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dierbare lezers 

Een klein woordje bij deze lange rij. 
Of dit mammoetnummer aan ieders gading voldoet, weten 
wij niet. Wé1 dat wij onze keuze van onderwerpen en artike- 
len zo ruim mogelijk hebben willen houden en getracht hebben 
de traditionele jubileumstijl, die voor de oningewijde oninte- 
ressant, voor de niet-ingewijde onbegrijpelijk is. zoveel moge- 
lijk te vermijden: dus geen vergeelde foto's met leerlingen in 
kuitsbroeken, ziekenfondsbrilletjes, met Kiek in de jaren '20, 
enz. 

na ons achtste lustrum 

Zeer veel dank heeft de redaktie voor hen, die kopy in- 
stuurden. Aandrang voor tijdig inleveren is bijna niet nodig 
geweest zodat wij de tijd, nodig voor het laten verschijnen 
van dit overdikke exemplaar, danig hebben kunnen bekorten, 
al zal voor u, onwetende van de rompslomp die hier aan 
vast zit, dit toch wel tamelijk laat verschijnen. Een proefwerk- 
week doet echter veel tot diep verleden maken. 
Nog een speciaal woord van dank aan de beer Fens, die 
praktisah de gehele opmaak hiervan verzorgde en die hier de 
supervisie over had. Wie  enigszins op de hoogte is van zijn 
drukke werkzaamheden, zal weten wat dit betekent. 

Red. 

Het doel van de feest- 
week, die georganiseerd 
werd bij gelegenheid van 
het achtste lustrum van 
onze school, is op de eer- 
ste plaats een herdenking 
van de veertig jaar, waar- 
in een gedeelte van het 
katholiek middelbaar on- 
derwijs in Haarlem door 
onze school werd ver- 
zorgd. Wi j  denken terug 
aan de moeilijke begin- 
periode van onze school, 
aan de werkers van het 

eerste uur, de onzekere en onoverzichtelijke 
tijd van de oorlog, aan de reorganisatie, die 
na de oorlog - mede door de enorme toename 
van het aantal leerlingen - noodzakelijk was, aan 
de splitsing in twee zelfstandige scholen en alle 
voorbereidingen hiertoe, kortom aan het verleden, 
dat achter ons ligt. Als wij terugzien op dat ver- 
leden, dan resulteert deze bezinning in een diep 
respect voor diegenen, die ons zijn voorgegaan én 
in de leiding van de school én in de dagelijkse uit- 
voering van het voorgeschreven schoolprogramma. 
Een herdenking als deze is een welkome gelegen- 
heid om onze bewondering en dankbaarheid te 
uiten voor de prestaties van anderen. Wi j  mensen 
van deze generatie zullen er ons van moeten door- 
dringen, dat een goede traditie niet zomaar vanzelf 
ontstaat, maar te danken is aan de arbeid, toeleg en 
liefde van velen, die ons in tijd én voorbeeld zijn 
voorgegaan en die wij dreigen te vergeten, als wij 
dit allemaal als vanzelfsprekend accepteren. De 
verworvenheden van nu vinden hun wortel in het 
verre verleden en wij kunnen er ons niet genoeg 
van bewust worden, dat wij leven in afhankelijkheid 
van hetgeen vóór ons werd gepresteerd. 
Met is  vaak geneigd om de resultaten van het eind- 
examen als enige en uitsluitende maatstaf te han- 
teren voor het peil van een middelbare school. 
De eigen sfeer en de mentaliteit van de schoolge- 

meenschap achten wij minstens even belangrijk. 
Niet in de eerste plaats bepaalt de jeugd zelf de 
geest van die gemeenschap; de groepering van 
docenten is  de draagster van de sfeer, die een 
school eigen is; hun elan, hun levensvuur, hun 
cultureel en christelijk peil, hun toewijding deter- 
mineren de geest en de spirit van het grote geheel. 
Aan dit lerarencorps is een hulde bij deze gelegen- 
heid volledig op zijn plaats. De verzorging van de 
vele programmapunten van de feestweek is  een 
vrucht, waaraan men deze sfeer en mentaliteit kan 
kennen. 
Onze erkentelijkheid en waardering voor het werk 
in het verleden, het onderkennen van een goede 
geest in de schoolgemeenschap betekenen geens- 
zins dat wij ons voor de toekomst verzekerd achten. 
De materiële situatie is onze eerste en grootste zorg, 
niet alleen omdat het aantal leerlingen de capaci- 
teit van het huidige schoolgebouw verre overtreft, 
maar ook omdat de accomodatie aan de eisen 
van de moderne onderwijsvernieuwing te wensen 
over laat. W e  zullen open moeten staan voor fouten 
en leemten, die ongetwijfeld vastzitten aan het tradi- 
tionele onderwijs; voor de verschuiving van de be- 
langstelling, die zich langzaam maar onontkoom- 
baar voltrekt; voor de verandering van accent, 
omdat de behoefte en het sociale milieu zich wijzi- 
gen; voor een andere aanpak overeenkomend met 
de resultaten van de moderne psychologie. 
Met een veertigjarige traditie achter ons, met de 
verworvenheden uit het verleden, met de garantie 
van een gezonde sfeer in onze gemeenschap, 
mogen wij de toekomst met een groot vertrouwen 
tegemoet zien. Ik wens onze schoolgemeenschap 
toe, dat zij moge groeien, niet zozeer in aantal als 
wel langs de lijn van de gevestigde traditie en in de 
geest van de moderne tijd naar het ideale beeld 
van een echte augustijnse gemeenschap van jonge 
mensen, waarin wetenschap en wijsheid samen het 
resultaat zijn van een vorming, die aansluiting geeft 
op het volle christelijke leven. 

Rector. 
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Herinneringen, herinne- 
ringen. Er is niet aan te 
ontkomen bij een jubi- 
leum. Het is een natuur- 
noodzakelijk kwaad of 
goed, ik weet het niet. 
Maar als er dankbaarheid 
mee gepaard gaat, moet 
het toch wel iets goeds 
zijn. 

Welnu, met toen nog pa- 
ter Van Straaten en  ate er 
Vandalon kwamen wij op 

de vooravond van de hongerwinter 1944 op het 
stationnetje in Overveen aan. Pater Van Straaten 
en pater Vandalon waren hier serieus benoemd, ik 
ze!! sstonel al ingedeeld op het lesrooster van ons 
Gymnasium in Eindhcjvem. Plotseling kwamen zij 
bij mij in een Zusterklooster te Nijmegen, met de 
mededeling dat zij het met pater Provinciaal zo 
---egeld hadden, dat ik nnet hen-mee naar Haarlem 

i gaan, waar ik zelf bang als een wezel, de 
ters moest beschermen tegen bommen. 
zo begon de Haarlemse tijd. 
t de bevrijding, met de terugkeer op de Zijlweg, 
t de Venray-actie, met Een Uur Kunst, met het 
ooltoneel tot in Emmen toe, met laaiende 
actievergaderingen van Tolle Lege, met een 
oollied waarvan de eerste regel hierboven staat. 
torn met een bruisende school, ofschoon zonder 
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mmers, met jongens die na vijf bange oorlogs- 
!n, laaiden van enthousiasme, dat een hoogte- 
it vond bij het 25-jarig bestaan van het Lyceum 
t een heuse kermis en de Toneelgroep LETO, 
irbij pas tijdens het spel ontdekt werd dat de 

dikke negerin Dr. Terstegen was en dat LETO 
dus een afkorting inhield van LErarenTOneel. O m  
nog maar te zwijgen van de schoolfietstocht naar 
België, waar ik reeds op de heenreis met fiets en 
al naar beneden gleed van de roltrap in de Maas- 
tunnel en de mensen juichten over de gevallen 
pastoor! 
Een beetje te veel in de ik-vorm? Ik ben het met U 
eens, maar het getuigt van een tijd, waar ik altijd 
weer met grote vreugde en dankbaarheid aan 
terugdenk en daarom alleen vlogen deze regels uit 
de machine. En toen kwam de tijd dat Rector Van 
Straaten de vlag hees bij de opening van het 
Mendel-College: de paters hadden een dochter, 
een nieuwe loot was ontsprongen aan de oude stam 
op de Zijlweg. 
Die dochter was een verdraaid eigenwijs ding. 
Moeder en dochter begrepen elkaar niet altijd even 
goed. 
Maar het ziin en bliiven Moeder en Dochter en 
daarom wil $e ~ o c h i e r  vandaag dankbaar geden- 
ken dat zij er nooit zou geweest zijn zonder deze 
Moeder. Kreeg zij geen gehele uitzet mee van 
Triniteitsleraren? Kreeg zij geen honderden Trini- 
tariërs mee als beginkapitaal? 
Bij een jubileum hoort een wens, zo van groeien 
en bloeien. 
Welnu: Vivant Lyceum SSmae Trinitatis et Colle- 
gium Mendelianum in veritate et mutua caritate 
felieiter in perpetuum. Amen." 
Al begrijpen de Mendelieïs daar geen woord van, 
zij zijn het er heus allemaal hartroerend mee eens, 
dat verzekert Uw 

p. V. J. Hutjens o.e.s.a., 
oud-conrector Triniteitslyceum, 
rector Mendel-Colleae. 
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J3e brief die de haarlemse pastoor H. J. J. Wen@ op 29 juni 
1920 sichtte aan de t d g e  provinciaal !der Augustijnen 
Dr Leo Beke, met de vraag of h i j  zijn orde wilde belasten 
met het onderwijs van een in Haarlem op te richten middel- 
bare ischool voor jongens was een voor die tijd normale geste. 
Het Haarlems lyceum past in de traditie van het katholieke 
onderwijs in Nederland. Alleen de structuur was anders. Het 
onderwijs werd i.p.v. aan priesters en religieusen vooral aan 
leken toevertrouwd. In deze nauwe samenwerking van leken 
en priester-religieusen vindt de vitaliteit van dit lyceum voor 
een groot deel haar verklaring. W e  zullen onze bezinning 
vooral richten op dit aspect van dagelijkse samenwerking 
tussen priesters en leken in de vorming van de jeugd, 
De brief van pastoor Wentzel zou tegenwoordig geen van- 
zelfsprekende zaak meer zijn. Men is ml. van mening, dat Let 
onderwijs, veelal in profane vakken, zonder bezwaar aan 
leken kan, of zeífs m e t ,  worden toevertrouwd. Weze ziens- 
wijze komt vooral voort uit een eerlijke bezorgdheid van het 
geheel van de katholieke gemeenschap, die men beter en 
effectiever gediend acht, wanneer de priesters de hun, op 
grond van het priesterschap, in het bijzonder toevertrouwde 

rvullen en werkzaam blijven in wat men dan graag de 
: zielmng" noemt en zich niet verliezen in activiteiten, 
n goed, 'of soms beter door leken kunnen worden uit- 
d. Ook vanuit de onderwijsgevende Orden en Congre- 
vernemen we dit geluid, Hiertegen worden enkele 
nele argumenten aangevoerd, die echter vaak zelf 
anvechtbaar zijn. 
onderwijs behoort tot de alleroudste traditie van vele 
porden: hoogtepunten in haar geschiedenis vielen vaak 

smen met een grote blo& van de scholen. Echter men moest 
rekening houden met het feit, dat er een tijd kan komen waarin 
de bakens dienen te worden vewet. 
Vavolgens zouden juist de door religieusen geleide scholen 
d--.. '-et feit dat ze verbonden zijn aan een in en bij de 

levende kloostercommuniteit, meer dan andere scholen 
xrt" blijken te hebben: ruime mogdijkheden voor aan, 
7oor de individuele leerling, de betrokken gezinnen, de 
p school, het ,,schoolleven", etc. Maar contacten met 
holen veroorzaken toch wel enige scepsis ten aanzien 
argftment. Bovendien waagt men zich wel eens af of 

t dat de priester-religieusen een dominerende positie 
i in het leven van de school, op sommige gebieden het 
orps een zeke~e inertie oplegt. 
tte wijst men erop dat juist de door priesters geleide 
i het mogelijk en gemakkelijk maken een groot aantal 
nensen ook ziehorgelijk 6e benaderen. Dit ziebrgelijk 
wordt echter te veel als een bijkomstigheid beschouwd: 
!gelijkheid tot het beoefenen van ,,directe ziehng" aan 
ntal jonge mensen, naast, of zelfs ondanks de onder- 
ie taak, De aanwezigheid van priesters en religieusen 
de scholen is echter slechts dan verantwoord, wanneer 

?orden duideliik w a a k t ,  dat de school ook ALS 
'OL en het onderwijs &k in profane vakken ALS 
CRWIJS, een zielzorseliike functie heeft. Een antwoord 
vraag-naar de zin ei de betekenis van deze scholen zal 
~k van hieruit gezocht dienen te worden. 

