, ons even scherp voor ogen stellen. Men be- 
hoeft zich niet te schamen om een lach, want zo kan 
men de wereld beter maken.. . . . . 
En dan.. . als wij dit nog even buiten beschouwing laten, 
en denken slechts aan den mens, die het alleen maar 
,,leukJ1 vond (hoewel m.i. echte humor niet ,,alleen9' 
maar leuk zonder ,,meer " kan zijn), deze mens ging 
elke morgen opnieuw weer opgeruimder naar zijn werk, 
dan wanneer hij dit verhaal niet gelezen zou hebben. 
En iemand, die op zijn tenen trapte, kreeg d e  snauw 
niet, dle hij anders w61 gehad zou hebben. Er  was weer 
een klein probleem minder, en de kleine problemen ma- 
ken de grote. 
Geloof mij, want ik weet het zeker: de wereld, het leven, 
dat zo -vol ernst, ja enkel ernst lijkt door een grote. 
uilenbril aezien, wordt schoner en beter als wij durven 
te kijkenldoor &en bril met een rood en een groen glas. 

J. B. Roeland V. 

Het riekt in een HBS-klas. 
Briefjesbroeder komt, leraar: ,,Wat zit hier onder broe- 
der?" 
Broeder: ,,Pater Distel." * 
Zekere Engebe leraar zat op zekere dag aan een apart 
tafeltje in een apart hoekje op een apart stoeltje. 
Een ander vroeg: ,,Waarom zit je daar K... ?" 

, ,,Dacht je nou dat ik als zwager van den Minister van 
Binnenlandse Zaken met jullie aan één tafel kan gaan 
zitten ?" "I 

I 

Een terugblik op de Eindexamen-tijd. 
Nu de vacantie-tijd er weer op zit en ieder volop heeft 
kunnen genieten van deze mooie zomer, wil ik toch nog 

i even een blik terug werpen op de tijd, die nu reeds twee 
maanden achter ons ligt n.l.: de eindexamen-tijd. 
Waarom? Dat zal ik U uitleggen. 
Ik denk dan weer aan die maand Juni, waarin vele met 
kloppend - hart het zweetkamertje ingingen om hun 
kennis te luchten, vurig hopend, daarna hun diploma te 
ontvangen! En ook die dag brak aan. Het was een 
warme Juni-middag, waarop ik me naar het Triniteits- 
lyceum begaf om,te horen hoe of de uitslag zou zijn 
van hen, waarvoor ik kwam. Aangekomen op de Zijl- 
weg, hing daar rond de school een echte begrafenis- 
stemming. Het gebouw lag daar als 't ware verlaten. 
Achter op de cour zag ik jongens heen en weer slente- 
ren, daar ze juist pauze hadden. Vóór de school stonden 
enkele oud-leerlingen, en wat meisjes, eveneens be- 
langstellenden. 
Na een tien minuten wachten, wilden we eens naar 
binnen gaan om te informeren hoe of de uitslag was. 
Allen begaven we ons naar de cour, waar de leerlingen 
van de andere klassen zich nog bevonden. Dacht U 
soms dat we toegelaten werden? Nee, dan heeft U het 
mis! De jongens konden naar binnen gaan, maar wij 
meisjes werden direct door een pater teruggestuurd, 
alsof we een stel melaatsen waren, die de jongens kon- 
den besmetten! 
Was het zo erg dat wij daar kwamen? Maar laat ik 
eerst even vertellen hoe of het verder ging. 
Toen de laatste jongen eindelijk binnen was, mochten 
ook wij op de cour. Daar kwamen toen ook de jongens 
die geslaagd waren. En naflat we ze gefeliciteerd had- 
den, maakten we met z'n allen dat we weg kwamen 
Heet dat nu het einde van je school-tijd? Moest dit nu 
de laatste perinnering blijven aan je H.B.S.-of Gymna- 
sium-jaren ? 
Nee, dan ,,Sancta-Maria", waar ik zelf eens vijf jaren 
was, waaraan ik nog steeds met veel genoegen terug 
denk. 
Daar worden op de allereerste plaats de ouders gein- 
viteerd om bij de uitslag aanwezig te zijn. Tweedens 
hebben daar alle klassen vrij om op de uitslag te komen. 
Dan worden jongens daar wel toegelaten, ze worden 
niet, als melaatsen, door de zusters behandeld, ze staan 
gewoon tussen de meisjes in, maken een gezellig praatje 
met de een en de ander en daarmee is het uit. 
Wij, meisjes staan met grote bossen bloemen in onze 
armen, om die straks onder een ,,Lang zullen ze leven" 
te offreren. 
Nu begrijp ik dat dit natuurlijk bij jongens niet moge- 
lijk is, maar als wij eens het geven van sigaretten in- 
stelden? Zou dat zo'n gek idee zijn? 
Aan de uitslag zoals die op de Dreef is, hou je een bl" 
vende herinnering. Die vormt het sluitstuk van 
schooljaren. Hier leeft de hele school mee, naast vrien- 
den en bekenden. 
Daar op Sancta Maria wordt iedereen toegelaten. Daar 
is de dag van de uitslag, zowel van de M.M.S. als van 
het Gymnasium, in een woord Af. 
Moge zulke dagen van nu af aan ook hun intrede doen 
op het Triniteitslyceum. 
Mocht ik nog eens een uitslag bijwonen, dan hoop ik 
niet dat wij meisjes geweerd worden, we willen ook 
niet dat men ons van alle kafiten aangaapt, maar we 
willen daar als eenvoudige ongekunstelde meisjes rond- 
lopen. 
Paters en Trinitariërs, 'ik ben benieuwd! 
Haarlem 25 Augustus 1947. Joke Schlatmann. 

