
OFFICIEELE OPENING
VÀN HET

TRINITEITS-LYCEUM
DER PATERS AUGUSTIJNEN TE OVERVEEN
OP DONDERDAG 12 APRIL 1923.

F E ESTP RO GRAM MA
VOOR DE LEERLIN6EN

Om 8 uur H. Mis met algemeene H. Communie in

de parochiekerk te Overveen.
N.B. DezelÍde plaalsen in de Kerk, als bij de oeíeningen van den

Eucharistischen Bond.

Daarna gemeenschappelijk ontbijt in de gymnastiekzaal
va n de 5t. Aloysiusschool.

Om half tien zal een H. Mis worden opgedragen door
Z.D,H, den Bisschop van Haarlem
(ln de kerk wederom dezelíde plaatsen).

Om elf uur plechtige inwijding van het Lyceum door
Z. D. H. den Bisschop. Onmiddellijk aansluitend de oí-
ficiëele opening in de zaal voor lichamelijke oeÍeningen.

Om half vij{ gezellige bijeenkomst in het Lyceum, aÍ-

gewisseld door verschillende nummers der Sportveree-
niging.
(Foto's worden genomen),

Om acht uur Litteraire voordracht met lichtbeelden door
den Limburgschen dichter Felir Rutten.
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IN DEZE EN volgende Tee-eL-nummers wordt uiEvoerig aandacht
besteed aan de geschiedenis van het Triniteitslyceum. Daarin
Lezend treft mij vooral hoeveel er in een betrekkelijk korte
tijd veranderd is. Voor de generaties Leerlingen van de laat-
ste zes à zeven jaar is het Triniteitslyceum een andere school
dan voor de generaties v66r hen.
!íi j van 197 2 missen dingen die er vroegèr r^raren . Toen v/as er
school veel kleiner, en dus kenden leerlingen en leraren e1-
kaar over en weer in een mate die nu niet meer mogelijk is.
Beslotener als de school- was,kon er een verenigingsleven bloe*
ien dat r^rij niet meer kennen Natuurlijk kunnen wij er geen
eigen voetbalvereniging meer op na houcien , oêtuurlijk kan de
school niet meer zo exclusief het leven van de leerlingen be-
heersen. Het oude kan niet weer tot leven gewekt urorden, maar
r^tij zu11en met zíjr- a11en moeten dóórzoeken naar nieuwe vor-
men, waarin r^/i j ons Ínet-elka ar-zL jn kunnen beleven.
Oude en vertrouwde vormen van oncierwijs staan op de he11ing,
de nieuwe bevinden zích nog in een experimenteel stadium.Dui-
delijk is ê1, voor zíe het oude onderwijs ervaren heeft , dat
de verhouding leraar - leerling zict. in de richting van een
samenhrerkingsvorm ontr^rikke 1 t, waarin onde rwt j zen en onderr^7ezen
worden - activum en passivum - veranderen in samen leers tof
bewerken , zíj het op verschillend niveau Op die \,/eg moeten
r^'i j kiachtig doorgaan.
De vanzelfsprekendheid van de katholiciteit van de school ten-'
slotte , kenmerk van zo'Ír veert.ig jaat geschiedenis , is een
vraagstuk ge\^Torden.Er bestaat bi j velen - mi jzelf niet uitge-
zonderd - een misschien begrijpelijke schroom om dit vraagstuk
consequent onder ogen te zien. Maar wij zu11en er niet onder-
uit kunnen het aan de orde te stellen Ouders en leerlingen
blijken, gezi.en de aanmeldingen in Haarlem en heel het land,
de katholieke school- op prijs te ste11en. Daarom rust op ons
a11en, ouders r leerlingen en leraren de plicht te ontdekken
en herontdekken,ríat die katholiciteit inhoudt en hoe zíj zích
kan ui ten.
Alles bij elkaar vormt dit een ambitieus programma voor vele
jaren,dat fantasie en bewegelijkheid vab ons vraagt. De aÍge-
lopen vij ftig jaar hebben aan onze school een soliditeit ge-
geven, die vertrouwen wekt Velen.houden van dat oude Trini,
ook a1 vinden zíj nog zoveel om kritiek op te hebben:zij heb-
ben het beste met haar voor , êD het beste in hen zelf voor
haar over.
Daarom durf ik met vertrourden en hoop te zeggen:
ren, j ij , Saligh Triniteit I

