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Mijnheer Hoekstra is niet meer bij ons. Het hele / 
jaar was hij al sukkelend, maar hijl was zoveel 
als hij maar kan, of eigenlijk veel meer d m  hij ' 

feitelijk kon, op zijn school. Tot een veresge- 
ring v m  de pijn in zijn been hem dwong naar het 
ziekenhuis te gran. Daar leek hi J aanvankelijk 
szrdi~ op te knappen. In de hal zat hij uit te 
ici jke12 Eaar bezoek van mensen van het Trini, 
u;ilde alles weten en probeerde vanaf zijn bed en 
stoel nog zaken op de Zijlweg te regelen. 
:(a Pinl<:steren ging het opeens snel bergafwaarts. 
3ij   ti erf op dinsdag 8 Juni, 64 jaar oud, een 
paar maanden vervii jderd van zijn pensionering. 
Zijn dood veroorzaakt een niet te peilen ver- 
driet bij zijn vrouw en zijn kinderen. En ook 
bij heel veel van ons is verdriet om onze con- 
cierpe, wan-l; hij was een man aan wie je gehecht 
kon zijn en van wie je kon houden. 
De schok die het bericht van zijn dood teweeg 
bracht daarom zo hevig, omdat Hoekstra bi j 
s1 zijn bijna 6 5  jaren in veel opzichten nog een 
jarige man vas, en echt, zoals zijn broer het in 
de uitvaartmis zei, nog steeds iets jongensach- 
tigs had. fJIisschienmazlkte dat hem zo geschikt ' 

om met cjonge mensen om te gaan. 
Een concierge moet een soort duizendpoot ei jn. 
Zijn taak is veelomvattender dan die van waar- 
schijnlijk wie dan ook in de school. Geen con- I 

cierge, of hij heeft zijn zwakke en sterke kan- 
ten. 
Ik wil hier niet praten over de zwakke kanten 
van I-Ioekstra. Niet omdat hij die niet had, maar 
omdat de sterke kanten de zwakke ver avertroffen, 
en omdat het 't recht is van iemand die zicH 



helemaal gaf voor zijn school, dat wij hem her- 
)inneren en herdenken in zijn topvorm. 
(~oekstra had een enorm aanpassingsvermogen en 
jimproviaatietalent. Ik weet niet of het op ande- 
're scholen anders gaat, maar op het Triniteits- 
lyceum worden concierges door schoolleiding, 
;leraren en lserlingen nogal eens voor onverwachte 
eaken geplaatst, die een inbreuk maken op de 
gewone en vastgelegde gang van zaken. Het zou 
[wel eens zo kunnen zijn, dat dit een karaktertrek 
 van onze school kon worden, omdat er een Hoekstra 
was die zonder blikken of blozen zwenkingen van 
180 graden kon maken. Hoe trots was hij er niet 
op wanneer hij weer eens een staaltje van zijn 
improvisatievermogen ten beste had gegeven, en 
zo een te laat aangekondigd of plotseling opge- 
komen evenement had helpen realiseren, 
Hoekstra had gevoel voor gastheerschap, De orca- 
nisatie en aankleding van ouderavonden, opec 
avonden, toneelavonden kon je gerust aan hem 
overlaten. Hoogtepunt was elk jaar de feestelij- 
ke diploma-ui treiking. 
Hoekstra had gevoel voor stijl en sfeer in de 
school. Hij wist dat feestelijk en cezellig 
bijeen zijn belangrijk is voor het met elkaar 
omgaan en werken. Daarom hielp hij de leerlinpen 
van harte bij het in elkaar zetten van hun fees- 
ten; daarom ook organiseerde hij zijn befaamde 
baùmintontoernoois voor het personeel van de 
school, met feestelijke maaltijd na, Daarom was 
hij de spil van menig feest- of lustrumcornit~. 
Nadenkend over hoe hij zich in de school bewoog, 
treft het mij- opeens dat je Hoekstra naar zelden 
zag zonder leerlingen om zich heen, Zij zaten 
bij hem in zijn ttacpariwnw, liepen met hem op, 
hielpen hem met allerhande zaken. Hoe kwam het 
dat hij leerlingen vrijwel altijd kon krijgen 
<waar hi$ hen hebben wilde? De leerlingen moeten 
intultief geweten hebben dat hij echt om hen 
gaf, dat zijn belangetelling in hen echt gemeend 