Koor dit antwoord volgen hier een tweetal suggesties, van 
waaruit wellich te zijner tijd een argumentatie zou kunnen 
worden opgebouwd. Deze suggesties worden geformuleerd te- 
gen de achtergrond van deze school, waar nu gedurende 40 
jaren Augisistijnen hebben samengewerkt met een corps van 
leken. 

De zowel gemeenschappelijke als individuele activiteiten van 
de Augustijnen als priesters zullen in een of ander opzicht in 
dienst van het apostolaat en de zielzorg moeten staan. Te  
vaak en te gamakkelijk waardeert men deze scholen op grond 
van mogelijkheden voor ,,directe zielzorg". Is dit wel zuiver? 
Onze godsdienst is een geïncarneerde godsdienst heel de acti- 
viteit van Cbristus kerk is opgenomen in het stoffelijk-geeste. 
lijk substraat van de aardse mensenigemeenschap. Zielzorg 
benadert het te verzorgen en te leiden subject in en aan tijde- 
lijk en veelal van nature gegeven situaties, welke dan ook in 
concreto zijn. De zielzorger moet als zielzorger aanwezig zijn 
in het leefmilieu van de aan hem toevertrouwde mensen, om 
daar voortdurend God te representeren door zoveel mogelijk 
dat te zijn, wat men krachtens roeping en levenstaak zou 
moeten zijn. De priesters die hun werkzaamheid hebben bin- 
nen de scholen, doen dit door als leraar binnen te gaan in het 
leef-milieu van leraren en leerlingen, door hun taak hier zo 
goed mogelijk te vervullen,. Vanuit deze gedachtengang zou 
men kunnen vaststellen dat de activiteit van de priesters 
binnen de scholen zinvol is. 
Een tweede suggestie is gebaseerd op het feit dat de Augus- 
tijnen een gemeenschap van kloosterlingen is: wij staan niet 
slechts als priester, maar misschien zelfs primair als religieus 
in de wereld, Het kloosterleven wordt gpkarakteriseerd door 
de aanvaarding van de evangelische raden. Dit afstand doen 
van bezit, huwelijk en persoonlijke wijsheid is te vaak nega. 
ti& gewaardeerd. Momenteel wordt echter het accent ver- 
legd van het ,,afstand doen en onthechting" naar het ,,vrij 
zijn van allerlei gebondenheid" en het ,,disponibel ~ i j n  voor 
allen". 
Men zou het kloosterleven ook kunnen aanduiden als een in 
onze wereld aanwezig symbool van datgene wat toekomstig 
is. In verwachting van een nieuwe wereld geeft hij funda- 
mentele waarden van deze wereld prijs. Zo zijn de klooster- 
lingen door het feit dat ze er zijn een symbool van een 
andere, hogere en blijvende wereld. 
Deze beide aspecten kunnen zin geven aan hun aanwezigheid 
op de middelbare scholen, In de onderwijs-activiteit beleeft 
hij zijn ,,disponibel zijn voor allen". Het onderwijs is het 
,,vaartui@" en het ,,middel" waardoor hij dit beschikbaar-zijn 
verwerkelijkt. 

Vervolgens kunnen de kloosterlingen als convict en ais 
individu een voortdurend appèl zijn en een verwijzing naar 
de andere wereld,die komende is, Men is geneigd te zeggen 
dat juist de leef- en werkgemeenschap van de ,school een bij 
uitstek geschikt medium hiervoor kan zijn. 

Dr. M. v. Straaten 0.e.s.a. 
geresumeerd door Peter Levelt Vlb. 
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Vijf september 1922. De eerste schooldag van het Triniteits- 
lyceum, Parochiekerk in Overveen. 9 uur. Rector Vlaar, Con- 
rectm Esser en acht leraren voor in de kerk en achteraan op 
de laatste banken, in het halfduister + wij de leerlimgen - 
vijf en veertig, De beginnelingen, de spitsafbijters, de basis 
van de latere mammoet. In hun beste pak, speciaal opgedoft 
en extra netjes gekamd voor de inauguratie. Naar Overveen 
gestuurd met vele goedbedoelde ouderlijke aansporingen om 
je best te doen en je rustig en netjes fe  gedragen. Sommigen 
nieuwsgierig en zenuwachtig, anderen brutwl en onverschil- 
lig. De meesten nog kinderen zo van de lagere school. 
Enkelen vooral de tweede klassers niet zo draaierig, druk en 
dartel, maar rustig en bezadigd, de oudere afdeling, die het 
doen en laten van de volwassenen probeerde te imiteren De 
rector en zijn leraren, ook al onder de indruk va.i dit zo 
belangrijke gebeuren en daarom min of meer uit hun gewone 
doen, wat blijken zou, toen anderhalf uur later docenten en 
discipelen tegenover elkaar stonden in de  gymnastiekzaal van 
de parochieschool naast de kerk. 

Toespraak van de rector vol vaderlijke vermaningen. Dan 
de indeling der klaseen, twee eerste met ieder achttien, een 
tweede met negen jongens. Naar het klaslokaal, waar wij de 

,ster noteerden en de leraar eens goed bekeken, die ons 
ot mededeelde, dat de volgende dag de lessen begonnen. 
een kleine knusse en daarom voor iedere rector benij- 

vaardige schoolgemeenschap. 
een bijna onoverzichtelijk legioen van meer dan 640 

toen nog Igeen vijftig) jongens, die hun kennis ontvingen 
de ,,helden of werkers van het eerste uur", zoals de 
m uit die dagen eens genoemd werden. Eén van hen is 
ho01 veertig jaar trouw gebleven, onze vroegere engeise 
*, de heer Andriessen, 
heeft alles meegemaakt. Het eerste eindexamen in 1926, 

>richting der HBS-A op het einde der twintiger jaren, 
4ding van de school met de zijvleugel, bouw van de 

hel, crisis-jaren met bezuinigingen, ook bij het onderwijs, 
ionaal-socialistische dreiging in binnen- en buitenland, 
logsiaren met evacuatie en verhuizing maar andere school- 
ouwen, hongerwinter met schriftelijke lessen, na4oorlogse 
.n met de oprichting der dépendance in de Schoterstraat, 

itere Mendel College en in 1962 zijn laatste eindexamen. 
t eerste schooljaar speelden wij korfbal op de speelplaats 
letbal op een stuk land aan de Ramplaan Op  25 novem- 
ierden wij voor het e a s t  het feest van Sint Catharina 
leefden wij de oprichting van de voetbalclub Alliance; 
alf jaar later werd op 12 april de nieuwe school inge- 
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sen, taai en interessant, wrvelend en boeiend, lessen, 
om waren en lessen, waaraan geen eind kwam; soms 

onderwijs over de leerstof, maar een causerie over alle- 
e dingen door de leraar, die nogal eens van de les- 
T afweek. 

,n eerste jaar op school als leraar. Twaalf jaar later. 
Niet helemaal vreemd, want ik had op een Muloschool een 
driejarige voortrainmg &ad, maar toch wel onwennig, voor- 
al in de vijfde klas, waarvan de oudste leerlingen maar weinig 
in jaren met mij verschilden. Leraren van wie ik vroeger les 

had gehad, werden nu mijn collega's. Ook niet zo eenvoudig. 
Het heeft wei enige jaren geduurd, voordat de aanspreking 
U in je veranderd was. Herinneringen van allerlei aard aan 
je leerlingen. In het begin mij bezorgd afvragend, hoe het wel 
aflopen zou in de klassen, die als lastig bekend stonden, maar 
ook waren er klassen, zo prettig, dat het lesgeven voor de 
leraar een feest was. Jongens, die je altijd kon vertrouwen en 
jongens, die je geloofde en die je later toch voor de gek 
hielden. 
Jongens met weinig interesse en lui en andere i e* 
scheiden aanleg, maar met des te meer ijver o1 in 
overgangsexamen te komen en tot slot het zo fel en 
vaak zo nodige einddiploma te halen. 
Er  zijn er geweest met grote gaven, die elk jaar minstens met 
eervolle vermelding bevorderd werden en toch een prettige 
leerling bleven en enkelen, voor wie het bezit van zoveel 
talent een reden was om een geweldige verbeelding te hebben 
en met een zekere minachting op hun minder briilante leef- 
tijdgenoten neer te kijken of vol eigendunk te spreken over 
deze of gene leraar, die volgens hen eigdi jk niet veel be, 
tekende en wiens beweringen je niet al te serieus moest 
nemen, 

Veertig jaren Triniteit. Drie rectoren: de paters Vlaar, van 
Straaten en Kuipers. De eerste legde de grondslag van de 
school en verrichtte het pionierswerk, Onder zijn leiding 
groeide het Triniteit tot een school van 750 jongens, waar 
ondanks het grote aantal een sterke onderlinge band bewaard 
bleef, wat voor een zeer groot gedeelte aan de vaderlijke 
bezorgdheid van zijn eerste leider te danken is. 

Pater van Straaten verandere de structuur van de school 
door deze een éhjarige onderbouw te geven en maakte plan. 
nen voor de uitbreiding van de school. Door zijn voorbeeld 
was hij voor het lerarencorps een stimulans om naast hun 
taak als docent de studie niet te verwaarlozen, wat in ver- 
schillende wetenschappelijke prestaties, o.a. een groot aantal 
promoties, tot uiting kwam. 

Aan pater Kuipers is de eervolle taak opgedri t- 
breiding en vernieuwing van de school te realisere )r 
te zorgen, dat het Triniteit, dat ~ e e d s  zo'n goe in 
Haarlem en ver daarbuiten geniet, die goede reputatie zal 
bewaren en aan de eisen, welke er in de toekomst aan het 
onderwijs op een middelbare school zullen gesteld worden, 
beantwoorden zal. 

Veertig jaar Triniteit. Tientallen leraren, Enkelen zijn over, 
leden, sommigen met pensioen, velen gaven er meer dan vijf 
en twintig jaar hun lessen en leverden daarmee het bewijs, 
dat het onder de paters Augustijnen goed dienen is, 

Moge het paters en leraren in de toekomst gegeven zijn 
de godsdienstige, culturele en wetenschappelijke taak, welke 
het Triniteitslyceum in de Haarlemse gemeenscha w 
veel jarm op  m'n prijzenswaardige wijze vervu e 
blijven vervullea 

Mogen zij ernaar streven dit m mogelijk nog bc, ., ,+.,a 
dan reeds in het verleden is geschied. De komendc S 
zullen hun daarvoor zeker dankbaar zijn. 
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CHT DOOR DE SCHOOL 

Toen de laatste maanden van de laatste klas 
op de lagere school waren aangebroken, voel- 
de ik  me in een vreemde opwinding gevangen. 
Immers: over enige tijd hoopte ik  van school- 
jongen scholier te worden en dat gaf me een 
beklemmend gevoel. M 'n  grote broer, die al 
jaren op 't Lyceum zat, kwam vaak met de 
meest lugubere verhalen aandragen en luiste- 
rend bekwam ik dan allerlei rillingen over de 
rug.. Zo vernam ik, dat de meesters op het 
lyceum heel knap doch uiterst streng waren. 
Eens, zo fluisterde m'n broer, moest een, niet 
op ti jd aanwezig warende, jongen na school de 
hele speelplaats schoonmaken, maar dat wilde 
ik  niet geloven. Ook, en toen keek m'n grote 
broer even om zich heen om dan, ziende dat 

de omgeving leeg was, te vervolgen, heeft eens 
een door en door leergierige knaap een gans 
gedicht uit ' t  hoofd moeten leren omdat hij er 
onder de les was uitgestuurd, maar toen meen- 
ik, dat hij een grapje maakte. 