nog vele ja-

W.L. HELWIG
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VAN DEZE EN volgende Tee-eL s zal een groot dee.L \^Iorden inge-
nomen door artilels over 't 50-j arig bestaan en foto t s (vo1-
gende nummers ). Het zort daarom handig ztjí om deze Tee-eLs
te bewaren, zod.at je een heel overzLc:nt van de afgelopen 50

jaar krijgt. Hierdoor zullen eigentijdse,'artikels de komende
maanden een bescheiden plaaÈs innemen '
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Postzegelactie Nederlandsch Roode Kruis *L een berLht

VANAF l5 AUGUSTUS is er door de PTT een serie van vier bij-
zondere postzegeLs in omloop gebracht. Op deze zegels zít een
toeslag, die ten goede komt aan het werk van het Ned. Roode
Kruis. Er is een unieke zegel bij, omdaE deze zwart is.
De actie loopt tot 30 september, de geldingstermijn voor de
frankering is onbepaald. Bij zonderheid is, daÈ zot rr actie maar
eens in de vij f jaar plaatsvindt.
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WE GAAN MAAR gev/oon door met Tee-eLs, \^rant. steeds meer mensen
gaan tt 1ezen, merken we. En dat vinden r,re fijn, juist nu wij
een jaar ingaan dat voortreffelijke en vaak zoetsappige ( die
kroniek gaaÈ door I ) lectuur zaL brengen. Hoe kan 't ook anders :

50 jaar Triniteits; daar zít stof voor een heel boek in Dat
r^/as ook oorspronkelijk de bedoeling, maar na tn aantal moedi-
ge maar vergeefse pogingen van híer niet nader te noemen per-
sonen, is tt verzoek om een vijftiger jaren gedenkboek te ma-
ken bij ons terecht gekomen. En zodoende zullen er in de Tee-
eLs,die vanaf heden tot aan die zo bejubelendexjubileum-fee.st-
week verschijnen, vele artikelen gewijd zíjn aan die jaren,
die godzíjdank achter ons liggen.Ialees daarom zuinig op je Tee-
eL, \^/ant wie r^/eet win je er nog eens een AVRO-quiz mee. ZeE
de jubileum-Tee-eLs ge\^roon brutaal naast de bijbel + In de ban
van de Ringl op de boekenplank, ze zu1len er niet misstaanl
Nu wat andere koek I Op tE ogenblik ziËten er bij de redaktie
5 mensen en bij de lay-out ongeveer 8. Voor de redaktie zíjn
nog 4 pfaatsen vrij en voor de lay - out ook nog 'n paar . Dus
heb j e zi-a , ho1 dan naar 't 1okaa1 van Theo Forrer of klamp
iemand van Tee-eL in de wandelgangen aan en 1eg je wensen op
tafel, en je zult zíer., er gaat een werel voor je open
Voor de verandering r^ri11en wij graag besluiten met een harte-
lijk welkom aan a1le eerste klassers + andere nieuwe leerlin-
gen in hogere klassen(SterkËerdoe rdaar je zín in hebt en \^reet
je de weg niet, kijk dan op de her + der rondhangende platte-
gronden en vraag 't aan iemand met een Trini-trui aan); aan
al1en die gebleven zíjrr en die nog steeds 't grote moment af-
wachten (de revolutie? ) . verder r47i11en vre hier nog een treur-
zar.g aanheffen om tt geruisloos heengaan van Pater Reijkers.
Hi j had beter verdiend. I^li j b1i jven uirki jken . En om nier de
indruk te wekken dat Tee-eL uitsluitend een blad is voor leer-
lingenrklinkt nu tn welgemeend tHallot aan de nieuwe leraren,
die ons helaas niet zíjn voorgesteld op d. proclamatie.Vergis-
sing is rectoraal. Houdoetaai. REDAKTIE
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I
DE VOLGENDE LEERLINGEN zíjn geslaagd voor het eindexamen
HBS-A