Men fluistert dat er binnenkort een apart leraarska- 
mertje voor de Heer K. gebouwd wordt. 

* 
Gesignaleerd door oud-leerlingen bp strand te Noord- 
wijk een Wiskunde-leraar in zwembroek. Wie kan dat 
zijn, hè? Voel je het? 



( ~ e t  verhaal van de maand) 

LIED v& ew W 
Het was omdat alle andere bioscopen uitverkocht waren 
dat we onze schreden naar een pand in de Kleine Hout- 
straat richtten. Reeds van verre riepen bonte, handge- 
schilderde plakaten den volke toe dat Spaarne's Sen- 
satiebioscoop deze week de alles-op-dit-gebied-ver-ach- 
ter-zich-latende, enig-in-zijn-soort-zijnde, griezelige de- 
tectivefilm ,,Het geheim van de Groene Spin" presen- 
teerde, terwijl in het voorprogramma de sensationeelste 
film aller tijden ,,Het fluitende doodshoofd" draaide. 
Nu hebben wij er als kind altijd al  van gedroomd, en ook 
nu is het nog een van onze vurigste wensen, éénmaal 
een fluitend doodshoofd te mogen beluisteren. Herhaal- 
de malen vroegen wij het met Sinterklaas, doch steeds 
tevergeefs. Nu zou dan eindelijk onze wens in vervulling 
gaan! Als in een droom bekeken wij de filmfoto's, 
waarop inderdaad een doodshoofd voorkwam, dat de 
bezoekers doorborend aanstaarde. Als in een droom 
kochten wij 'n plaatsbewijs, en eerbiedig betraden wjj 
deze - enigszins bescheiden - tempel der muzen. 
Na een tocht door een lange, donkere gang, waarin op 
allerlei onverwachte plaatsen beeltenissen van filmster- 
ren hingen, kwamen we aan een trap waarop ,,Naar 
't balcon" stond. Inderdaad voerde deze trap naar een 
losjes tussen plafond en zaalvloer bevestigd aantal 
planken. Een man met ,,Lord Lister" in de ene hand 
(Vaklectuur, begrepen eerbiedig) en een Philips 
knijpkat in de andere, leidde ons naar onze plaats. Wij 
vonden dat hij een bokserig aandoend gezicht had, en 
meenden hem reeds, als bewaker der kassa, aan de in- 
gang óntmoet te hebben. 
Hoewel het reeds ver over half drie was, maakte men 
niet de minste aanstalten met het afdraaien een aan- 
vang te nemen. 
,,Hoe staat 't er mee, begint 't nog niet, is 't nog geen 