Enfin, door deze en meer verhalen zat de 
schrik mij hevig in de benen, toen ik op de 
grote dag aan een toelatingsexamen werd on- 
derworpen. Dat examen nu. deed ik  voor het 
Triniteitslyceum, een op het eerste en ook 
tweede gezicht wat ouderwets aandoend ge- 
bouw met een vlaggestok, een ,,courn en alle- 
maal paters die zwart waren. Tja, dáar liep ik  
even van te kijken. Zoveel pastoors had ik n o g  
nooit gezien en tegelijk maakte ik een ruwe 
keus, bij wie ik zou gaan biechten. 

We werden allemaal naar de gymzaal ge- 
bracht, waar geleerd uitziende mannen met vel- 
len papier doende waren en je bij je binnen- 
komst diep aankeken en je maanden vooral 
niet te ,,spiekenv, wat voor mij als onbegrij- 
pelijk in de oren klonk. Angstig schoven we op 
de grimmige tafels en na een vriendelijke toe- 
spraak van een kapelaan, moesten we begin- 
nen. Dat was geen klein karwei met al die 
meesters om je heen en, ai! ai!, na een half 
uur werd een jongen betrapt op oneerlijk wer- 
ken. Een stevig gebouwde man dreef de kwa- 
jongen voor zich uit en een jammerlijk'schreien 
was 't laatste wat we óoit nog van hem hebben 
gehoord. Hier v iel  niet te spotten! Maar met 
mij gebeurde er niets. Ik slaagde ruim en 
mocht met september naar de eerste klas van 
hef Trinlteitslyceum. 

Mijn eerste leergang begon met een mis en 
een retraite. Op die retraite werd mij gewezen 
op het feit, ,,dat ik al wat ouder was" en men 
wond er geen doekjes om mij op een katho- 
lieke school te hebben ingeschreven. De vrije 
tijd was voorbij er diende aangepakt te worden 
en ook het gebruikelijke ,,spelen op straat na 
schooltijd" werd voorgoed naar het verleden 
verwezen. Men deed alles om ons mentaal 
geheel beslagen op het i js te zetten maar ik 
weet niet meer, of dat gelukt is. 

De eerste schooldag liep ik wat vreemd te  
kijken. Op de speelplaats klampten m'n mak- 
kers en ik  ons nog vast aan de regels van het 
.,tikkie0 en ,,diefje met verlos", maar het stond 
geloof ik  vreemd tussen de geleerd conver- 
serende meneren. die ons niet schenen te zien. 
Het superioriteitsgevoel, dat je in de hoogste 
klas van de lagere school dient te bezitten. 
werd binnen het kwartier tot nul gereduceerd 
en grote stoere knapen sloegen je met ver- 
veeld gebaar en een boek vol studiemateriaal 
op het nog zwakke hoofd. Drommels, het was 
wennen. 

We moesten ons opstellen langs een school- 
muur waarin grote ramen dreigend wenkten. 
Een controlerend patertje liep bedrijvig heen 
en weer, af een toe een weerbarstige jongen 
in de rij stoppend. Toen wist ik  nog niet, dat 
die ene pater zo niet 90%, dan toch 95% van 
de hele school onder de eenvoudige duim hield. 
Nieuwsgierig informeerde ik  naar zijn naam. 
zijn functie. Het bleek pater conrector en. 
achteraf beschouwd, heeft deze enorm sympa- 
thieke man een stempel op mijn en ik  kan zeg- 
gen op ieders schooljaren gedrukt. Ik zou hem 
sinds m'n eerste dag nog vele malen tegen- 
komen. 

Een groot verschil tussen de lagere school 
en het lyceum was, dat er voor elk vak een 
aparte meester bestond. leder ,,lesuur" duurde 
50 minuten en om de haverklap stond er een 
vreemd hoofd voor het bord te praten. Soms 
hadden we een pater en dan moest je extra 
goed uitkijken want de paters, zo leerden we, 
waren de bazen van de school en als zo 
iemand je niet mocht, dan was je de klos. 



regen veel meer vakken dan vroeger. 
.eekt. Duits. Frans, Engels, Algebra, 

Meetkunde en ,.taalv heette Nederlands. Voor 
' t  begin van elke les heerste er de allereerste 
dagen een geweldige spannrng. Wie zouden we 
voor geschiedenis krijgen en wie voor algebra? 
Hoewel we n ets van de leraren wisten deden 
de verhalen van de zittenb.i.vers ons toch een 
voorkeur maken tussen de verschillende moge- 
Ic,kheden. Was de lesgever eenmaal bekend 
dan genoten we met volle teugen van hun ver- 
schillende eigenaard.gheden. Voor nederlands 
b.v. had ik een oude, goede man met een door 
en door betrouwbaar gezicht, d e ons de kunst 
van het spreken trachtte aan te leren door 
iedere week dr e van ons een spreekbeurt of 
voordracht te laten houden. Dat waren altijd 
fijne gelegenheden om je eventueel wat zwakke 
werk voor ontleden of dictee sterk te doen 
revalueren. Er vielen negens en tienen bij de 
vleet en ieder prees 's mans eerlijke beoor- 
deling. Grote bewondering heb ik  ook altijd 
gehad voor onze geschiedenisleraar, de helaas 
overleden heer Paulides, die met z'n beroemde 
tekenvaardigheid ons telkens weer verbaasd 
deed staan. Mijn eerste Engels heb i k  geleerd 
van de altijd opgeruimde, eveneens, plotseling 
gestorven heer Bisschops, wiens ,,Good mor- 
ning, friepds", waarmee hij elke les placht bin- 
nen te wandelen, mij nog in de oren klinkt. 
Eveneens hoor ik  nog steeds de stem van m'n 
tekenleraar, van wie men zou denken, dat hij 
leeft in tekeningen en reglementen. ,,Vijf maal 
't reglement", snerpte het drie à vier keer in 
de tekenles, waardoor de handel in copieën 
een periode van hevige bloei meemaakte. Hoe 
dat nu loopt. weet i k  niet, maar toendertijd 
liep de prijs van één overgeschreven reglement 
wel tot f 030 à f 0.50 op! Een hele hap in ons 
karige zakgeld! Er werd ook aan biologie ge- 
daan en 't determineren van planten. De heer 
Melsen, nog steeds in loondienst, wist altijd 
op z'n droog-komische manier de verschillende 
vlinders en vlatvlinderbloemigen helder uiteen 
te rafelen en zijn proefwerken vond ik  berucht, 
zo niet belazerd. Ik zou nog vele herinneringen 
kunnen ophalen uit m'n eerste-klas-tijd maar de 
andere klassen willen ook wat. 

Na de eerste klas moest je kiezen, waar je 
naar toe moest: ,,'t Gym" of de HBS. Mijn va- 
der koos in overleg met verschillende paters 
en meesters het gymnasium. Zo kreeg ik  latijn 

, 

inplaats van boekhouden en, ach, i k  voelde me 
er groot bij. Het rosa-rosae-rosam ging nu m'n 
leven beheersen. Voor latijn had ik  een gezette 
man, wiens liefde voor lekker eten in het vle- 
selijke scheen omgezet. Met m'n latijnse leraar 
heb ik  nooit gedonder gehad, hoewel hij z'n 
uiterste best deed om goed les te geven. Z'n 
vriendelijk uiterlijk echter trof m'n hart en ik 
besloot me bij hem aan te passen. In twee-gym 
leerde ik  de heer Fuss kennen, een grandioze 
belevenis1 Die geleerde was er een van dat 
slag van mensen dat onsterfelijk is. Op de 
meest nadrukkelijke wijze informeerde hij 
steeds. of we het met hem eens waren, of we 
het wel goed verstaan konden wat hij te ver- 
tellen had. En dan die fijne grapjes, die gave 
kwinkslagen, die geroutineerde jolijt, die hij 
met grote luchtigheid door de les strooidel 
Een lust voor het oor1 Vooral bij proefwerken 
kwam z'n bedrevenheid in het docentenvak ge- 
heel tot zijn recht. Dan loerde hij over een 
achteloos voor zich gehouden, wetenschappe- 
li jk boekje en sloop dan plotseling de zaal i n  
om met wiskundige zekerheid het spiekende 
mispunt een nu! op 't request te geven. Als 

dan de bel ging, sprong hij op van z'n plaats, 
schoot vonkende blikken de klas in, snelde als 
een gek langs de rijen, greep met machtige be- 
wegingen de hele troep proefwerkvellen binnen 
de halve minuut van de banken, maakte er een 
prop van, rende naar z'n reeds openstaande 
tas. duwde razendvlug de ganse bende de berg- 
ruimte in en . . . . maakte kalm en waardig een 
kruis om ons tot een gebed vóór ' t  twaalfuurtje 
te noden. 

Mijn Nederlands kreeg ik van een doctor in 
de nederlandse taal- en letterkunde. Die wees 
vooral op de noodzaak voor ons, gymnasiasten, 
een kijkje achter de coulissen te nemen. M'n 
algemene ontwikkeling ging er met sprongen 
op vooruit, áerlijk. 

Drie gymnasium werd een debacle. Aan het 
begin van het jaar tekende de flap zich al 
enigszins af. Ik kreeg namelijk Grieks en dat 
lag mij niet, nee, nee, nee! En dan die leraar, 
die het gaf! Meneer v. Noort heette hij; een 
klein, spits ventje met een zelfstandige manier 
van lesgeven. Zijn grapjes waren altijd fijn, 
maar meestentijds gekruid met het scherpe zout 
van spot en satire. Van Noort was de man, die 
je openbaar in het hemd zette en je breed 
lachend een ,,drie" kon teruggeven. Z'n ver- 
halen waren levendig, soms met naïef enthou- 
siasme verteld. Vooral voetballen lag hem na 
aan het hart: geen kwaad woord bij hem over 
Alliance. de schoolclub! In dat opzicht leek hij 
erg op m'n Duitse leraar, een brede man met 
een groots hart voor z'n vak. Ook hij kon mi- 
nutenlang uitleggen. waarom Kesie die bal be- 
ter had kunnen voorgeven dan op doel schie- 
ten. 

Voor aardrijkskunde had ik  mijnheer Hoek en 
dat was een aardige baasl Hij was iemand. die 
wat velen kon, dat <er wat gezegd werd; echter, 
je moest niet door blijven praten, dan werd het 
storend, terecht. Mijnheer Hoek snapte wel, 
dat we meestal niet expres hardop praatten, 
doch wees er altijd op, dat we ongemerkt toch 
hinderlijk waren voor hem. Dat vonden we al- 
tijd een juist standpunt Het liep allemaal niet 
mee, maar ik  mocht de kantine in dat jaar en 
ik  straalde voor m'n overgang. Over het twee- 
de jaar in de derde vertel i k  alleen iets van 
Andriessen. Mijnheer Andriessen gaf Engels. 
Zijn zeer fijngeestige, sprankelende manier van 
lesgeven mag ik  zeker uniek noemen. M j  
neemt een aparte plaats in in de r i j  van mijn 
gememoreerde docenten. Andriessen was er de 
man naar om z'n jasje er bij u i t  te gooien; om 
te donderen en om te spotten met elk dogma 
van de conventionele doceerkunst. Daarmee wi l  
ik totaal niet zeggen, dat z'n resultaten bij 
eindexamen of overgang niet goed waren; in- 
tegendeel; wie onvoldoende voor Engels had, 

was te stom om hem te bevatten. Humor ge- 
noeg in z'n lessen. Hij vertelde geen mopjes 
maar ,,jokesu en dat is wat anders. Hij kon 
lekker mal doen, maar ' t  bleef op ,,niveauw! 
Andriessen was de Engelse humor zelf. 

