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IIET BEGON ALLEMAAL met een ingezonden brief in de Nieuwe Hr1.
Courant van l0 september l9lT rwaarin werd gepleit voor de op-
richting van een Roomsch Katholieke Middelbare School.
Nadat gebleken uras, dat er hier voldoende belangstelling voor
bestond, werd op 4 j anuari een vereniging opgericht, die tot
doel had " de oprichting van ene vereeniging tot stichting en
instandhouding van scholen voor R. K. I,Íiddelbaar Onderwi j s te
Haar 1em . tt

Weldra verscheen er een brochure , t""tin men om thlee redenen
voor een Roomsche H.B.S. pleiLternl. ten eerste tot behoud en
versterking van het geloof en ten tweede om hogere studiën bij
de R.K. Jeugd aan te moedigen.
Maar Ja, een school bouw je niet van luchÈ , dus wilde men in
díe brochure een fonds voor oprichting van scholen en jaarlijl-
se bijdragen tot instandhouding daarvan. Dus geld.
Na een jaar had de vereniging ruim 25000 f lorijnen in kas. 0p
29 juni ontvingen de Augustijnen in Nederland een verzoek, om
zich te willen belasten met het onderwij s op te te stichten
school.Het za1 iedereen duidelijk zijn,dat het anËwoord hier-
op niet negatief ge$reest is.
Er kon echter vanuit Den Haag geen subsidie voor de bouw gege-
ven worden hregens de zorgwekkende toestand van ts lands mid-
de1en. Men liet zíe}, in Haarlem niet uit het veld slaan en op
7 december l92l gaf de minister zLjn fiat en keurde de plan-
nen om in 1922 te beginnen goed.Nu kwam het er opaan, de han-
den uit de pijen te steken. Dat is gebeurd en hoe!
Op l8 apriL 1922 werd de bouw van een R.K.lyceum aaÍr de ZíJL-
wê8, besËaande uit ll les1okalen, een gymnastiekzaal en zaLèn
voor lijntekenen, aanbesteed onder R.K. (:) aannemers. Pater -
later rector - Vlaar werd belast met de verdere gehele voorbe-
reiding.
De eerste inschrijving leverde 45 jongens op
Het docentencorps van het eerste uur bestond
Pater Vlaar O.E.S.A. Plant.- en dierkunde
Conrector Esser O.E.S.A. Godsdienst
N.C. Andriessen Engels
A.J.C. Blaas Geschiedenis (later Gr
S. Hooy Lichamelijke Oefening
A.],1 . Julianus Duits
Dr s . Kouwenhoven I^Ii skund e
B.G. van Selst
L. C. Theunis Frans
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M. P. J. van der Weiden Tekenen
tíel een verschil met de ca. 60 docenten van nu.
0p 5 september \,Íerd het eerste school j aar begonnen met een H.
Mis (in vroeger tijd begonnen alle plechrigheden mer een hei-
lige Mis, zodat die in het vervolg van het verhaal achterwegen
gelaten zullen worden. )
En op 6 sepËember waren dan de eersLe lessen, maar nog niet inL
het gebouw zeLf \^rant dat was nog niet klaar,maar op de zolder
van de R. K. Jongensschool van Overveen.

vewo! op /7 +
Hier hebben de tr,íee eeíste eerste kiassen en een tweerJe klas
tot 1,2 a?:.L1. "gezet€tttr.niant toen gingen ze echt aaar de ttg"o-
Lc school".
De Trini-tariërs van het eeisï.e uuï hebben in die kcrte Ei-ld
nr-et stilgezeten, ï,íani ze hebben o. a. he! Sint Catharinaf eesË
gev.i-erd (Augustijnen lraditie), de Eucharistische tsond en cie
.'JaeLbaivereniging Alliance opgericht.
Twaaif aprii werci hel Lyceum Sancrissimae Trinitatis of popu-
i-air gezegd hei Lyceum vaa de alLerheiiigste drieëenheid ge-
opend. 0p 14 aprii begon men dan echt j-n hec nieuwe schooige-
bouw, ilê eerst heei iret interieur van de lagere naar de hoge-
re school gebrachË te hebben.
I{et lcl-coster was bijna klaar en op 2 augustus betrok Rector
Vlaar hef- mel 2 paters en 2 broeders. (Wat zu1len ze een ruim-
te gehad hebben. )
Het 2e jaar begon Ínet 102 ieerlingen en de oprichting van het
gymnasium. Maar dat gíng ook niec een - È\^ree - drie. Want men
had in Den Haag weer eens een bèzuinigheidskoorts te pakken
ook toen a1 - en dus kreeg men van die kant geen toestemrning