: tijd?" vroegen wij ontevreden aan de plaatsenaanwijzer. 
f ,,Tijd?" lispelde de man, dromerig zijn neus snuitend, 

,,Tijd? Wat is de tijd ... ? De tijd is Niets mijn kind ... 
De tijd is een stofje op de Schaal der Eeuwigheid ..." 
De uitwerking van deze overpeinzing was verpletterend. 
Eerst was 't doodstil. Wij hoorden ergens een speld val- 
len. Toen begonnen de bewoners van de tweede rang 
zachtkens te wenen, en zich voor te nemen na afloop der 
voorstelling een nieuw leven te beginnen. Een heer-op- 
leeftijd viel ontroerd van 't balcon, en werd helemaal- 
plat de zaal uitgedragen. 
Dan trok echter een man in hemdsmouwen de gor- 
dijnen open, draaide het licht uit, en liep in gestrekte 
draf terug naar de cabine, waar hij begon af te draaien. 
Het witte doek bleef echter onbewoond, en alleen de, 
door een luidspreker de zaal ingeblazen, opdringerige 
muziek, zei ons dat hier een rolprent vertoond werd. 
Uit de cabine kwam eerst een hé61 lelijk woord, ge- 
volgd door de operateur, die een heer welke voor de 

projectieopening zat verwijderde. 
Een lichtflits sneed door de zaal. 
,,Licht.. ." fluisterde de man met de knijpkat hees, 
,,Wat is Licht? Licht zijn loodrecht op de richting van 
een lichtstraal staande electro-magnetische.. ." de rest 
ging verloren in het hoefgetrappel waarmee de held 
van de film het witte doek opstormde. 
Moet ik U de inhoud van de film nog vertellen? U kent 
ze immers uit de recensie. U weet hoe de held na aan- 
vankelijk wat onwennig van de ene naar de andere 
kant van het projectiescherm gedrenteld te hebben, 
tenslotte het spoor van de schurk met het zwarte 
snorretje vind. U ziet de doodsangst in de ogen van 
het arglistig door deze ychurk ontvoerde dochtertje van 
de sheriff. U weet hoe de held met zijn getrouwen zich 
terug moet trekken in een rots die de vorm van een 
doodshoofd heeft, en af en toe als 't hard waait, fluit. 
De schurk trekt met de indianen onder hun wreed op- 
perhoofd Rakaki (spreekt deze naam geen boekdelen?) 
op tegen deze onversaagde helden. U hoort de pistolen 
knallen, het in de zaal aanwezige publiek ,,Spring 'm in 
ze nek jéu" roepen. U draagt zorg voor de-brok-in-uw- 
keel als 's helden beste vriend sneuvelt. 
Tenslotte keert alles echter weer'ten goede als de koene 
strijder voor 't recht, met in zijn linkerhand de lief- 
tallige dochter van de sheriff gekneld, met zijn reste- 
rende handen de schurk bevecht, en U slaakt een zucht 
van verlichting als deze tenslotte in het diepe ravijn 
valt. Dan is 't pauze welke de man-met-de hemdsmou- 
wen vulde met het vertonen van aankondigingen die U 
vertellen welke adembenemende celluloidavonturen de 
directie U voor de komende weken in 't vooruitzicht 
stelt. De man naast ons tandde hevig water bij 't lezen 
van al deze heerlijkheiden. Tenslotte ging 't licht weer 
uit en werd ons 't ,,Geheim van de groene Spin" geo- 
penbaard. Ik zal U de beschrijving ervan besparen, 
woorden schieten hier te kort, en m'n pen weigert deze 
film-voor-fijnproevers te beschrijven. Het publiek raak- 
te erover in 'n extase die slechts even verstoord werd 
toen plotseling midden in 't gevecht met de groene Spin 
deze weigerde verder te vechten en stil stond. Blijkbaar 
was hier sprake van een vergissing van de projector. 
Krasse opmerkingen van de operateur drongen tot in de 
zaal door en vonden hier luide bijval. Dan volgden enige 
hamerslagen gevolgd door 't geluid van een trekzaag. 
De machine begon hierop prompt weer te draaien, en 
de groene Spin hervatte zijn taak. ,,Was zeker 'n 
schroefje los" zei de man naast ons. Wij zeiden dat we 
dat ook al dachten, en aanschouwden de laatste 10 m. 
film waarin de detective een dame aan z'n hart drukte; 
,,The Happy End". Het licht gaat aan. De wereld van 
schijn laten we achter ons, door de uitgang stappen we 
weer in de werkelijkheid Noud v. d. Eerenbeemt 4 A2. 