M. Kalkhoven
M. van Lieshout
C. den Nijs
M. Reckman
B. van Schai k
A. Srnit (Haarlem)
A. Smit (Overveen)
G. Pouw
W. Rijnbeek
R. Sandhóve1
F. SchLaghecke
M. Selhorst
H. Smits
H. Stoelinga
C. Strack van Schij ndel
J. Strik
A. van der Vlugt
en
B. van Zelst

;ïïffi:" ï
Dijkstra
de Roy van Zuydewijn
Alessie
Hos

de

de

dames: A.
C.
I.
E.
C.
B.
v.

heren: P.
R.
A.
B.
C.
R.
I4I .

C.
P.
J.
M.
B.

de Beer
Evers
Fielurich
de Graaf f
Hui j g
de Jong
de Jong
van den Abbeelen
van Beemen
Ber s ee
Boeters
Broekhof
Guiking
Huy sman s
Koni j n
Kuijper
Leuven
Niedenzu
van Opstal

GYMNAS IUM- a

de dames: P.
J.
s.
H.

de heren: J.
J.
J.
T.

Hou tman
Ka lkhoven

M.
E.
en
M.
A.
T.
en
B.

(
(

<^- J- --

-cvns_s run-_Ê

de dames: H.
M.
J.
M.

de heren: A.
J.
A.
H.
R.
J.
G.
R.
M.
B.
M.ze5 A.

van der Beek
Grupp ing
Re e s tman
Rohol1
Boom
Br inkmann
van Dam
Dirks
Driessen
van Gerven
de Graaff
Gr obb e
van cij 1 swij k
van Hoorik
Jasper s
van Kampen

z

B

M. van der Schalk
B. Uiterwaal
en
A. Uittenhout
E. Koning
P. Kuin
H. Luger
P . Overd ij k
F. Piso
G. Prenen
R. Regout
J. Rooijers
B. Santen
B. Steeman
en
B. Zeíjlemaker.



SE,9LAGD.

de dames:

de heren:

cholten
t. r'au s

ilar t
an de Kerk
rek

L euwenhuy s

I. van der Aar
E, Bohnenn
J. van Brandenburg
E. Broekman
I^i. Dijkman
J. Franse
P. van der Aar
E. Alder s
P. Aukes
A. van Baarsen
A. Beaufort
A. vaÍr Berckel
W. Brouwer
P. Castien
G. 1e Cocq d'Armandville
F. Dankelman
E. Devilee
J. Dorenstouter
H. Elferink
M. Eij svogel
0. Genee
I^I . Grooff
E. ten Hacken
F. Hartog
A. Hoenderdos
J. Hoenderdos
A. Huij gen
P. Kalkhoven
A. van Kampen
T. Aan de Kerk
J. Klein Heerenbrink
H. Koelemeijer
J. Koelemeijer
R. Koning
H. Koomen
L. Kossen

M. de Haas
I. Huij boom
A. Huijgen
c. Kok
M. Tan
J. van der Voort
M. Kossen
A. Koster
R. Krabbe
K. Lamboo
F. van Lammeren
J. Linneman
T. Mandemaker
J. Metten
R. Meijboom
H. Michon
J. van Nieuwmegen
C. Nooij
P. Paardekooper
J. van Putten
F. Roels
S. van Rooij en
P. Schumacher
P. Smit
L. Teunissen
M. Teunissen
I. Touw
P. Trossel
A. Vermeulen
M. Voss
P. van Westerhoven
C. Willems
A. I^Ji11emse
F. van LIulften
R. Zíel-tjens
R. Zvtar thoed
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( ADVERTENT IE )

VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING op onze redactie en lay-outaf-
e1 ing vragen wij :

ENKELE FANATIEKE MEDEI^IERKERS
(LIEFST UIT ALLE KLASSEN).

eboden wordt: Gezellig educatief part-time
werk in fijne werkkring.