Laten we nu eens overstappen naar de HBS 
en daar beginnen in de vierde, de aanloop 
naar het eindexamen. De verschillen tussen de 
gymnasiast en de HBS-er liggen er dik boven- 
op. Ik vind het niet m'n taak om die verschillen 
hier na te gaan, neen, ik ga m'n HBS-tijd be- 
schrijven. Reeds als heel klein kindje was ik 
een zwervertje. Uren kon ik in m'n box rond- 
dolen, blokjes liep ik bij tientallen. Ats.ma me 
dringed vroeg mij neer te zetten, schudde ik  
m'n toen reeds markante kop, ik  was twee jaar 
en sjokte verder. Dat zwerven behield ik  op 't 
lyceum. Toen ik namelijk drie klassen gym had 
doorlopen werd ik  door erfelijke eigenschappen 
naar de HBS gedreven. ' t  zwerven zat me in 't 
bloed. 

In CHBS kreeg ik boekhouden en meer van 
die dingen. Als ik nog aan de boekhoudleraar 
denk, word ik bek-af. Wat kon die man werken! 
Ik heb het vaak meegemaakt. dat iemand iets 
te laat in de les kwam en dan meteen drie 
sommen achter was! 

Vier- en vijf-HBS is eigenlijk éBn klas; je 
werkt voor je examen en komt altijd ti jd te 
kort. Elke leraar klaagt steen en been over 't 
tekort aan lesuren en vraagt ons te begrijpen 
dat ze heus niet voor hun plezier al dat werk 
opgeven. Voor nederlands had ik  een leraar, 
die elke les een glas water l iet aanrukken, 
tegen 't uitdrogen. Of dat op de les sloeg of 
op de docent heb i k  nooit geheel begrepen. 

Op de cour geef je heel kleine jongetjes een 
t ik op ' t  hoofd met je economie-boek. Jonge- 
tjes die in korte broeken ,,tikkieU spelen of 
,,diefjes met verlos". Je houdt thuis de kranten 
bij en de beursberichten. ach welnee, de beurs- 
berichten helemaal niet. Je gaat een keer kij- 
ken naar het nieuwe schoolgedeelte dat ze ein- 
delijk aan het bouwen zijn. Je leeft op goede 
voet met je docenten, no scholae sed vitae 
discimus. Het einddoel is toch het diploma. 

Triniteits heeft me een zet ,,in de richting 
gegeven", het heeft een niet te  ontkennen in- 
vloed gehad op m'n zo verdraaid belangrijke 
jeugdtijd. Daarvoor zou ik  het willen bedanken. 
Trini bezit een studiesfeer, waar vele scholen 
jaloers op kunnen zijn. een sfeer, die de school 
een zekere allure geeft. Ik ben blij. dat ik ,,'t 
gehad heb" maar ook verdomd blij, dát ik  't 
gehad heb. Bedankt. Trini! 

P. van Bueren 



VEERTIG, 
JAAR 
KIEK 

Nijmegen 12 november 1962 

Geachte heren redakteuren van Tolle Lege 

Deze brief wordt aan U gericht ná de reunie: er is op de 
schouders geslagen, er werden lessen gevolgd, Kiek en Alli- 
ance bezongen, film en musical bijgewoond, het Concertge- 
bouw en Brinkmann gefrequenteerd. Deze brief komt nu als 
een mespuntje mosterd na de enorme maaltijd waarbij de heer 
Andriessen als reerug fungeerde: hij werd met trots geëta- 
leerd, besnoven, gesavoureerd, afgekloven en bejubeld. E n  
thans is Nederland bespikkeld met mensen die met een vol- 
daan kiek-gevoel in de maag naar een volgende reunie foe- 
werken. En juist nu gaan een aantal ,,Nijmegenaren" uw 
verzadigdheid nief ontzien en ze slaan schriftelijk aan ' t  her- 
kauwen. Welaan, hebt U een lebmaag, kauw dan mee. 

W a t  nationaliteit aangaat is Nijmegen Duifs-limburgs. De 
beeldbuis hier bewerkstelligt een ongebreidelde germanisering 
van het faalgebruik en het denken. De alma mater; door de 
staatsmijnen in het leven geroepen en van broedsel voorzien, 
heeft alle belangrijke regressieverschijnselen op gebied van 
geloof en zeden die voorheen tof een bronsgroen eikenhouten 
landtong aan de periferie van Nederland beperkt bleven, 
thans een door kwantiteit gelegaliseerd burgerrecht gegeven 
in de provincie Gelderland. 

Trinitariërs in Nijmegen zien de zaak nu zo: de nivellering 
tegenhouden is onmogelijk; wat we wel kunnen doen is door 
een periodieke bezinning op ' f  verleden onze sifuatie steeds 
duidelijker omlijnen om zo een mogelijke tendens fen goede 
terstond de hand te kunnen rer'ken. Deze omsfandigheid van 
noodzakelijke bezinning op ' t  verleden doet ons, binnen dat 
verleden, ook steeds scherper relevante factoren van de irre- 
levante scheiden. Deze brief wil zeggen dat Kiek relevant was. 
Ktek was engels. Kiek was helemaal weggelopen uit de Pick- 
w i ~ k - ~ a ~ e r s .  Het was onzin dat Kiek vertelde over Pickwick. 
W e  wisten ' f  al. Hij doceerde Roorda: pickwickiaans. Sedert 
we in Nijmegen de limburgse lol het stadsbeeld hebben zien 
gaan bepalen weten we steeds beter wat engelse humor is. 

Als iets bepalend is voor iemands persoonlijkheidsstuctuur 
is dat z'n gevoel voor humor. Als Kiek dat gevoel niet had 
gehad dan zouden we slechts de engelse taal beheersen. Om- 
dat hij ' t  wél had is Kiek voor ons ook belángrijk geweest. 
Omdat hij ' t  wél had heeft hij z'n eigen huldiging nog meege- 
maakt. Hij heeft zichzelf 40 jaar lang waar gemaakf en kon 
dat omdat hij ' t  helemaal niet wilde. Geen wonder dat hij z'n 
eigen huldiging overdreven vindt; hij vond alles nogal over- 
b d i g .  Terecht. Dat was het ook. Kiek heeft ons dit besef 
bijpbrachf en daarom moet Kiek in de bloemen gezet. 

B. Bijnsdorp 
H. Braakhuis 
H. van Eyndhoven 
L. van Rooyen 
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ei veien net zicn nog nauwelijks realiseren: de heer 
N, L. Andriessen is geen leraar meer aan het Triniteits- 
lyceum Andere leraren doceren Engels, andere leerlingen 
leren Engels en over enkele decennia komt er een ander 
vertaalboekje. Het blijkt mogelijk om na veertig jaar leraar- 
schap het ambt neer te leggen en toch vrolijk door te leven. 
De leraar is voorgoed verdwenen, aan de Zijlweg woont nog 
steeds een man, N. C. Andriessen genaamd, die veel vrije tijd 
heeft, doet waar hij zin in heeft en dan ook nog veel doet. 
Op  zekere dag zette hij zich aan tafel en sloeg aan het 
rekenen, Tenslotte bleek, dat hij 40.000 uur in totaal aan het 
Triniteitslyceum gedoceerd had en hij voelde, dat het genoeg 
was. De laatste les, die hij in zes gymnasium moest geven, 
werd niet gegeven. Naar hij zei: ,,40.000 is tot daar aan toe, 
maar 40.001.. . . .l.. . dát verdom ik". 
Als hij overigens in elk uur van vijftig minuten één kiiometer 
gewandeld had, een matige prestatie, dan zou hij in die 
40 jaren de wereld zijn rondgewandeld. Weliiswaar zijn het 
geen tachtig dagen, maar het was beslist iets bijzonders 
geweest. Een stukje wereldnieuws. Vette koppen, lekkere 
kopy. De heer Andriessen heeft dit niet gedaan en .. + . . . is 
geen wereldnieuws geworden. Zijn naam is niet buiten de 
oevers van de locale pers getreden. Als vertrekkende leraar 
kreeg hij drie kolommen, zoals dat behoort. En  ook in het 
schoolblad gaan nu enkele kolommen verschijnen, zoals dat 
hoort. Hoe moeilijk is het hem geen gelijkmatige lof te gaan 
toezwaaien hem te prijzen als de enige, de grote, de laatste, 
waarmee helemaal niet gezegd wordt dat hij geen lof verdient. 
Natuurlijk verdient hij lof, hij gaat ,,cum laude" weg, hij ver. 
dient zelfs méér lof dan andere vertrekkende leraren, iets wat 
voor mij geen cliché is, maar tevens zo overduidelijk dat he: 
haast beledigend is dit van de daken te schreeuwen. Over- 
zichten van verdiensten passen hem niet. Het maakt altijd 
de indruk, dat men de feesteling aan de halsband van zijn 
goede kwaliteiten legt. Gemuilkorfd gaat het feestvarken af, 
het programma is groot, lang, luid en heren met ellenlange 
speeches zullen het varkentje wel eens even wassen, Neen, 
deze feesteling is mij te levend, ik durf hem niet aan en wacht 
nog maar op latere data in zijn levensloop. W a t  ik kan doen 
is, U het interview meedelen, wat hij mij in Overveen's lande- 
lijke omgeving, op een terras toestond. 
7-15 U weet worden alle interviews op terrasjes afgenomen. 

rootheid wordt bij het pilsje betrapt, het is even, tussen 
en lippen. Nog geen vier minuten later gaat zijn suizende 
uig, zijn loeiende boot, zijn donderende trein, hijzelf. 
niddag verkeer ik in de gelukkige' omstandigheid, dat de 
Andriessen na verloop van tijd ergens moet zijn. Zelfs 
ilsje ontbreekt niet, hoewel het pas na persoonlijke en 
edende gesprekken met obers gebracht wordt, Enfin. Ik 
1 de heer Andriessen naar zijn levensloop. Hij vertelt, 
en gesticulerend als altijd, ongeveer het volgende: 

Geboren. 
Geslaagd voor het onderwijzersexamen. 
Tot 1918 als onderwijzer aan twee scholen verbonden 
en lang in dienst, in verband met de oorlog. 
M.0.-A. Engels, 

11922 Les gegeven aan het Ignatius-college, 
Als leraar Engels aan de pas geopende school ,,R.K. 
Lyceum". Later werd het het z.g. Triniteitslyceum. 
4 uur in de week (hij kan me, vanwaar we zitten, het 
gebouw nog aanwijzen, waarin zij begonnen). 
De heer Andriessen wordt Es+ Andriessen, 
Zilveren jubileum. Groot feest met zessen teglelijk. Zie 
jaarboeken. 
Gepensioneerd. 
Veertigjarig jubileum. Vertrek van school op 67-jarige 
leeftijd, 

Een historicus zou wellicht uit dit handjevol materiaal een 
grote lijn ontdekken. De heer Andriessen is naar mijn mening 
geen man voor grote lijnen in grote levenslopen en de histo- 
ricus dient dan ook begraven te worden. 
Ik vraag of hij nog iets bijzonders weet te vertellen, een 
spectaculaire gebeurtenis, Hij denkt intensief na. De  ober zet 
eindelijk glazen op de tafel en ik zie hoe de ondervraagde 
intussen zijn jas aantrekt, omdat het tóch te koud is, Het 
herjnnert me aan de manipulatie's met zijn vest, iets waarvan 

Hij gaat n alleen de laqtste generatie's kunnen ! lu 
antwoorden. 
Het is ,,neen, eigenlijk niet" en hij glimlacht, kennelijk vol 
binnenpretjes. Hij wil even iets gaan vertellen, eigenlijk 
alleen om mij behulpzaam te zijn, en kijkt daarbij het blaadje 
over, waarop ik het een en ander genoteerd heb. Hij vind het 
allemaal wat delangrijk. Hij vertelt uiteindelijk dan ook 
maar niets. 
,,Neen, ik geloof niet dat er nu iets gkbeurd is." 
Hij kijkt me aan. Zijn ogen achter zijn brilleglazen glinsteren, 
Ik stel dat het zelf-ironie is. 
Op  zich is het ook een groots moment- Men vraagt de 
jubilaris naar de bekende anecdotes, maar deze wijkt af van 
het gebruikelijke patroon en weet niets. De jubilaris met de 
grote J had weten te vertellen van die keer dat het plafond 
opeens naar beneden kwam en dat hij.. + . toevallig enz., enz. 
De heer Andriessen weet niets, zegt hij. Ik moet bekennen, dat 
ik geloof, dat hij inderdaad niets wist. Het verwondert mij 
niet. E r  is teveel spectaculairs gebeurd. Hij behoeft geen in 
het oog lopende, maar daarmee ook vaak alleenstaande, ge- 
wéldige gebeurtenissen. Hij is altijd gewoon N. H. C. Andries- 
sen, leraar Engels Triniteitslyceum geweest. Een les alleen 
was al bijzonder, nieuw, in de goede betekenis van het 
woord, ab-normaal. 