was, en da-t hij, a? r %i j rirm al berlr: I:wa;xl op 
kvn was, ook echt kwaad w a s .  Van :J,? z i j3-  s t c r k e  
kanten was da-t de sterkste: zijn e c h t e  tse1a-q- 
stelling voor de mensen in de school, de leer- 
lingen voorop. Dat heeft mede de sfeer op onze 
school bepaa-ld, een groot deel van de bijna 18 
ja~r dat hij onze concierge was. 
De laatste generaties die hem gekend hebben, 
vulden de kerk bij zijn uitvaartdienst. Zij 
brachten ezn indrukwekkend huldebetoon aan de 
-?m, van VCJ e een leerling zei - zeggend w a t  
vele aderen dachter, toen zij van zijn dood op 
de hoogte werden gebracht - : "Nu is Trini het 
oude Trini niet meertt. 
hij gedenken hem in grote dankbaarheid. Wij 
bidden voor zijn eeuwige rust. Wij wensen zijn 
vrouw en kinderen veel troost en sterkte toe.  
mij zullen hem niet vergeten. 

Het is vaak gemakkelijker om ons op te winden 
over onrecht aan de andere kant van de wereld 
dan over onderdrukking en discriminatie aan de 
andere kant van de straat. 

Een van de geheimen van een lang en zinvol 
leven is voor het naar bed gaan elke avond 
iedereen alles vergeven. 



De feestelijkheden voor het afscheid van Hoek- 
stra hadden we in allerlei variaties doordacht, 
al. leek het een minder gelukkig moment als hij 
ons zou verlaten voor zijn welverdiende rust. 
Een troost werd later daarbij het idee: hij 
blijft kn de buurt, en is voornemens - waar 
nodig - een deel van zijn krachten aan de 
school te wijden. Want Hoekstra wilde eigenlijk 
niet weg. Afspraken over een diner met zijn 
hele familie en een vertegenwoordiging van de 
school waren al gemaakt; het hoofdgerecht: roti 
de porc h la basquaise, mede vanwege het kleur- 
effect ervan. 
Hoekstra wilde eigenlijk niet weg. T4áár: hij 
zou de tijd krijgen meer te ondernemen met 
degenen aan wie hij particulier was toegevijd: 
zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. 
Wat was hij trots op zijn bereisde zoon, wat 
was hij gelukkig met die oud-Trinitariër die 
ei jn lieve dochter trouwde. En hij zou n6g meer 
kunnen gaan wandelen, hier in de buurt: met een 
omweg van uren en kilometers tot inj Heemstede, 
om daar chinees te dten. ..; in Slenaken en 
Vaals en elders in het land; desnoods tot over 
de hekken van het Deeler Woud - w a n t  daar zijn 
herten - . Met Pasen stelde hij nog vast, dat 
het wandelen al weer veel beter ging... ki on- 
getwijfeld keek hij uit, als ieder jaar opnieuv~, 
naar de maand waarin hij zich kon uitsloven in 
het bedenken en uitvoeren van de dolste surpri- 

laes:  voor zijn familie was hij- een gelukkig 
goed-heiligman. Jammer voor Zoef, dat ie geen 
mens was. Of maakte dat niet zoveel uit? 
En Hoekstra wilde niet weg van zijn leerlingen, 

' over wie hij een directeursscepter zwaaide, 
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stromde met pedegogksche art$ivriteiten, 
die hij tactisoh kon straffen, en belonen, 
alsof hij een vorst was. Want Hoekstra was  een 
vorst in-ai jn domein: de' school, het leven van ' 

leerlingen en leraren, Hij wilde stralen in de , 
glans van een goed ba&intontoernooi, in de 
goede orde van een eindexamenzaal, een schone 
schoolgang; en in vorstelijke woede ontstopte , 
hij het zoveelate toilet: I'Ik heb er weer tol; , 
aan mijn olcsel in geeeten,. . . . ! 11 i 
Hoekstra kon niet echt weg, w a n t  H i $ ? w i s %  d e  i 
hij was: een mens voor menaen, en steeds meer 

l zo'n mens wordend aan anderen. Hij had daamrcror,~ 
mogen we aannemen, geen doordachte theorie, I 

maar een in het dagelijks doen doorleefde hou- 
ding, H i j  zal geen Sartre hebben gelezen, maar 
hij een mens mogt; hier zelf zin geven 
aan zijn leven, door er te zijn voor en door 

i I 
anderen, Hij vulde dat aan met de gedach*t;e, 
dat hij hard moest werken: de borrel erna wens- ! 