Í5 e. geen ge1-d . Maar dank zíi de onverilroeibare reetor Vlaar is
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DE SCHOOL IS leeglWaar is de kleine man die toch groot was?
Een van de meest kleurrijke personen is verdr^Ienen Pater
Reijkersr wê missen u.Niet a1leen de sigaretten en de repen
chocola of u\^I dagelijkse ronde door de kantine om theebonnen
te verkopen rnaar vooral uw persoon die het Triniteitslyceuu
voor een groot deel heeft gemaakt.U begeleidde ons en leef-
de inrens met ons mee. U deelde oÍLze problemen en hielp ons
eruit.
Op l6 augustus 1945 werd u als leraar aan orrze school ver-
bonden, I september 1952 werd u fot conrector en prefect be-
noemd. Door deze benoemingen kregen we beter kontakt met u.
Als r/e lief vraren mochten \i/e uvt kasteel helpen opbouwen,als
we stout r^raren moesten \4Ie een proefvertaling maken.I^Ie namen
het met een lach daar u de straf met een lach oplegde.
Uw pedagogische kwaliteiten zu11en we ook niet snel verge-
ten U wist ons te boeien en \,Ías in staat a1le stof tot de
onze te maken. De verstandhouding tussen u en de leerlingen
was goed \^/ant u beschouwde uzelf vaak a1s oÍLze gelijke waar-
door beter kontakt mogelijk vr'as . Ook vermeed u het de kwa-
liteiten die u beztt ten toon te stellen. Uw bescheidenheid
helde soms over in een zekere nonchalance. Steeds merkÈen I^re

dat die nonchalance schijn r^ras, u wist meestal meer van ons
af dan wíjzelf.
I,tre hopen van harte dat ook u met plezier aan al d,eze vrucht.-
bare j aren terugdenkt en r^Iensen u een gezonde en zorgeLoze
tijd toe.

LUCIE VAN MENS
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alles toch \,Íeer in orde gekomen.
Tn 1926 werden de eerste eindexamens van de H.B.S. afgenomen.
Waarschijnlijk door de zenu\^/en slaagde er van de 7 kandidalen
maar 4. Bi j h.t eerste eindexamen gymnasium een jaar later \,ías
het van 3 van de 4 jongens het laatste jaat oP school ge\,íeest.
Bij het nieur^re schooljaar ging nu ook de H.B.S.-A meedraaien.
Op 22 october \,íerd een nieuw schoolde"l tn gebruik genomen rnl.
het oosteli jk deel van de oudbou\n/,want de school was na 5 j a-
ren a1 te klein geworden en op 8 december t"/erd de kapel inge-
wijd. Het was duidefijk dat er groei in de school zat.
HeL eerste lustrum werd gevierd Ook in 1927 (er is veel ge-
beurd dat jaar) werd het systeem van de vaklokalen ingevoerd,
zoaLs wij ook nu nog grotendeels kennen.Maar het ging toen bij
het wiSselen van de lessen wel l^/at anderS tOe dan [u, I^tant er
gold een spreekverbod in de gangen.Dat zou nu onmogelijk zijn'.
In 1929,was er op het gebied van het verenigingsleven voor
elck r^rat wils . (ríe elders desbetref f end arËike1. )
In 1930 werd op 5 november herdacht daË Augustinus 1500 jaar
geleden gestorven was.
Het zilveren priesterfeest van de rector is door het lyceum
begin juli 1932 gevierd. In februari I 934 werd feestelijk her-
innerd aan het koperen priesterfeest van Pater Esser.
En ze bleven maar f eesten op het Triniteits, r4/ant van 3 tot 5