Zijn bijnaam komt ter sprake. Die heeft hijzelf in het leven 
met het bekende resultaat te verbasteren. Hij vond het niet 
geroepen door zijn eigen naam, Nico, op driejarige leeftijd 
erg zich zo genoemd te weten, vaak te horen. 

W e  komen op de bekende verwarring rond zijn drie broers, 
Willem, Hendrik en Mari, 

Het is dezelfde zelf-ironie, die hem, met evenveel smaak als 
jaren terug, doet vertellen, dat men h m  altijd vraagt ,,Een 
broer van de bekende.. . ? ' E n  op een keer kwam dan de 
man die hem vroeg ,,Bent U de broer van de Engelse leraar?" 
Deze man kan waarschijnlijk niet tot de vraag komen of 
hijzelf soms de Engelse leraar was; de incarnatie van het 
,,kiek" kon hij niet aan. Wederom zelf-ironie? 
Hij vraagt of ik nu wel genoeg heb en pakt verstrooid weer 
mijn blaadje van de tafei. Het is duidelijk, dat hij weg moet, 
Waarschijnlijk verveelt het hem ook wat op een terrasje te 
praten, met als gespreksstof Andriessen. Hij staat abrupt 
op, zoekt weer even naar mijn naam en is, na zijn pet op 
het hoofd gedrukt te hebben, zeer snel uit mijn zicht verdwe- 
nen. 

Mijn blaadjes aantekeningen waaien op een naburig tafeltje. 
Ik haal ze terug1 en schrijf er nog een vol over de heer 
Andriessen, met zijn sprankelende, wendbare geest, zijn 
intense meest relatieverende humor, wars van conventie, nooit 
willende opvallen, altijd op haast noodlottige manier zichzelf, 
opvallend, nooit leraar-spelend maar kiek-zijnd, enorm ent. 
housiast over litterahiur, genuanceerd, wanneer hij iets wilde 
uitleggen, gesticulerend, woorden verduwend en betere uit 
de lucht grijpend, soms driftig1 als het ,,te gek" werd, steeds 
nieuwe formulerend, nooit met termen smijtend, zichzelf corri- 
gerend zonder één partje van zijn gezicht te verliezen, maar 
ik voel dat het een hopeloze opsomming wordt. 

Wa t  is de kern van zijn leraarschap, van hem: lij 
nu juist geen uitgesproken aanleg voor leraar ha 3r 
talloze andere dingen, en daarom een @ede wen 

Het is onduidelijk. 
Toen ik later naar huis ging kwam ik langs het hu in 

de heer Andriessen woont. ,,Hier woont Andriesst ht 
ik. 

Even later passeerde ik het Triniteits-lyceum. ,,H.,, ,,,nt 
Kiek", dacht ik. ,,Zijn legende gaat nog vijftig jaar at 
zal er van hem worden?" 
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Het is een nogal vreemde zaak in>m over kunst te schrijven. 
Want wát kunst is, daartoe ben ik niet in staat te roordelen. 
Ik weet het nauwelijks, terwijl ik ideze vraag toch niet stel 

(de burgerlijke onmacht, die kunst, gegarandeerd door 
renners, als oppoment wil zien van: ,,daar is geen kunst 
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:, wat is leven? zou ik in de ruimte kunnen vragen. En 
D: wat is kunst? Wat is die vreemde planeet in ons 
idie wij kunst noemen? Waarom toch is er van het 

ieen bepaald orgaan, n.l. de interpretatie van het leven, 
scheiden? Bijzonder is, dat het begrip ,,kuri5itt' bij pri- 
e volkeren niet bestaat, Daar leeft men, terwijl toch 
genaamde beschaafde wereld tientallen woorden daar- 
kent: I'art, die Kunst, ars, choedosj en door transcen- 
persoonlijkheden wel: ,,de heidense god der mensen" 
nd. Bijgevolg kan men met enig recht concluderen dat 
iets is, waarvan de mens zich langzamerhand bewust 
rorden. 
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ds s d g e n  (zich bewust worden van de schoonheid 
%t leven of mals ianderen, die de wereld plotseling voe- 

Lgen /als teen stinkende modderpoel? Kort gezegd: is de 
s zich bewust geworden van iets goeds of iets slechts? 
e kunst was bnderscheidbaar getileken, dat is een f e i t  
erscheidbaar van het dagelijksct-bmodrbmtaan. Maar 
rom? Is kunst tóch ieen zelfgenoegzame meatie van de 

a of is het een mogelijkheid van de hnens, waar hij zich 
ngzaam bewust van geworden is? Een mogelijkheid van 
~nicatie misschien? Kunst is ieen o p  unieke en persoon- 
ijze weergegeven reactie op het leven- Let wel, terzijde, 

-_ --.. een omkeerbare definitie is, zal islteeds opnieuw door de 
artisticibeit van bet werk beslist moeten wo~den, !hoewel dit 
een echter zeer onbelangrijk punt ks en en mijn idee artisti- 
citeit niets meer is dan levensechtheid. Niet persé realisme; 

Het ontstaan van het begrip kunst moeten we dus zoekm 
y.chologisch en biologisch terrein. Het is bewustzijn van 
ns. 
1st is geen schoonheid of slechtheid Kunst is niets en 
leven, De afsplitsing van lid begrip kunst in 't ,,ge- 

ie leven" nu, berust dit op een nomantische behoefte naar 
ml. dát edeler bestaan? Niet voor niets komen uit de, 

zen spiraal terugkerende, romantische perioden de meest 
>lijste werken In &e tijden was kunst werkelijk schoon- 
, schoon dooq veridealisering. Na deze perioden zien we 

als vloed, tijden komen aanrollen, waarin het eigen 
n zelf zulk Ben fascinerende bron van levens(om)mog'e- 
iden {wordt gevonden, dat de kunst look ,,lelijk" wordt. 
~rbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Terentius en Plautus, 
is Hals, Hermans, S a g a  of Tennesae WiUiams. De kunst 
in een dialoog aangegaan met het haar omsluitende leven, 
s dan niet meer een slechts van het leven afgegroeide 
i groen geschilderde tak van het bestaan, Over de vraag 
et: één levensechter is dan het aaidere, valt niet te twisten. 

m mij er bovendien vit? bewust ldat deze wisselingen 
ensgnond nog wel gedifferentieerder liggen. Eenieder 
tchter het recht, par naisance!, om het leven persoonlijk 
aren en te interpreteren. Die vraag naar juistheid is 

kunst om 

op te eten 
even onmogtelijk als die, welke het kind stelt aan zijn vadec 
?,papa, waar blijk nu die horizon?" En doodmoe van het 
lopen wil hij $het nog niet opgeven: ,Ik zie hem daar toch 
immers!" zegt hij koppig. Maar als hij zijn hoofdje dan om- 
draait, ziet hij zich van achter en opzij, overal ingesloten 
door iandere horizonnen. 

Kunst is dus iets vreemds en vaags. En hoe dieper men er 
in wil doordringen, des te ijler wordt het Als ze volkomen 
concreet en tastbaar is, valt het tmuwens niet mem te onder- 
scheiden van een hoeveelheid nutteloze (materie. Maar de 
kunst als abstract en spiritueel iets en als een onrustige witing 
van een innerlijk, valt niet te definiëren. 

Kunst is even diep, wen mystiek als het leven z&. En 
daarom vaak mooi. Kunst is het leven zelf en dit bedoel ik 
niet als e m  holle kreet. Kunst kan slechts leven ais er ge- 
leefd wordt, Burgerlijkheid of zatheid of een onontkoombaar 
pessimisme brengt geen kunst voort. Dit zijn feiten 

De kunst(uiting) leeft pas, als een mens zich uit over het 
lwen, als Iiij ~eacties kristalliseert, Zaals de mateloze wer- 
wondering lover het lwen Steinbeck een ,,The Pearl?", Pellini 
een ,,La Strada" of Sartre een ,,Nauséet' heeft doen maken, 
Shakespeare voelde zich leven als in een auontwarbare, 
vreemde wereld, ldie hij dicht naar de feiten uitbeeldt, maar 
met een tdelijkertijd duidelijke verwijzing aan de mens naar 
zoveel machtigs en edels. 

Daarentegen verwaarlozen Vondel en een Calvijn de mena 
di jke  persoonlijkheid voor een almachtige levensziel, die ons 
in zijn macht heeft en waaraan wij aeer ondemrpem zijn, 
Vondels Lucifer heeft niets werelds maer. Is zij daardoor 
eenzijdiger, of zelfs maar ,,godsvruchtiger"? Welnee, net zo- 
min als dat de persoonlijke kijk van Temesee Williaras op 
het leven dat dit een modderpoel van menselijke driften is, 
heidenser of vuiler te noemen >alt+ W e  kunnen ons .er slechts 
van distantiëren als van een persoonlijke mening, die ons 
onjuist voorkomt, Zoals wij ons medelijden voelen gewekt 
door de wanhopigheid van Charlie Parkers muziek of tot 
Goethe's tragiek: Werther. 

Want de levende mens treedt de kunst tegemoet als een 
ontmoetingsvlak ,met andere mensen. Daarom is kunst ook 
niet zo belangrijk. Er  zijn vele ontnuoetingsvlakken, zoveel 
als er sterren zijn. En dat on-natuurlijk afgesplitste lid van 
ons leven, de kunst van de catalogus en de kunstwereld, is 
dood, of leeft nog ~ lechb  in wankele fantasieën Zulk een 
vergmidelijking van de kunst, als men nog vaak gewoon is, 
die objectivering ervan, is een heilloze creatie van het Mini, 
sterie van Massaopvoeding* Het is een kil en dood stand- 
beeld, hetgeen wel afschuw móét wekken. Dan is de kunst 
geworden tot ieen tastbaar en inezakjes-mee-teenemm veevoer, 
het is nutteloze materie. 