te hij verdiend te hebben. Hij was een VWS%, , 

met de op zelfkennis en bewustzijn van eigen 
waarde gemte nederigheid der goede pienaren: 
hij diende en gaf leiding; hij- aaide en sprak 
recht; hij legde een verband aan en greep een I 

ander met een klus; hij zette desgewenst kof- I 
fie, maar stond erop dat er een borrel achter I 
Be btw: was : voor Hoekwtra apart. I 

Want hi.3 wie t  goed waarom hij niet weg wilde:  i 
de zin van zijn leven was, de Hoekstra zijn 
ven allen die hem lief waren, inalueief leer- / 
lingen en callega's van niet-onderwijzend, 

On- l derwijzend en besturend personeel. De gelijke 
van allen; e- kritisohe &n samenbindende verf 
schi jning -op elk niveau. f 
Christiaan Dirk Hoekatra: voor het eerst zou . i ik ja met deze namen noemen; Criok dus, als je, 

*dat beter vindt: wij geven je terug aan de 
aarde en la2en je nisten in ons,. . voor wie je: 
je leven leefde, 



. - ' %eer geachte- d&es en heren redactieleden, 

Toen ik zo oud was als jullie nu gemiddeld 
eijn (de heer Lex Woonings niet meegerekend), 
heb ik ia een bui van overmoedig enthousiasme 
de euvele moed gehad mij vrijwillig aan te 
Imelden voor de functie van kroniekschrijfster. 
Zot mijn niet geringe verbazing werd die aan- 
melding met ge juich ontvangen (nu, twee jaar 
later, begrijp ik dat pas; de literaire kwali- 

I teiten van de toenmalige redaotieleden lagen 
lniet op het niveau waarop de kruidige redactie 
zich beweegt, dus iedere puber met journalis- 
tieke aspiraties die wist dat je 'ik vind1 
iniet met deetee schrijft was welkom) en ik heb 
mij toen een jaar lang m e n  handhaven, tot 
groot ongenoegen overigens van enkele mede- 
leerlingen, die meenden over meer kennis van 
zaken en poëtisch vermogen te beschikken dan 
lik. (~chteraf bekeken niet geheel onterecht). 
Toah durf ik hier wel te beweren dat ik in / mijn hoedanigheid van kroniekschrijfster 
lunique was. Dus wat ik destijds een dag voor 
het drukken van de ons zo na aaa het. hart 
liggende Tee-eL op papier smeet was niet zomaar 
een kroniek, dooh een in zeer persoonlijke 
stijl opgestelde wCroniquetl. Die elegante 
,schrijfwijze was bedoeld als verwijzing naar 
mijn naam, In de dagen dke ik op het Trini 

j sleet als brugkiasser werd het chronologische 
verslag v m  vermeldenswaardige gebeurtenissen 

, o p  de school verzorgd door iemand die "Chro- 
nisch'' de meest treffende benaming voor een 
dergelijk verslag vond. 
De aonclusie die jullie uit %oorgaand geschrijf 
moeten trekken 18 d@ volgende: als j% een 



kroniek solirijft en j e  meent dat een dergelijk i 
wederkerend sahrijfael origineel, persoonlkjk , 
dan w e l  unisk genoeg is om er als titel een 
variatie op het woord "kroniekt1 aan te geven, 
verzin dan wel een originele, persoonlijke dan 1 
wel unieke variatie. En dus niet een smakeloos 1 
samenraapsel van hersenspinsels van jullie I 

voorgangers, want da-t; is ttChroniquew volgens I 

mij. Even over nadenken en dan beterschap 1 
beloven, goed? Fijn, 

(~ardri jkskwide-leraar D.Hoekstra liet Merel 
van der Weiden een gedicht over het weer maken. 
omdat zij- haar spulzen niet bi j- zich had. Hi3 r ' 

vond het gedicht z6 mooi dat hi J het graag in i 

Tee-eL wilde plaatsen.) 

In het Engels 'weathert, in onze taal het weer 
Le temps, das Wetter, en verder weet ik he-t 

niet meer , 

Naar ook zal in het Spaans en Italiaans het 
wel besVt;aasr ' 

Want v t e e r  is er overal, alleen niet op de maan. 

De Engelsen zeggen: wij hebben geen klimaat 
Klaar wel wéér, dat's waar het om gaat 
Ik ken verder geen land dat z'n klimaat of 

weer ontkent I 
Ach ja, het weer is ook iets dat op den duur , 

wel went. 
E 

Afrikanen kennen bloedhitte i 

Hepenlanden binnenzitten 
Eskimo's jasjes dicht 
Maar toch.,. zonder het weer is de wereld 

geen gezicht. 