Bi j goed werk volgt uitstekende \^/aardering.
oor inlichtingen wende men zi.ch tot

de heer Theo Forrer kamer 0l

ee-eL het blad voor de Trinitariër van nu.

Hoofdkantoor ZLjLweg 203, Haarlem.
te1.: 023 - 5 lijnen.
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Juffr. van der Schaar: "Wi1 j e j e

hinderlijk voor de mensen' die
Leerling vertaalt: Vrou\^ren worden

den.
Dhr. Blaas:ttMeestal versier je vrou\^ren zonder bovenkleed.t'
Juffr. van der Schaar: "En nu ís het uit l "
Leerling: t'Het is nooiË aan ge!íeest. "

Dhr. Rens: ttLuister, dames, heren en de rest..
Nadat al1es is uitgelegd.
Leerling: "Ik begrij p her niet. "
Dhr. Rens: "Wie j ou trour^/t, is nog niet gelukkig. "

Dhr. van der Munnik: "M"g ik ook \,rat zeggen?"
Leerling: t'Als u erop staat. t'

Leraar is naar de kapper geweest.
Leerling: "Wat is hij opeens kaal. "
Andere: ttHeb j e hem we1 eens met

Juf f r . van der Schaar : ttDoe dat
interes seerd naar te kij ken,

Leerling:'"Ik kan niet Lezen \dat

lang haar gezi"en?"
briefj e weg. Je zit er zo ge-
het is vast geen natuurkunde.'

'Dhr. Rens: "Je kijkr zeker met je
daar staat. tt

eksteroogl tt

Dhr. Rens: "Moet ik alles nog eens uitleggen?"
Leer l ing : ttNee r wê verge ten he t zo we 1 . tt

mond even houden? Het is zo
zitten te kletsenl"
vaak versierd met bovenkle-

Onder gymles.
Leerling: "Is dat zwemmen nu echt nod.ig?"
Dhr. Bosman: t'Dan \^ras j e j e tenmins te nog

Leraar f rans: t'Ik heb t\^/ee zeer ernstige t
gemaakt. De eerste keer gebeurde er nie
kreeg ik een koffer op mij n neus . "

Leerling: "Lelijker kon u er toch niet mee

Dit is een restant van verleden j aar.
A1s j e een shakestone hoort, j e weet het r
op en mik tm in de copybus tegenover de 1e

eens. tt

reinongelukken mee-
ts; de tweede keer

r op worden.tt

ecept: schrij f hem
rarengarderobe.