Nee, echte kunst is, wat we m g  bij onderbewuste volkeren 
kunnen merken, een levend deel van het bestaan en valt niet 
af te splitsen van vreugde en verdriet, zorg, geluk en ge. 
boorte, Want ieder scheppen van kunst is geboorte. Bij Sartre 
van een wanhopige, maar zoekende tegenstrijdigheid en zin- 
loosheid, welke zijn wereld is. Bij Heinrich Bö11 daarentegen 
weer van een warm sociaal vertrouwen in de mens Terwijl 
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tuac tot in de diepste mystiek van de totale schepping overtuiging, en die het er tenslotte al OE niet eens mee kan 
&dalen, om daar de levensziel te wekon, maar hij wordt zijn. 
vig en m e  ,,becawe I am bejng undcamaticaily pushed 
gahst the wali of myseif." Arme Kerouac? Sokrates zocht 
zds  naar. Misschien hebben we zelf al iets van haar be- 
n ontrafeld. Misschien hebben we haar reeds gelocali- 
1. Deze grootste a l i a  vragen zal echter pas opgelost zijn 
i& einde der tijlden. Tot zolang hebben we volop een 
n tot leven, tot zolamg blijft er dus volop voer voor ezels. 
Loch verhongeren er nog! 

Wie  ja-knikt als er mooi gezegd wordt en nee, als er 
nee verwacht wordt, ja, deze zal van en voor kunst nooit iets 
voelen. Hij zal zich ex niet op zijn gemak en verlegen voelen, 
alsof hij in een te  duur restaurant is gegaan. Maar wie er 
zeifbewust binnen treedt, omdat restaurants toch bestaan 
voor hem, v m r  jou, voor mij en eenieder, die zal zich aan 
een onuitputtelijke tafel van gerechten tegoed kunnen doen. 
Hii zal qemnder naar buiten komen. Maar dat qaat slechts, 

oed- Tot zolang bestaat er in ieder geval kunst, en wel w a n n e g  hij er vrijwillig in gaat, vrijwillid en h e t  hart en 
teeds toenemende mate, indien men wil geloven in de ziel. 

evolutie van ons mens-zijn naar de éne grote volwassen 
broedereehap En dat nu is kunst. 

Niet een antiek heiligdom meer, waarin wij binnen mogen 
treden, nadat wij ander kledij hebben aangetrokkern, waar 
aparte riten en tradities heersen. 

Nee, in zulk een huis zou een zinnig denkend mens niet 
kunnen leven, Daar immers is iedere mogelijke uitbouw van 
zijn persoonlijkheid ondenkbaar. W e  hebben hier dus nu een 
vlak aang)eraakt waar kunst en godsdienst zeer dicht eikaar 
raken. En misschien zal dat ten koste van een van beide 
gaan. 

Bij de naam kunst d& eenieder slechts aan een bepaalde 
tak van kunst: schilderkunst, poëzie, muziek, terwijl we  dit 
toch in de ruimste zin kunnen nemen. Alle doordachte reac- 
ties zijn kunsb iets zeer persoonlijks dus, zowel van de kun- 
stenaar als van zijn medemens: De een heeft iets te vertellen 
aan een ander, die het beoordeelt naar eigen ervaring en 

Want, om dit alles nog is een snelle relatie te brengen met 
ons school-jubileum, de kunst mag men, als in een self-mer- 
vice-snackbar zeif halen. Móét men halen, wil men iets krij- 
gen, want bediening is onmogelijk en zou te laat komen. Het 
eten is dan al koud. Wie  zich bekommert om zijn gezondheid, 
hij hale het. Ondanks het risico, maar met de machtige span- 
ningen, dat hij er tenslotte niets verder m0e blijkt te komen. 
Maar zulke geniale geesten zijn schaars gezaaid, Een andere 
mogelijkheid is dat het niets meer te zeggen kan hebben, om, 
dat men er geestelijk te hol voor geworden is, misschien door 
een slap leventje van gepre-occupeerde normen. OE omdat 
men aan doodloperij doet en geen enkel nut ziet in enige 
vergroting vam ons uitzicht, in levenskunst, 

In beide laatste gevallen zij men getroost: het is misschien 
dan nog goed voor de kuitspieren. 

Rinus van Schendelen 



Dit is een verslag van sport-successen van ons alom geliefd In dit tournooi wordt in 3 onderdelen gestreden: zwemmen, 
en geloofd lyceum. voetbal en hockey. Ook in dit jaar komt Ton Knötske als 

eerste Trinitariër in het Nederlandse jeugd hockey-elftal. 
In 1922 bespeuren we in de analen van de school de eerste 
activiteit op sportgebied van Triniteits. De eerste voetbal- In 1948 verliest Triniteits van de inmiddels afgescheiden 
wedstrijd werd gespeeld. Triniteits ging met 6-1 ten onder Schoterstraat (3-0)+ 
tegen het elftal van de Mulo op de Gedempte Oude Gracht. 1949 Triniteits wint de voetbalbeker in de Interscholaire. 
Hierna wordt onmiddellijk de voetbalclub ,,AllianceH opge- 
richt. In 1950 wint Triniteits de Paasvoetbalbeker! 

Over de Interscholaire maar niet gesproken!! 
Maar het gaat ,,AllianceH, wat meer zal voorkomen, niet zo In ditzelfde jaar vindt een unieke gebeurtenis plaats: 
best en in 1926 staat de club vlak bij ontbinding. Alleen enkele 3 Trinitariërs behalen hun zweefvliegbrevet. In dit jaar her- 
enthousiasten weten Alliance op de been te houden en de club reist de Voetbalclub Alliance. 
moet van voor af aan beginnen. 

Da 
Een 1 

n komt in 1927 een grote activiteit. 
~ockeyclub wordt opgericht die onder de naam H.T.C. 
ey Club Triniteitslyceum) op de velden verschijnt. Ook 

dt in dezelfde tijd de eerste schoolhockeywedstrijd plaats 
;en Triniteits en het roemruchte Ignatius College. De 
istrijd wordt gewonnen met 3-2. 
lok wordt in '27 de Athletiekclub ,,Alliancew opgericht 
Taar liefst 30 leden telt. 
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'28 wordt de cricketclub L.C.C. opgericht waarin voor- 
lijk leden van de voetbalclub als lid staan ingeschreven. 
thletiekclub komt in dit jaar tot het hoogtepunt van z'n 
teit. Z e  organiseert een Athletiekdag. De club had hier- 
wel z'n hoogtepunt bereikt want hierna werd er niets 
van vernomen. 

1929 wordt de H.T.C. Alliance tot de Noordhollandse 
ey Bond topgelaten. 
erd een schaakclub opgericht die met tussenpozen enige 
iteit ontplooide. 
Xlliance gaat het crescendo. 6 elftallen bespelen de groene 
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In 1934: maakte ook H.T.C. Alliance een crisis door. De 
leden verdeelden zich. De ene helft was voor het uitkomen in 
de nieuw op te richten Katholieke Bond. De andere helft was 
voor het blijven spelen in de Neutrale. De eerste groep heeft 

treven op moeten geven. 
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36, De voetbalclub Alliance telt een beroemdheid in z'n 
eren: de international Wim Roozen! 

1942 doet voor het eerst een Zwemclub van zicht 
:en De club Z.T. (Zwemclub Triniteits) wordt opge- 
maar deze wordt erg door de duitsers dwars gezeten. De 
ers legden veel beslag op het Stoopsbad en niet lang 
la  werd het bad voor publiek gesloten. 

In 1940 wordt ook de T.Th. opgericht. De grote aminators 
van deze ,,ping-pong" club, zoals het toen nog genoemd werd, 
waren Dé Henfling en Harry Haasse. 
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1945, Grote droefenis'in de harten van de hart-en-nieren- 
ncers. De voetbalclub wordt na vele crises ontbonden. 
e vreugde bij de zwemmzrs: T.Z.L. Alliance wordt weer 
richt! 
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1946 geeft Triniteits voor het eerst blijk van z'n suprum- 
op zwemgebied. Onze zwemclub wint gemakkelijk van 

gnatius College. Ook wordt door Trinitariërs meegedaan 
de 2-kamp tussen Frankrijk en Nederland voor scholen. 
aesultaten waren schitterend. Enkele eerste en tweede 
:n werden in de wac'ht gesleept. 

47 is het jaar van de grote successen. 
iteis brengt het met voetbal tot een finaleplaats in het 
tournooi. De grote crack van ons: Jan Goderie. Triniteits 
in dit zelfde jaar het Hic-Vic-tournooi dat gehouden 

It, en een jaarlijks weerkerende traditie zal worden tussen 
Ignatius Lollege (Amsterdam), het Aloysius College 
i Haag) en het Triniteits College (later kwam hier nog 

,, ..et Canisius College uit Nijmegen). 

1951 Een prestatie die in de gesahiedenis van onze school 
nog niet geëvenaard is: Jan Bloem springt pas bij 176 meter 
de lat eraf. 1.75 hoog, een pracht prestatie. 

In '52 is Triniteits als voetbalschool erg op dreef. De 
Schoterstraat wordt met 6-4 verslagen en in het Paastournooi 
weten de onzen de beker te bemachtigen. De eerste roeiwed- 
strijden waaraan onze school meedoet worden gehouden op 
het Spaarne. Het eerste team weet de halve finale te bereiken 
maar wordt dan uitgesohakeld door het Kennemer lyceum. 

Het leek er in 1953 op, dat Triniteits er een traditie van zou 
gaan maken het Paasvoetbaltournooi te winnen. Ondergete- 
kende hoopt niet al te saai te worden als hij vermeldt dat 
Triniteits het Paastournooi won! 

In hetzelfde jaar neemt de H.T.C. Alliance z'n nieuwe 
clubhuis in gebruik op de Heemsteedse Sportparken. 

De tennissers deden het dat jaar niet zo goed: ze verloren 
na vele jaren voor het eerst weer van het Ignatius College. 

In 1954 wordt de eerste officiële wedstrijd gespeeld tussen 
het pas opgerichtte Mendel-College en het Triniteits Lyceum. 
Onze voorgangers deden het niet slecht: met 7-0 kan Mende1 
afdruipen. 

IDe interscholaire van 1955 bracht ons de voetbalbeker! 
Na vele jaren van zwoegen waren we eindelijk uit de impasse 
gekomen. Triniteits kon zich weer met goed fatsoen op Inter- 
scholair niveau vertonen. 
O p  deze interscholaire is voor het eerst (en voor het laatst?) 
sprake van enigerlei samenwerking tussen de supporters van 
Triniteits en Mendel. 

1956 is een belanariik iaar voor onze Yell. Hii werd n.l. w ,  . 
verijkt met de ladhwekkende regel: 
MAAT 45 HOIAHOI-HOI (Triniteits verliest met 3-2 van 
Mendel: sssst.. . . . . . . .! ) . 

In ditzelfde jaar echter wordt Triniteits ook winnaar van 
de voetbalbekei op de Interscholaire. 

In '59 wordt dit succes herhaald. Onze hockeyers komen 
in dit jaar voor het eerst tot een redelijke prestatie: een tweede 
plaats wordt veroverd. Op de voorgaande intersciholaires 
hadden onze hockeyers altijd maar erg weinig in te brengen 
bij het nu ook nog sterke Augustinianum en het, voor de 
laatste niet onderdoende Thomas College uit Venlo. 

In dit jaar komt uit de ,,schaakwereld" nog een leuk bericht: 
Kees Nederkoorn speelt tegen de internationale grootmeester 
Bert Larsen in Amsterdam en haalt er een remise uit! 

De rectorsdag van 1960 brengt ons 2 overwinningen. Bij 
hockey wint Triniteits met 1-0. De voetballers deden al even 
goed: 2-1. 

In 1961 komt Triniteits ongeslagen uit Venlo terug. Onze 
prijzenkast werd verrijkt met een voetbalbeker terwijl de 
hockeyers de 3e plaats bezetten Vroeger hoorde bij de 
interscholaire ook zwemmen! Waarom is deze sport van het 
Interscholaire programma geschrapt? 
Dit was dan een verslag van de meest succesrijke sport- 
gebeurtenissen voor het Triniteitslyceum. 