Sinds een paar maanden loopt er bij ons op school 
l 
een nieuw gezicht rond, Dit gezicht is van de 
inieuwe concierge. Om wat meer over hem te weten 
\ t e  komen hebben wij hem op een middag eens wat 
vragen gesteld. 
/Wie bent U? 
Mi$n naam is Ruud Veenendaal, Ik werkte vroeger 
]in de elektro-terzhniek, maar daar ben ik voor 
)afgekeurd, omdat ik iets aan mijn ogen had, waar- 
'door het werken met elektriciteit gevaarlijk zou 
i worden. 
i 

Hoe bent U aan deze baan gekomen? 
12k ben na milm afkeuring heel bewust gaan solli- 
I 
citeren voor concierge, omdat me dat heel leuk 
leek, Ik was erg blij dat ik hier werd aangeno- 
'men. Eerat werkte ik halve dagen en sinds kort 
hele dagen. Dat houdt dus in 8 uur per dag. 
Verder ben ik vaak op school met verederingen, 
jouderavonden, want dan moeten de lokalen in 
gereedheid worden gebracht, en met festiviteiten 

I van het CICO. 
Wat verwachtte U van Uw werk? 
Ik verwachtte in ieder- geval niet dat ik noc 
eena thee zou serveren, wat ik in het begin ook 
niet zo zag zitten. Verder had ik wel een idee 

/van het oonoiergeleven, maar ik wist niet wat 
#het precies inhield om concierge te worden op 
j een echo01 met 700 leerlingen. 
Wat ia Uw taak als conaierge? 



Aìlereecrs-t het begeleiden van de leerlingen. 
lilensen met vragen apvangen, te-laat-komera no te- 
ren, strafklanten begeleiden en toezicht houden 
op de gang van zaken. Ik moet in ieder geval 
aanwezig zijn in het aquarium met de leswisse- 
lingen voor eventuele sleutels en te-laat-komera. 
Ook het tweede uur alle klassen af om abserrten 
te noteren. Verder moet iik de tafels en stoelen 
repareren, kleine ruiten inzetten als die stuk 
zijn, en andere klusjes. 
Hebt U veel contact met leerlingen? 
Ja, best veel in de korte tijd dat ik hier ben. 
Ik vind dat ook heel belangrijk, omdat ik in 
geen geval oppassertje wil spelen. Ik probeer 
dan ook zoveel moge1i;jk bij alle evenementen van 
leerlingen aanwezig te zijn. Ik ben een soort 
schakelpersoon tussen leerlingen en leraren/ 
schoolleiding, Ik probeer zoveel mogelijk mensen 
te leren kennen, want het is toch anders dan 
wanneer je voor de klas staat. Ik ben dan ook 
met het schaatsen expres in de bus gegaan, en 
ook op de sportdag heb ik me voor mijn gevoel 
duidelijk laten zien, 
Hoe bevalt het U him op echoul? 
Goed, de sfeer is prima. Het is .alleen wel een 

t 
puinhoop en ik vind het erg jammer dat zoveel I 
leerlingen zo nonchalant met schoolspullen omgaan, 
Ook de kantine joeg mij schrik aan na iedere 
pauze, maar helaas went dat op den duur, Edn i 

troost. Ze moeten het zelf weer opruimen. Ik kan 1 
me niet voorstellen dat je j e  bekertje niet even i 
in de prullebak kunt gooien in plaata van op de 1 grond. Ik hoop dat de lijst met acht punten over 
het gebruik van de lokalen iedereen is opgevallen, 1 



l 
; Wat zijn Uw hobueai? 
I 

'Mijn hsbbiea zijn onder andere fotografie, dammen 
en weda-brijdvissen. Vooral dat laatste neemt veel 
tijd in beslag en eist veel training. 

I Hierbi j bedanken we de heer Veenendaal en hopen 
dat de lezers van dit interview hem wat beter 

i hebben leren kennen. Zeg hem eens gedag en maak 
leena 'n babbeltje met hem, want hij is niet al- 
leen voor het werk, maar ook voor de gezellig- 
heid bij- ons op school gekomen. 
(wat bekreft de lijst met acht punten over het 
gebruik van de lokalen, waarover de heer Veenen- 
,daal spreekt, verwijzen wij naar pagina 16. We 
vinden he-t een uktstekend idee om deze "hygiëni- 
sche" voorschriften in Tee-61 af te drukken, 
niet alleen om het de heren Steffers en Veenen- 
daal wat gemakkelkj-ker te maken, maar ook omdat 
hef toch eigenlijk te dol is dat wij, Trinita- 
riErs, ons z6 als beesten gedragen! ) 

EVEN. m. 