GA NAAR AMSTERDAM 
Rembrandt, Rubens, Titiaan: namen die symbolen voor 
je worden als je de zalen van het Rijksmuseum door- 
loopt. 
Symbolen van eeuwige aardse schoonheid. 
Het. is overweldigend, zo'n bezoek aan het Rijksmuseum, 
daar de wanden vol te zien met Hollandse, Vlaamse, 
Franse, Spaange, Duitse, en Italiaanse Kunst. 
Je hijkt hoog tegen de wandtapijten en sluit je ogen bij 
de schittering van de edelgesteenten. 
Je ontcijfert met ingehouden adem het ,,Pater Noster" 
uit het missaal van Karel de Grote en bewondert de 
fijnheid van het Duitse houtsnj'werk. 

De indrukken zijn te talrijk en te verscheiden om ver- 
werkt te worden want zoveel pracht en zulk een rijk- 
dom heeft Amsterdam nog nooit gezien. 
Je  moet er naar toegaan. Zo'n kans krijg je nooit meer. 

J. v. d. Horst VI. 

Wat zal het komende seizoen op 
Sport.ieb;ed brengen? 

Weer staan we aan de opening van een nieuw seizoen. 
Bij zo'n gelegenheid zijn we al spoedig geneigd om af 
te vragen: Hoe is het vorig seizoen verlopen? En wat 
kan er in het nieuwe seizoen bereikt worden? 



Over het afgelopen seizoen hebben we niet te klagen 
en er zijn zelfs enkele klinkende successen geboekt. 
Op de eerste plaats dan de zwemclub, die in October 
een daverende overwinning behaalde op het Ignatius- 
College en het er verder zonder kleerscheuren heeft af- 
gebracht. 
Voetbal en hockey verliepen in het begin vlot, o.a. door 
het veroveren van een mooie beker op het Ignatius- 
tournooi. Maar het Paastournooi voor voetbal en ver- 
schillende hockey-tournooien in Rotterdam en Amster- 
dam werden voor ons lelijke tegenvallers. 
Maar ..., nu genoeg over het verleden. 
Het nieuwe seizoen, wat zal dát brengen? 
Binnenkort wordt het V.(H).I.C. tournooi weer gehou- 
den. Dan kunnen we weer, evenals vorig jaar, met een 
mooie overwinning uit de bus komen. 
Maar, er moet getraind worden. En veel harder dan tot 
nu toe. Een groot bezwaar ook van verleden jaar was, 
dat er geen vaste elftallen waren. Laten we nu drie 
vaste voetbal- en hockeyschoolelftallen samenstellen en 
daarmee trainen en nog eens trainen. Dan pas kunnen 
de spelers tot behoorlijk samenspel komen. Ook voor 
de kleinere sportclubs geldt dit. Zonder trainen komen 
we er niet! ! ! 
Hier volgen reeds enige data: 
28 September: Alliance Hockey Openings Tournooi. 
7 October: Rectorsfeest. Tournooien op elk gebied. 
1 November: Ignatius-tournooi voor voetbal en hockey. 

En nu, veel succes! J. v. Daal, V. 