Uw dienaar: E. J. Vermeulen 
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Vie de gesclliedenis van Cassiciacum passieve kudde 's ochtends de deur uit- Op deze dag verzorgde Cassiciacum eerst 
laatste vijftien jaar in de archieven stroomt, vreedzaam graast aan de haver- alleen de academische zitting, waar spre- 
t, ontdekt spocdig, dat het bestaan bakken van de wetenschap en onbewo- kers het woord voerden als A. Coolen en 
!eze debatingclub gelijkt op een gen weer naar de huiselijke stal terug- Prof. Delfgaauw, later ook de culturele 
caars, die, tegen ieders verwachting keert . . . . " wedkamp. 
iar niet uit wil gaan. In 1952 moet men constateren: ,, . . . De inter-academiales tussen Sancta 
Iers gezegd: De vereniging die de Nadat men eens een spreker had uitgeno- Maria, Mendelcollege en Triniteitsly- 
lan de school zou inoeten verzame- digd, die, het bestuur inbegrepen, het ceum, die al enige jaren met succes ge- 
lijkt in een permanent levensgevaar woord moest richten tot zes jongens, ver- organiseerd worden. 
hrkeren. Ook de oorzaak hiervan dween ook Cassiciacum van het toneel. W a t  betreft de laatste jaren kan uw 
duidelijk naar voren. Steeds weer Moest het voorgaande in mineur staan, geschiedschrijver in eigen geheugen tas- 
er geklaagd over de geringe be- natuurlijk zijn er ook veel optimistische ten en duidelijk duiken in zijn herinnering 

elling. dingen te zeggen. dan enkele grootse zittingen op van 
>orbeelden om het voorgaande te il- Allereerst zijn er vele en goede lezingen enkele jaren terug, die men - opvallend 
.en liggen voor het grijpen: geweest, ook al was het auditorium dan - beide met ,,buitengewoonH kan betite- 
948 schrijft pater Vandalon: ,, . . . dikwijls klein, waardoor Cassiciacum len. Het zijn de lezing van Boude Bos- 
de deelname, waarin graag wat niet, zoals zo vele andere schoolclubs, is man over ,,de tiende muze", die meer 

cring wordt gezien. doodgebloed. dan 150 mensen trok, en de bestuursver- 
de vraag naar het aantal leden in Bovendien plaatsten enkele jaarlijks te- kiezingen in 1961, die werden gehouden 

de enquete over het schoolleven (1950) rugkerende evenementen Cassiciacum tel- in de vorm van een boerenkoolmaaltijd. 
met de veelzeggende titel: ,,Ja, zo erg is kens weer in het brandpunt van aller be- Z o  zijn we nu in het heden aangeland, 
het nu" is 't antwoord van Cassiciacum: angstelling, zoals bijvoorbeeld: en het vervolg van deze geschiedenis 
,,Slechts nu en dan enkele omgekochte De academische zittingen tijdens de in- zullen we moeten overlaten aan de ge- 
bezoekers". terscholaire ontmoetingen, waarbij onze schiedschrijver in een volgend jubileum- 
Men spreekt ook over een ,,tragische school o.a. in 1948, 1952, 1953 en 1956 boek. 
zieltoging van ons schoolleven" en God- een eerste prijs behaalde. 
fried Bomans zegt: ,, . . . de toestand De culturele dag, die sinds 1955 plaats- 
is nu, geloof ik, zo, dat een vrijwel inerte, vindt. A. W. van Hgtmael 
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Hef is zeker nief de bedoeling om, zo- 
als dat in hef jubileumboek van '47 zo 
uitgebreid en degelijk gebeurd is, hier 
werkelijk de geschiedenis van het school- 
leven in ai zijn facetten naar voren te 
brengen. Men begint immmers in deze 
fijd de onzin van dergelijk ,.degelijke-ge- 
denkboeken-zelfgenoegzaamheid duide- 
lijk in te zien. 

W a f  gebeurt er tenslotte in zo'n vijf- 
fien jaar op een school als de onze? Be- 
houdens een paar hoogfepunten niets om 
enorme verhandelingen over te schrijven. 
Het allerbelangrijkste op een school: hef 
les geven en het les ontvangen is nu een- 
maal niet bijzonder spectaculair en ach, 
wat betekenen die hoogtepunten nu 
eigenlijk als materiaal voor een soort 
kroniek? Toch eigenlijk niet veel! 

Een middelbare school is immers 
..slechts" een toch bijna onbelangrijke 
fase in hef leven, waarin sommige en- 
fhousiaste leerlingen vaak zeer eenzame 
roependen in de woestijn plegen te zijn, 
en de rest overgaat en doubleert en na 
een zekere tijd al o f  niet met een eind- 
diploma op zak verdwijnt. Indien nog 
even in deze trant wordt doorgegaan 
hebben we een pracht van een artikel in 
het genre van ,,Is de middelbare school 
, , 

drama?" O f ,  iets positievers: ..Het 
van de middelbare school!" 
r dit is de bedoeling niet en er 
'och nog wel iets op school ge- 
te zijn, al was het dan ook maar 
.n dan een leraar, die na bepaalde 
 heden, de middagplechtigheid ai- 
er bezocht dan de ochtendplechtig- 
iet een brok in zijn keel kwam ver- 

tellen dat hij ..vol vreugde" (de hypo- 
criet) deze dag vierde met zijn rector en 
collegae. Hierop volgden dan enkele be- 
dankjes aan degenen die deze dag moge- 
1 : : ~  L.. dden gemaakt, in eendrachtige sa- 

rking. 
)eld worden de 25-jarige ambts- 

Het was een echt leuke dag als 
uc rcrrlingen. hun leraren eens lekker 
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mochfen uitlachen. Hier smulden de leer- 
lingen van, die plachten en plegen te zeg- 
gen dat ze door de noodzaak ertoe ge- 
dwongen worden hun leraren als ,,woe- 
dende en brullende wilde leeuwen" fe 
zien! 

Maar welaan dan! Zoals men nu in 
1962 het 40-jarig besfaan van de school 
in ' f  4lste cursusjaar viert, werd in 1947 
hef 25-jarig besfaan in het 26sfe cursus- 
jaar gevierd. Hef  moef een grandioos 
feest geweesf zijn. Alleen was men zo 
onversfandig artikelen fe  schrijven in de 
geest van: het zal bijna onmogelijk zijn 
nog eens zo'n fantastisch feest op touw 
te zetten! Dat zullen we ze even betaald 
zetten! 

Net jaar 1947 was tevens het geboor- 
tejaar van wat foen ..Schoterstraatafde- 
ling" heetfe en nu Mendelcollege heet. 
Z e  begonnen in een oude bollenschuur. 
(Dat jaar ook begon men voor het eerst 
met een éénjarige onderbouw). In het 
jaar 1948 werd ook het feit dat rector v.  
Straaten 12% jaar priester was op stijl- 
volle wijze herdacht. Verder werd in dit 
schooljaar de eerste Interscholaire gehou- 
den - in Eindhoven - en wel fussen de 
Augustijnenscholen van Venlo, Eindho- 
ven en Haarlem. Het aantal jongetjes dat 
het genoegen wilde smaken op het Trini- 
feifslyceum toegelaten te worden was zo 
groot, dat men de Concertzaal voor het 
toelatingsexamen had afgehuurd. 

In het cursusjaar 1948-1949 valt iets 
over een daverende jeep-actie te vermei- 
den, natuurlijk geleid door pater Hutjens. 
En dan niet te vergeten de jaarlijkse to- 
neelopvoering, een bijzonder griezelig 
stuk: ..%inbow Express" compleet mef 
pseudo-treinduivel. En last but not least 
de oprichting van de Apostolaatsgemeen- 
schap door pater Hutjens. 

De eerste belangrijke gebeurfenis in het 
cursusjaar 1949-1950 was de viering van 
het 25-jarig jubileum van de heren Gie- 
ling, Paulides en Verberne. Een unieke 
gebeurtenis was hef lerarentoneel, zoals 

de rector foen schreef: .,een zeer hoog- 
staande toneelvoorstelling in den Stads- 
schouwburg". Het was de eerste maal 
daf de leraren zich op de planken waag- 
den. Dit heuglijke feest in de geschiede- 
nis van onze school vond plaats op de 
achfste november. Voorgaande gebeurte- 
nis is de enige nu nog vermeldenswaar- 
dige. 

O p  30 oktober 1950 bood Dr. Fuss ons 
ter gelegenheid van zijn jubileum een bal- 
letvoorstelling aan. Weer zo'n unicum! 
In september 1952 bleek er opeens geen 
prefecf meer te zijn: ..Le 'rocher de 
l'ordre" (wat waren ze toen nog goed in 
Frans) besfond niet meer als zodanig. 

Hef cursusjaar 1952-1953 was vervuld 
van grote onrust wegens een naderende 
scheiding tussen het Trinifeitslyceum en 
het Mendelcollege, toen resp. afdeling 
Zijlweg en afdelmg Schoterstraat van het 
Triniteiblyceum. De school is begonnen 
in een oud vies gebouw dat een beetje 
werd opgeknapf en voorzien van lange 
geschraagde tafels. 
Langzamerhand kwam er een echte 
schoolgemeenschap tot stand die van 
enige betekenis werd. (In 1950 werd 
door pater Retera, de toenmalige conrec- 
for van de Schoterstraatafdeling, al de 
eerste ..onafhankelijkeM serie einddiplo- 
ma's uitgereikt.) Een machtig schoolcom- 
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plex werd ontworpen door Prof. G.H.M. 
Holt. Het klooster en de kapel bij deze 
school zijn nog niet gerealiseerd, nu in 
1962. Pater Vlaar was dus eerst wel iets 
gelukkiger. 

Men heeft hef afscheidsfeest met niet 
al te veel omhaal gevierd op de elfde 
juli 1953. De Mendeliers kregen met de 
vaderlijke zegen een vlag om de vloer 
niet nat te maken, het Bavogebouw was 
immers voor deze gelegenheid afgehuurd. 

In het cursusjaar 1953-1954 gebeurde 
feitelijk niets bijzonders. W a s  men echt 
zo bedroefd over het verscheiden van de 
Schoterstraatafdeling? De voetbalwed- 
strijd Triniteitslyceum - Mendelcollege 
ging op de Rectorsdag in premiere. H d  
schooljaar 1954-1955: er werd geen Ca- 
tharinadag meer gehouden op 25 novem- 
ber, inplaats daarvan ontluikte 12 nol- 
vember de culturele dag. De dag daar- 
voor werd hef zestiende eeuwfeest van 
St. Augustinus' geboorte zeer pontificaat, 
met een H. Mis door Mgr. Huibers, en 
later op de dag (paedagogisch veranf- 
woord) met een opvoering van het abele 
spel .,Esmoreit" gevierd. 
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O p  dinsdag 9 november van dat jaar 
deed het eerste vrouwelijk element op 
school haar intrede met de facultatieve 
les Spaans, gedoceerd aan maar liefst b+ 
na 40 leerlingen. 

De 2lste januari 1955 had een novum 
voor Nederland plaats op onze school: 
voor de eerste maal kwam een predikant 
op een katholieke school over geloofs- 
aangelegenheden spreken. Een uitstekend 
initiatief van de A.G.! 

Nadat op 2 september 1952 de eerste 
gelegd was voor hef Mendelcollege 

het gebouw op 19 februari 1955 of f i -  
geopend worden. Met duidelijke af- 

t wordt er in T.L. geschreven over 
~xclusieve" toiletten (met uitzicht op 
dem)". Zouden wij dat ook nog 'ns 
over onze school kunnen schrijven? 
~f jaar werd hef jaarlijkse schoolfo- 
officieel door Sancta Maria en Tri- 

imen verzorgd. De meisjes 
st. het stuk heette namelijk 
I Canterville". 
rouwde de school. In de 

'd van j maart was ..rector" Vlaar 
en langdurig, geduldig gedragen lij- 
van ons heengegaan. Pater van 

ifen schreef toen o.a.: ..Alles waf hij 
en was, was doortrokken van een 

n". Laten wij de oprichter 
nkbaarheid blij- 
hier overbodig 
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Ter gelegenheid van het feit dat ons 
land tien jaar geleden was bevryd werd 
door de redacties van Primifiae, Mende1 
Vendel en Tolle Lege hef initiatief geno- 
men om omstreeks mei 1955 een geza- 
menlijk herdekingsnummer uit te geven. 