maart vierde men het l2à je"r-bestaan. Ook de leraren van het
eerste uur jubileerden. Het is een feestelijk geheel ger^rorden
en iedereen, die aanwezig ger.reest is, zaI zich deze dagen nog
voor de geest kunnen halen.
In I 935 werd de prefectuur ingesteld.Pater Prosper Jansen \ras
de eerste prefect. Pater Distel volgde hem in 1937 op.
In het naj aar 1936 vías het lyceum aan de ZíjLweg letterlijb
en figuurlijk in de wolkenrrTant men ging vliegen.Er werden nl
een Fraar lessen over luchtvaart kennis gegeven en hierna vioo.
iedereen zelfs de lucht in om een rondvlucht boven Arrrsterda;
t e maken.
in 1937 vras de vrereldspanning ook al op school te voelei..Va:,r
werd er over de situatie gediscussierd.
Eínd jufi 1938 werd begonnen een huisplanetarium op de zolder
te bouwen.De initiatief hiertoe v/as G.Pieterse, die same'i1 nLeÈ
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broeder Pius en enkele leerlingen de sterrenhemel op schoor 1n
elkaar gezet hebben.Op 4 december 1939 \,ías het klaar.Men noem
de dit vroeger we1 de roem van ons lyceum
In 1939 begint men op school daadwerkelijk de invloed van dar
grote buurland te merken Op 29 augustus wordt een s irene op
het dak geplaatst en de volgende dagen komen de eerste (neder-
landse) militairen op school A1s op 5 september het nieuwe
schoolj aar begon, \,íaren de leraren en leerlingen niet alleen:
er waren bezoekers. Enige lokalen moesten vr'orden afgestaan en
het sportveld werd a1s oefenterrein gebruikt. ( Dit is heden-
tendage nog aan de kwaliteit te merken. )
De bezetting van de Duitsers had tot gevolg dat er op l5 mei
l940 de Nazi-militairen op school kwamen.
De rectpr achtte het beter de leerlingen niet met hen te con-
fronteren en gaf de leerlingen een paar dagen vrij.Maar op l7
mei waren de Nazí | s \^/eer verdwenen en 20 mei begon de school
\^/eer. A11een de heer van Greevenbroek ontbrak,\^/ant hi j vras met
een evacuatiegolf meegesleurd en in Frankrijk terecht gekomen
)p 3l mei \^/as hi j víeer terug en zaL wel heel wat te vertellen

g ehad hebben.
Voorlopig liet men de school met rust.Maar op l6 october moest
iedereen in school opbreken Het gebouw schijnt zích uitste-
kend voor soldatenverblijf te lenen.Toen kwamen er(weer)duit-
se soLdaten. Op l8 october \,ras de schoolbevolking r^/eer onder-
dak, n.1. onder dat van het Christelijk Lyceum. Op 22 october
moesten de paters hun klooster verlaten Zíj verhuisden naar
de vi11a Ter Hoffsteedeweg 4.
De bezetters hadden het we1 gemunt op de Trinitariërs en op
het vorderen van schoolgebou\^ren \,íant in juli 1942 !íerd ook het
christelijk ingenomen.

Het gymnasium kreeg enkele lokalen van de St. Theresia-school
aan de Kleine Hout\,reg, de hoogste klassen van de D. B. S. en de
laagste klassen kwamen in de St. Jozef school in de Nic.van der
Laanstraat terecht en de 2e en 3e klassen vonden plaats in het
ongebruikte gedeelte van de R.K. ULO aan de Ged. Oude Gracht.
( In lg43 kregen d.eze klassen huisvesting in Huize Insulinde
aan de ZLJl\,reg.) En zo \^/as de school verdeeld over de stad.
Het nieuwe schoolj aar 1944 begon onofficiëel oP 5 september '
Do11e Dinsdag,maar door a1le geruchten die de ronde deden door
de invasie, begon het pas cp de e1fde. Een week later eindig-
de men al weer, omdat het niet veilig meer was oP school en
omdat Bloemendaal moest evacueren. I 0 october kregen de leer-
lingen !Íeer lessen,maar oP 20 november \,íerden de laatste 1es-
sen gegeven. Tot nader order \,íerd de school gesloten;het les-
geven \^raS onmogelijk gev/orden.Op de lerarenvergadeling van l1
j anuari r^7erd besloten om de leerlingen taken op te geven: het
lyceum \^rerd een correspondentieschool. Dit instittlut heef t 12