En zo zetten we ook dit jaar weer een punt achter een 
onvergetelijke zomervacantie. De schooldeuren en -boe- 
ken gingen weer open, Pythagoras heerst weer met ijze- 
ren hand, het onregelmatige werkwoord spant weer zijn 
strikken: de eerste ronde is ingeluid. Wat let ons echter 
in gedachten nog even terug te gaan tot de afgelopen 
maanden ? 
Evenals vorig jaar togen ook nu vele stoere Trinitariërs 
naar Twente om er de ,,vruchten der aarde te plukken." 
Dat zij er echter meer deden dan rogge binden en de 
vrouwelijke dorpsjeugd het hoofd op hol brengen, tonen 
ons de daar gespeelde wedstrijden. Voetbal werd een 
3-2 nederlaag. Doch welke kniesoor treurt hierom? 
Deze ongetwijfeld grootse prestatie zinkt immers in het 
niet bij de polo-uitslag. Hierbij kroop Haarlem met een 
6-2 nederlaag uit het water. Geruchten als zou deze 
nederlaag te wijten zijn aan de feestmars die het Deu- 
ringse Fanfare-Korps vóór de aanvang uitstootte, en 
waardoor diverse kippen uit het dorp van de leg raak- 
ten, lijken ons enigszins overdreven, en weerhouden ons 
niet te vragen: Kón dan nu niet anders? Wanneer je 
helemaal niet meer weet waar je de bal moet laten, 
kun je 'n1 tenslotte altijd nog in 't vijandelijk doel leg- 
gen. Afijn, volgend jaar beter. Van Twente naar Mois- 
son is een behoorlijke afstand, doch hier waren vijf lyJ 
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ceisten de Jamboree aan 't bijwonen hetgeen volgens 
hun beschrijvingen ,,erg leuk" was. Ook de Benoit-La- 
bre-stam maakte een uitstapje naar Frankrijk. Victor 
Croese en Gerard Schoonderbeek tippelden intussen mee 
met de Vierdaagse rond Nijmegen: Victor kon van 
Victorie spreken! 
Op 4 September stroomden allen echter weer, beladen 
met gigantische hoeveelheden brood, het nu gegrond- 
verfde lyceum binnen. Tevens deed een nieuwe hoeveel- 
heid ,,onderbouwM zijn intrede, aan hen een hartelijk 
welkom en enige goede raadgevingen: rook niet op de 
speelplaats, en denk eraan: meester heet hier ,,leraarv. 
Dus op 4 September maakten we kennis met de nieuwe 
tijdenregeling en bijbehorende picknick. 
En hoe maken jullie het Schoterstraters? Mogen wij 
van jullie ook een Kroniek tegemoet zien. Wij hoorden 
reeds over een verpletterde baby, gaarne nadere be- 
richten! ,\ 
Dat het menselijk uithoudingsvermogen soms tot schier 
bovennatuurlijke dingen in staat is, bewijzen de zes 
leraren die op 5 September 25 jaar aan de school ver- 
bonden waren. De officieële jubeldag is op 28 October, 
doch reeds nu: Proficiat en sterkte! 
Nicolaas vari Tolentino bracht ons op 10 September 
tijdens een plechtige-Hoogmis-met-predicatie, een hoe- 
veelheid ,,Nicolaasbroodjes". Het gerucht dat deze nog 
van vóór de oorlog dateerden en daarom niet aan de 
,,pelgrims7' werden uitgedeeld, wordt van bevoegde zijde 
tegengesproken. 
En zo zijn we dan weer aan 't einde van deze kroniek 
Alleen even nog een vraag: Hoe staat 't met de clubs? 
Met uitzondering van de borden-beschrijvende wandel- 
club, liggen vele blijkbaar nog op één oor in de zalige 
overtuiging dat er ,,nog niks te doen valt". Dit is een 
betreurenswaardig misverstand. And that's al1 folks. 

Noud v. d. Eerenbeemt 4 A2. 

Op 18 JuIi werd geboren: JOHANNA THEODORA 
CORNELIA MARIA, dochter van den Heer J. Th. v. 
Greevenbroek. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
#ud#%k~catie 

Met ingang van heden wordt de prijs van de ad- 
vertenties tussen de tekst, met 25% verhoogd. 

De redactie van T.L. verzoekt haar abonn6's eventuele 
adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de admi- 
nistratie op te geven. 

Zij, die hun abonnementsgeld voor de jaargang 1946- 
1947 nog niet hebben voldaan, worden dringend ver- 
zocht dit onverwijld te doen. 
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