IN EEN GEDENKBOEK kan men een halve eeur\r s choo 11even op ver-
schillende manieren benaderen; bijvoorbeeld door het noemen
van geËa11en; door met een zekere weemoed de velen te memore-
ren die kwamen en r/eer gingen; door het ophalen van grappige
voorvallen; door het vermelden van ge\^/one historische feiten,
die nu na zoveel j aren klinken a1s even zovele goed geslaagd'e,
maar naur^relijks te geloven anekdoten.
Al deze en andere methoden ontlenen hun zín aan het begrip
veranderlijkheid, zo U wilt vergankelijkheid.
Een jubileum vieren is een aangename manier om zi.ch te bezin-
nen op een dynamiseh verleden en even te zíen naar een toe-
komst , die zeker vreer anders zaL zíjn. Vormen, normen en me-
thoden zíjn, ook in het onderwijs, nooit absoluut maar hebben
al1een tijdelijke,betrekkelijke en dus veranderlijke waarden.
"Niets is, alles wordt". Onveranderlijk b1ij ft a11een het ver-
anderlijke Dit te r^/eten bespaart op vele gebieden allerlei
denkmoeili jkheden.
En zo wordt het bestuderen van vijftig jaar schoolgeschiedenis
het met gepaste bewondering en begrij pende verb azíng zier' van
een boeiende film, die doet verlangen naar een vervolg.
Zeer bescheiden is dit lyceum aIs een soort schuilkerk begon-
nen.Nu heeft het een klinkende naam in het Nederlandse school-
v/e z en
Twee en veertig jaar heb ik hier 1es mogen geven.Vele honder-
den leerlingen v/aren mijn goede vrienden , sommigen zíjr- het
nog. Met rechtmatige trots zíe ik naar diegenenrdie nu op we-
tenschappelijk en maatschappelijk terrein vooraanstaande plaat-
sen innemen:het zíjn "de leerlingen, die verder gingen dan de
meestertt.
Jartoekomstige schoolgeneraties zu11en, r^ranneer nodig, altijd
nieuwe inspiratie kunnen putten uit de gedachte dat dit lyceum
met zíjn ups en downs in de eerste vijftig jaren van zíjr, be-
staan, met vormenrnormen en methoden aangepast aan die tijds-
perioden, belangrijke mannen heeft voortgebracht.
Ik zat de levensgang van deze school nauwkeurigrsoms misschien
met enige bezorgdheid , maar altij d met grote belangstelling

DR. I,í.J. FUSS
leraar wiskunde

Triniteitslyceun
Haarlem 1925-1967

blijven volgen.
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HALLO, DAAR BEN IK weer, terug van weggewee s | , J
$rens , al lemaal- bruingebrand en vo I goe ie moed
g innen.
lit wordt een bijzonder schooljaar,dat weten jul1ie toch, hè?
Want dit jaaro oil precies te zíjn van l0 tot l4 oktober, zul-
len we het 50-j arig school-bestaan gaan vieren" En als alles
meezitrwordt dat hardstikke link. Buiten deze dagen om wiilen
vr'e met gekkerhippe acties ook nog de aandacht op dit i0e lus-
trum vestigen.Hopelijk kan ik jul1ie daar later meer over ver-
te1tren.
Allereerst kijken wij nog even Lerug naar het afgelopen jaar.

2 juni, sportdag r^Taarop iedereen zijn benen uit zíjn gat liep
orn zo hoog en zo ver mogel-ijk te springen , ofl zo hard (of zo
zacht mogelijk te lopen en om een zo hoog aantal punten te
.scoren.

3 juni, als het niet waar is. Ja kan ook nooit eens eán dag
van school weg,of er vj-nden achter je rug om hele veranderin-
gen plaats. ZoaLs <iat grote verkeerslicht op de Randweg . Zij
hebben nij niets gevraagd, ik heb niets gezegd.Dat doet maar.
Alsof er tegen\^/oordig geen gezag meer bestaat.

5 j uni, gez ien de vel-e manke en kreupele figuren op school
vandaag, v/as het duideli jk, dat er een sportdag gevíeest is.

7 juni, Meneer van Greevenbroek jarig vandaag. Weer een Tee-
eL 12 uitgebracht, maar toch een andere.
8 juni, hallo hé, nàg een Tee-eL, het kan níet op. Hoeveel

punten had jij voor die test, ik had er -35, dus ga zelf maar
na.... Eeq nauwkeurig onderzoek heef t uitge\^rezen,dat op dagen
waarop Tee-eL op de huidige manier uitgedeeld wordt op school
de criminaliteit met 1 752 daalE en de rommel met t 607". Waar
dit blad a1 niet goed voor is I 1