weken bestaan. I I april werd het klassikaal onderwij s voor de
onderbouw \^7eer hervat.
Na de bevrijding op 24 mei was bijna heel de schoolbevolking
r.^7eer bijeen op het Christelijk Lyceurn en begon men weer met de
l-essen. Zo eindigde op l3 juli het vreemdste school j aar vaÍ1
t:ÍIS lyceum, waarin maar 2 maanden gewerkt was De leerlingen
r.,"erden voorwaardelijk tot Kerstmis bevorderd.
llet 24e school j aar begon rdeer in het vertrouwde schoolgebou". l&

ïedereen \taS maar \^7at bli j rLTanf, wat had men het verta6ltr"rrlo oo-



bouw gemist.
Het gebouw was veel te klein geworden. De groei van de school
wordt duidelijk, als men enkele cij fers naast elkaar zetz
190 leerlingen in 1927: 232 in 19321' in 1933 - 303 en dan ver-
volgens 325 - 342 - 337 - 375 - 430 - 463 - 458 - 523 - 536 -
636 - 726 - en op l5 september 1946 waren het er 750 . Dat is
evenveel a1s in 1966.
De school v/as natuurlijk veel te klein om normaal 1es te ge-
ven.Het gebouw zou dan 2 x zo groot moeten zíjn: DiL ving men
op door het systeem van halve schooldagen te handhaven.De 1es-
duur werd op 4O minuten gebracht.Nieuw was de figuur "klasse-
docent". Alles op school kwam ï^reer op gang ; er werden clubs
(her) opgericht, Tol1e Lege verscheen weer. Het idee van de ac-
tie Venray-Nijmegen (een hulpactie voor t t verwoeste Zuiden),
is op onze school ontstaan n.1. bij Pater Hutj ens.
5 maar t. 1946 werd het zilveren priesterfeest van Pater Distel
gevierd. Op l0 augustus kwamer er voor or.ze school een paar
belangr!j ke veranderingen. Rector Vlaar werd prior in Venlo en
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* r*rok vyn áz- t9
pater Modestus van straaten werd Rector . uitbundig werd de
oud-Rect.or vlaar gehuldigd wegens zijn vele verdiensten.
Begin schoolj aar lg46- lg47 bleek het nog nier mogel ij k om ie-
dereen a1le lessen te geven,dus breven de hal-ve schoold.agen
gehandhaafd. Koning winter heersre in de winter van lg46-1g47
zo streng, dat de schoolbevolking voor de tweed.e maal in zíjn
geschiedenis z'rt heil elders (rh;is) moesL zoeken, n.r. op itr
f ebruari, omdat het in de school niet te harden r^ras, daar de
ko lenvoorraad op was . op I I maart r^ras ook d.eze tyran verdwenen
en ging men weer met vo11e moed verder.op 4 sepÈember ï947 o-
pende het Triniteitslyceum een dependence in een oud school-
gebouw in de schoterstraat,Deze dependence is later een zeLf.-
standige school geworden, n.1. het Mendel Co11ege.

Yle^t?

Aan het begin van het 25e schooljaar werd de strucÈuur van het
lyceum zodanig gewijzígd, dat de leerlingen na één jaar moes-
ten kiezen of ze de klassieke kant opgingen of de HBS prefe-
reerden.
Zo ben ik aan_ het eind gekomen van een korte kroniek van 1922
- 1947.

fí.ns?