De faam van onze school werd in juli 
1955 internationaal: een driefal Trinita- 
riërs had het onder de bezielende leiding 
van Dr. Kat zover weten te brengen dat 
zij de eerste en vierde nationale prijs 
wonnen, en de vijfde internationale. En 
dat  terwijl geen enkele andere van de 
ongeveer 70 scholen, die deelnamen, het 
verder had weten te brengen dan één 

Het studiejaar 1955-1956 moesten we 
helaas zonder rector trachten aan stude- 
ren toe te komen maar gelukkig kwam 
hij weer gauw genezen en wei terug op 
zijn school Het was een daverende ren- 
trée: zijn zilveren professiefeest. 

Omstreeks maart was de rector helaas 
weer afwezig maar in mei konden we 
weer opgelucht ademhalen. 

Buiten het zeer stijlvol gevierde zilve- 
ren jubileum van Dr. Kat op 29 oktober 
1955 valt er over dit schooljaar eigenlijk 
niets meer te vertellen. 

Van  het schooljaar 1956-1957 is eigen- 
lijk alleen te vermelden dat de leerling 
Hans v.d. Berg een infernationale prijs 
van de E.G.K.S. behaalde. 

Met een klein sprongetje zijn we aan- 
beland in september 1958. Helaas moest 
de rector om gezondheidsredenen verstek 
laten gaan. Gelukkig was hij begin ok- 
tober weer present, niet helemaal nog 
hersteld, maar het ging. O p  2 maart vier- 
de pater v. Straaten zeer plotseling het 
feit dat hij 1255 jaar rector was. Z o  plot- 
seling dat het geschenk namens de leer- 
lingen op crediet gekocht was. 

En op 15 juni promoveerde onze te- 
genwoordige rector aan de universiteit 
van Nijmegen fot doctor in de wis- en 
natuurkunde op een getiteld: 
..Model en inzicht", een confrontatie van 
de wetenschapsleer van Aristoteles met 
de feitelijke verklaringsprocedure in klas- 
sieke en moderne physica. 
Het  roefs schrift is door de wetenschap- 
~el i jke wereld met vreugde en bewonde- 
ring ontvangen. 

En zo kabbelt het schoolleven rustig 
door tof november 1959. Er was toen 
een miniafuurfeestweekje waarin de Ie- 
raren hun geluk beproefden door ..De 
Oplichtersw van Gogol op het toneel te 
brengen. Dat gebeurde op het zilveren 
leraarsjubileum van Drs. Hokkeling, de 
eerste oud-leerling van deze school die 
dit feest mocht vieren. Hier konden de 
Trinitariërs leren wat lachen is. H d  is 
een pandioos feest geweest! Mef dit 
feest komen we terecht in de cursus 1959- 
1960 en dan moeten we dus gaan vermel- 
den dat op 10 februari bekend werd ge- 
maakt dat met ingang van september 
1960 pater Kuipers tot rector van het 
Triniteit~l~ceum was benoerrd, aangezien 
pater v. Straaten, die dus al verscheidene 
malen genoodzaakt was om ziekteverlof 
fe nemen in verband met zijn zwakke ge- 
zondheid, zijn demissie moest nemen. Dat 
dit nu het einde moest zijn van zijn 14- 

jarige rectoraat zal wel do< r- 
lingen betreurd zijn. 

Nadat pater v. Straaten in september 
1944 hier als leraar klassieke talen was 
gekomen, had hij in 1946 het rectoraat 
van pater Vlaar overgenomen. De 15de 
juli 1960 heeft de school op bijzonder im- 
posante wijze afscheid genomen van deze 
grote rector, die door velen niet licht ver- 
gefen zal worden. W e  kregen er in sep- 
tember 1960 trouwens ook een tweede 
conrecfor bij, nu eens een leek: drs van 
Noort. 

In februari 1961 bleek het toneelroer 
radicaal omgegooid te zijn. ..Krelis Lou- 
we" was het uitstekende resultaat! O p  
3 mei mocht de A.G. haar 12%-jarig 
bestaan vieren met een feestrede, een bal 
enzovoort. 

Het wordt nu tijd om over te gaan op 
de nieuwbouw, de voorlopige kroon op 
40 jaar (hard) werken. In 1954 al is men 
van de noodzaak tot nieuwbouw overtuigd 
Na veel intern beraad is men dan zover 
dat men kan beginnen met het vergun- 
ningen aanvragen. Eindelijk kreeg men 
op 26 juli 1960 vergunning om tof aan- 
besteding over te gaan. De kosten lever- 
den weer grote moeilijkheden op, maar 
op zijn eerste proclamatie (9 september) 
kon rector Kuipers met grote voldoening 
mededelen dat de bouw nog tijdens de 
officiële ambtsperiode van rector wan 
Straaten tenslotte was goedgekeurd door 
.,Den Haag". Eindelijk brak dan op 3 
november de dag aan dat de eerste 
(eigenlijk zesde) paal kon worden gesla- 
gen. En nu maar hopen dat de streefda- 
tum (september 1963) de school klaar, 
dat wil zeggen: een niet al te luchtig 
luchtkasteel zal blijken te zijn! En dit 
moet dan maar de klap op de vuurpijl 
zijn. 
Ach, het leven van alledag kan niet 

in een schoolkroniek gevangen worden 
(de lezer krijgt vast nog een slechte in- 
druk van de Trinitariër; al die feesten en 
zo) maar enkele van die mijlpaaltjes, 
ach, wie weet, misschien doen ze U nog 
wat? Het leven op een school is nu een- 
maal verder niet zo spectaculair dat hef 
de moeite waard is om er veel energie 
aan te verspillen. Dat denken de meeste 
leerlingen ook wel. O p  een school zijn 
tenslotte de eindexamens het belangrijksf. 
lammer, maar reëel! 

G. Tweehuysen 

WUS KAN 



niets mee te maken 

Dat  w e  op de verkeerde weg zijn - we lossing voor het overduidelijk Ireële dat niet in de gelegenheid gesteld door de 
weten het al lang en voelen ons er wel geen uitweg vinden kan. Dank zij de uitgeverijen en via deze door het geacht 
bij. Dat  alle innerlijke waarden ofwel psydhologie kunnen we, welhaast als (overmatig geacht en geëerd) publiek. 
overboord gegooid, ofwel getransponeerd God, vergeeflijk staan tegenover alles E r  is een kans dat er een nieuwe dage- 
moeten worden in feitelijk minder daad- wat niet juist is. Dank zij de psycholo- raad zal aanbreken voor de Literatuur, 
werkelijke oppervlakkig- en uiterlijk- gie weten wij ons bij voorbaat veront- wanneer de jeugd van tegenwoordig zijn 
heden, weten we al lang - en we voelen schuldigd voor fouten, die rechtstreeks buik zal volhebben van al het dikwijls 
ons er wel bij. 
Da t  de moderne mens - we weten het al 
lang en woelen ons er meer dan wel bij - zich zorgvuldig verlangt in te kapselen 
in allerlei miniatuurproblemen rond zich 
zelf, en geen tijd heeft of nauwelijks wil 
hebben om zich open te stellen voor de 
ander, die de Ander is - we verheugen 
ons er over en noemen het diepzinnig- 

uit 'ons menszijn voortkomen, en waar- 
tegen de Heiligen vroeger hebben moeten 
vechten. 
Het lijkt er thans nog al eens op, dat men 
op  alle gebieden even menselijk, wat  dan 
wil zeggen: in absolute ongebondenheid, 
het leven mag benaderen en er als het 
ware een klef spelletje mee mag spelen. 
Daarbij enige terughoudendheid aan de 

minderwaardige geschrijf dat thans de 
persen verlaat, nadat het gebrouwen is in 
hersens, of in een samenstel van gebrek 
aan hersens (een negatieve constructie 
dus die via een lege handigheid ,,schep- 
pend" werken kan),  die bijna elke bin- 
ding met het gezonde, het normale, het 
redelijke en het zedelijke verloren schijnen 
te hebben. 

heid. dag te leggen heet niet passend. En middels dit laatste kan ik dan terug- 
Vaak  is het heel duidelijk dat men tegen- Dat de mens net geen dier meer is komen bij het idee waarmee ik aan dit 
woordig te vaak, te gaarne en daarbij te schijnt men nog al eens te vergeten. Al stuk begonnen ben. Ik weet natuurlijk 
nadrukkelijk in al te enge kring vertoeft. of niet opzettelijk. E n  de mens is geen ook wel dat artikelen als deze ,,geen 
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W a a r  het bijvoorbeeld de Literatuur be- 
treft, valt onmiddellijk op dat zij veelal 
niet. veel meer is dan een wellicht talent- 

geploeter in een nauwe hoek die 
lts heel en heel soms een blijvend 
ier  openbaart. W e  ruimen een grote 

voor de psychologie en alles wat 
zo geheten worden wil, en in de 
uur is hij een beoordelingshouvast 
len voor ,,Kunstw, terwijl hij in 
ikwijls niet meer is dan een op- 

dier dat paart met een ander dier en dan 
wegloopt. Juist door het bewust of onbe- 
wust terzijde stellen van de Geest en van 
de rechtmatige beperkingen die daar 
direct uit volgen, wordt die mens tot 
het meest ongelukkige dier van  de schep- 
ping, omdat in hem steeds het verlangen 
naar het ware en het echte zal blijven 
na-hunkeren. 
Met opzet trek ik dit stuk door mijn 
woorden in de richting van  de Literatuur. 
Juist daar is het misschien wel het meest 
duidelijk dat men niet buiten de nauwe 
kring, die door eigen gedachten en lusten 
gevormd wordt, kan of wil geraken. Het 
overmatig benadrukken van het sexuele 
in de Literatuur is  een symptoom van 
een misplaatst gezoek naar originaliteit, 
en schijnt een soort noodsprong te zijn 
omdat men andere gebieden leeggebloed 
acht. Dat men voor dat leeggebloed 
misschien leeggebloeid moet lezen - daar 
heeft men nauwelijk tijd voor gehad om 
dat te onderzoeken. De Literatuur van 
tegenwoordig is in een ,,SackgasseW ge- 
raakt, en het zal mij benieuwen of tij 
door ongeschonden uit te voorschijn zal 
kunnen komen. Meer dan ooit dringt in 
dit verband de vraag zich aan mij op, of 
de vermogens van de kunstenaars tegen- 
woordig misschien wel zijn teruggelopen. 
Misschien is men niet meer in staat om 
kunst te ,,producerenw. 
Misschien publiceren de échte kunste- 
naars wel niet, of worden zij daartoe 

manier van doen" zijn voor een nummer 
dat ter gelegenheid van een jubileum 
wordt uitgegeven. Men zou enthousiast 
moeten schrijven over het goede van de 
voorbije jaren; het kwade of althans het 
minder goede zou men fier over het 
hoofd moeten zien en liefjes moeten klei- 
neren. Aan het heden zou men nauwelijks 
één woord moeten besteden, omdat het 
maar het heden is, en amperaar goed 
genoeg is om enkele feesten te vieren. 
E n  voor de toekomst zou men dan met 
gepaste energie enige vage verwach- 
tingen naar voren kunnen brengen + in 
de wat pijnlijke zekerheid overigens dat 
ze toch wel niet uit zullen komen. 
Dat  heb ik dus niet gedaan, en het deert 
me niet als u het stuk nu nog niet ,,plaat- 
sen" kunt. Per slot van rekening kunt 
u, alvorens het te vergeten, altijd nog 
denken: het heeft er niets mee te maken. 

W. A. M. de Vroomen. 
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