9 juni, alweer de laatste tnormale t schooldag.
l0 juni, begin van de zoveelste slachting onder onsrrdeerlozen
Bijna iedereen zaterdag naar school. Dat hebben wij sinds 1an-
ge tijd nier meer meegemaakt. Deze keer is het voor ons wer-
kelijk te veel geworden. Waren \,íij vroeger (Pasen, Kerstmis)
na t\^/ee weken ï^reer hersceld r ou hebben diverse medici uitge-
maakt, dat er t\^ree maanden nodi g zí jn om weer bi j te komen,Nog
6én keer kwamen we a-T16aa1 terug (2g juni) om te horen , wià
het overleefd hebben, wie uitsrel van executie krijgen"Ben je
ook , troost ju, je bent niet de enige.

ik vind het erg leuk natuurlijk dat er in't mo-
elt

uiiie ook trou-
om weer te be-

l5 juni, ja,



nument plantj es staanr maar waarom 2 dagen voor het
het schàol j aar? Men verwacht toch zeker niet, dat \^/e

in de vakantie komen kijken, hoop ik hè?
2l juni, soiree voor drie en hoger, dat duurde tot 8

minuten over twaalf. (Wie zo! afwez:rg geweest zíjn?)

e inde van
elke dag

(ACHr: : )

gaan de
)
geleuter
daaaahag I

C HRONN I E

6 augus tuS : Odys seus op de T. V. Dat \^/as nu ne t \,raar ik in de
vakantie naar verlangde . Kunnen we Homerus niet laten ' voor
víat hij is, en 's zondags bij u televisie komen kijken'meneer
Terstegen?

24 êu9., de eerste schooldag en mooi weer, de geijkte combi-
natie.0m l0 uur bleek dat de rector op de proclamatie enkele
dingen was vergeten te zeggen. Dat meneer van Noorf van kamer
veranderd is, was een welkome tip. l^le konden ons klasseboek al
niet meer yinden.
Als energiek reporter van dit blad heb ik aan desberreffende
instantie gevraagd , wêarom die ij sverkoop nu in de kantine
plaatsvindt. Het antwoord luidde: "omdat mijn vrouvr' zích niet
in tweeën kan splitsen." (onze schoolbiolooà,"Dit is inderdaad
onmogelijk.") De mevrouw met het melkkannetje komt dit jaar
namefijk niet meer op school en nu heeft mevrouw Grobbe 't zo
ingedeeld. Nu zou ik mezelf niet zíjn, a1s ik niet enkele be-
z\tarer, zov hebben. Punt één voorzie ik in de winrer een gran-
díoze puinhoop in het voormalig walhalla der hogere klassers,
ten tweede vind ik die trap vrij gevaarlijk; iemand die uit de
kantine 1oopt, terwij t hij zíjn ij spapierrj e aan her opbl azen
is, maakË een goeie kans om van het schavotje op zíjn gezicht
te va11en. (weg ij sje) En vi at gebeurt er nu met de chocolade-
keuken? 0 jar êo wie gaat DU, na het vertrek van pater conrec-
Ëor de theebonnen verkopen ?

Lokaal 1 20, derde bank aan de raamkant: "Chronnie is gek"Ein-
derijk!
28 aug., ik vond het knap warm vandaag. maar de rector scheen
het voor de schoolradio maar koud te hebben, te horen het ge-
bibber.
Nadat ik in de nieuwbouw r\reer.eens zo'rr gaaLjestegel op mijn
kop gekregen had. vroeg ik me af, of men a1 die (1osse)tegels
niet eens vast had kunnen lijmen in de vakantie.
29 êu8., Emmalaan opgebroken. Bijgevolg gingen vele Trinita-
riërs over de stoep, hierdoor zo de woede van enkele buurtbe-
woners ontstekend, die de stoep gingen blokkeren met zichzeLf
of met een minitrapauto.
3l êug., brief gehad, gedateèrd op I september. (dan
verhoogde posttarieven van kracht; vandaar, denk ik.
Dit moet dan maar \^reer eens het einde van een boel
zíjn. Naast pater Reijkers mis ik ook de schilder.

P. S. Worteltj es zijn erg lekker en gezond I