2L FRANK VESTER GA.6. I
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DE SP0RTLIEFHEBBERS K0NDEN voor de oorlog op school a1le kan-
ten op. Zo \,ías er de voetbalclub A11iance, opBericht in 1922,
Verschillende voetbalkampioenschappen heeft hij behaald, maar
hij had helaas niet altijd wind mee: verscheidene keren be-
stuursmoeilijkheden en degradaties , maar de vereniging is er
\^/eer alti j d bovenop gekomen.
De hockeyclub Alliance is in 1927 opgericht ( l0 september ).
Het hTaren vooral de lagere kl-assers , die hier lid van r^raren,
\^/ant de hogere klassers vonden deze sport voor hen te min en
prefereerden het "ede1e 1eer".
H.T.C. Alliance ging het goed. Het
- naar ik heb kunnen nagaan dat
In het seizoen 1941 - 1942 werd de
dit een gunst ige invloed had op
laat z ich indenken !

F4ens P

was in 1941 voor het. eerst
het le elftal degradeerde.

damesafdeling gesticht. Dat
het aantal mannel ij ke leden

33



In het jaar 1942 is een zwemclub opgericht ' die ontstaan is
uit het zvíemmen onder de gymnastieklessen.
Voor de oorlog bezat het lyceum een eigen tennisbaan, achter
school bij de spoorbaan. In februari 1946 werden besprekingen
gevoerd met Wimbledon in Overveen en sindsdien spelen de Tri-
ni-tennissers daar.
In me i- l92l werd de Athletiekvereniging opgericht , maar na
1928 hoort men daar niets meer van. Eind juní 1947 besluit men

vreer een club op te richten.
In 1928 is de cricketclub van de grond gekomen . Het r^raren in
de jaren dertig vooral de leden van de voetbalclub, die deze
sport beoefenden.
Voor de oorlog is er een tafeltennisgroepering gewee6t
oorlog stond deze tak van spoft r^reer op r ftêêF gebrek
teriaal deed de tafeltennissers de das om.
In 1928 was er hier een bloeiende damclub. In I 933
echter a1 weer ter zíeJ-e gegaan.
Scfaken is ook een tijd populair ger^/eest op school , Betuige
het feit, dat er in 1928 een schaakvereniging ontstaan is rwaar
het in de beginjaren nogal rommelig aan toe ging. In 1947 v/as
deze vereÍriging nog steeds aanwezig.
Men zíet, dat vrqeger (bijna) a1le sporten op school beoefend
werden.

.Nade
aan ma-
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wat in de geschiedenis van het schoolsportleven steeds oprralt
is dat het initiatief vaak van enkelen uitging, terwijl de r:4Fc
de gemakzuchtige aanhang vormtrdie zíc]n níet a1 te druk ri.1 ij;.:ten het werk aan anderen overlaat.
zo rda6 van Liemt voorzítter van voetbal- c:n aËh1e dekclub, J.Bosse een Bteunpilaar van Alliance-hockey e1 :i.:t Gustr:;:licve;.,
Seveke, Bosse en Henf ling het wel en r^ree van ;..i.; j ance v.rg:l:er
en hockey verbonden en eigenlijk luei. t,:.-.,..i. i:ei; i,, .,1;,;.r.r,,:,-:r. oo
school.
Zo was in het algemeen de situa t: ,,: c:p
ven in de periode 1922-1947.
Voor dit uittreksel heb ik een rJankla
het artikel van de heer p.M"i, SokK=1,.
denkboek.

a r5ra rvelke

lrguur .
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Re fr. : Het is uit het Trini
HeÈ is uit het Trini
De leerlingen zíjr. er
Dat is tm nu net nou

gegrepen.
een greep
geslepen

de kneep.

I,rIie loopt er alti j d maar
naar absenten te vragen
en doet dat heel r^lat j aar
zonder -e-en keer te klagen?
Wie werkt er nog vrij laac
altij d met meneer Grobbe
om zo de hele school
weer helemaal te schrobben?

refr.: Het is uit het Trini g.grepen.
Het is uit het Trini een greeP.

De leerlingen zijn er geslepen.
Dat is rm nu net nou de kneeP.

Meneer Iloeks tra, a1s t t kan
blijf hier nog heel wat jaren.
Liefst nog een jaar of tien
tot aan Uw gríjze haren.
Dus zu11en wij a1s dank
voor het doen van deze dingen
tot slot van dit gezarlg
nog éón keer voor U zingen:

refr. : Het is uit het Trini g.grepen
IIet is uit het Trini een. greep

De leerlingen zijr. er geslepen
Dat is tn nu net nou de kneep.
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I sept..: Jubileum van meneer (drs.A.F.M.) van Noort. Volgen-
de week vieren lre he t.
4 sept.: Ontwaarde rta het zevende uur enkele docenten achter

op het 'sporÈve1dr, die wat Iistig met een balletje liepen te
doen. Je kon goed zíen, dat het niet zo best meer ging ' maar
\^rat wi1 je op die leeftijd, êr dan nog. na een hele dag lesge-
ven ?

5 sept. : Dè grote tlag van ons saligh Triniceits . Het begon
's morgens al meE de vijf minuten durencie beschri j ving van een
tractatien die \^re zouden krijgen. En wi-j maar niet \,íeten, hrat
iret zou zi jnrhè. i^las erg iekker en voor herhaiing vatbaar. Ln
de grote pa'Jze kregen we heL ges j ouw met de vlag tot in de do-
centenkantine, die bij het horen van het schooilied spontaan
inviel- . 0nder heË zesde uur po Lonaise door de hel-e school en
met bijna iedereen,waarui E nj. j bieek dat saarnhor:ighei-d (weer)
duideiijk aanwezLg ïas cp school- . iia de inagi s iraie f ee s t rede
rran de rector ( rninder kan ik her niet noenen ), dj-e tellcens
cioor ge;uich werd onderbroken , ging een kl-eine groep heË nog
doorrrj-eren in cnze sterke drankkantine,waar even later meneer
ilokkeling onder l-uid gej ubel en gezang binnenkwam. ( Zíj, die
het aog niet r^reten::neneer Hokkeiing heeft ais leerling 5 sep-
tember'22 meegenaakt en is sindsdien bi,i;ra ononderbroken aan

de school verbánden.)i{ierna met ca.4C rnan - het Haarlems Dag-
blad spreekt zeLfs van 50 man - naar de Grote Markt'waar iuid
gezongen en gespeechd is en vervolgens naar tL gebouw van het
á"".iàrns Dagblaàrdat we 5 m:-nu-uen 'be-zettenr, volgens een be-
richt in d.eze krant van 6 september. iieË is een geslaagde dag
ge\,íorden.
8 sept. : Feest van meneer

een dag vrij. 's Avonds een
loge kreeg en nog iets, t dat

van i'{oort daadwerkeli j k gevierd '
mi s , t/aar hi-i een e ts en een hor-

de kerk niet inkon' of zo. Hier-

niet redere
qes[ÀÀAdg

il."" ," i tlotn*o.

u6b-Á ls +a. danken è&^

R. Mei3burg
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na kreeg hij een (geslaagde) receptie en ik een bekeuring.
I I sept. : Hoehoe, herenvandeschoolleiding, kandiedeurvanlokaa
1l l3nunieteenseenkeeromgezetworden?of laat er anders een bord
bíjzetten van qreg.versmalling, of gevaarlijk punt of zoíets
dergelijks.
14 sept.: Mensekinderenrhoe halen ze het in hun hoofd om.zuL-
luke af f iches op te hangen. "Geen geoul^/ehoer, bomen op de courtt
Of \rrat vind je van deze: "A11e remmen 1os in het Trinibos."?
(f.t a1s je dan nog weet, van wie die kreet komt , Ea je hele-
maal twij felen . )
Toespraak van de rector over tt - voormalig - achterlopen
de intercom;... "De laatsÈe drie weken van het. vorig jaar
merkten r{re het...." Ik al 6 jaat geleden.
l5 sept..: Hè leukerds, die steeds ventielen van fietsen op
oude cour losdraaien: doe het voortaan bij j e eigen fiets,
laaÈ je eens nakijken.
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1,, *J't) 9u7 vp\er wat -1, ,'i " Jan|r,baavdr dgn ba\,ie, ik ,/oor'*pu u' ^T;rtna- e'-" onf'[ álrn W"ï;6#-:inffi' :.'.


