
No, l - SEPTEMBER 1946 G 16. JAARGANG 1946-47 

- . I  C .. 
SCHOOL-ORGAAN VAN HET TRINI*TEITS-LYCEUM TE HAARLEM 
REDACTIE: KAREL DORREN -JAN GODERIE - TON KOUWENAER - BERT PIELAGE 
MEDEWERKERS: GOVAERT VAN DEN BERGH - BEN BRANS - LEO EVERARD - 
GUNTHER DE GROOT - GERARD KRANENDONK - HANS SMIT EN NICO WITTEMAN 

9 9 ONZE RECTOR GAAT HEEN" 
,,De helden van het eer 
Kat eens de kleine scha 
leiding van Pater Vlaar 
nummer van TolleLege, 
uitgegeven ter gelegen- 
heid van het ,124-jarig 
bestaanvanonsLyceum, 
vinden wij ze afgebeeld 
op de frontpagina. Be- 
wonderen kan ik de 
afbeelding niet voluit, 
doch er zit symboliek 
in. De groep vormt een 
aaneengesloten geheel, 
waarin de figuur van 
Pater Rector domineert 

o als de dorpskerk in het 
Hollandsche landschap. 
Het is den beschouwer 
duidelijk: dit is de kapi- 
tein ! Inderdaad, dat was 
hij, die zee koos met het 
kleine scheepje, dat is 
uitgegroeid tot een zee- 
kasteel. Hij is het ge- 
bleven, vier-en-twintig 
jaar lang. 
Pater Rector en ons Ly- 
ceum waren voor ons 
gevoel zóó één, dat wij 
ons eigenlijk nooit ge- 
realiseerd hebben, dat 
daarin nog wel eens 
verandering zou kunnen 
komen. Xu is het dan 
zo ver, de fatale leeftijds- 
grens is bereikt, onze 
Rector gaat heen. Zij die 
het schoolbestaan van 
den beginne af hebben 
meegemaakt en mee- 
geleefd, gevoelen uiter- 
aard dit he iet 
meest. ..De an 
het eerste uu 
hun aanvot 
mot 
mat 
trec 
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uur,', zoe noemde collega Was het dan altijd ,,rozen 
die September 1922 onder Neen, zeker. niet. Er was - 

in wal stak, I n  het feest- wel eens verschil van meen 

igeur en maneschijn" ? 
en begrijpelijk - nog 

ing Dit deed echter niets 
tekort aan ons respect 
voor Pater Rector, aan 
wiens ,,goodwill7' nie- 
mand ooit heeft getwij- 
feld Met Pater Rector 
was te praten, hij was het 
tegendeel van een dicta- 
tor. Medezeggenschap 
en gemeenschappelijk 
overleg, zaken waar men 
elders nog over praat, 
zijn door hem reeds 
meer dan twintig jaar 
in praktijk gebracht. 
Vandaar, dat de geest 
goed was en bleef. 
Met de snelle en grote 
aanwas van het leraren- 
lcorps ging veel verloren 
van de intimiteit, die de 
beginjaren kenmerkte, 
maar toch bleef onze 
Rector zo veel mogelijk 
belangstellen in zijn 
leraren, hun werk en 
gezinsleven, bracht hij 
woorden van troost en 
bemoediging, waar dat 
nodig was en verheugde 
hij zich met ons, wan- 
neer er reden was tot 
verheugenis. 
Pater Rector, ik ben er 
wel zeker van, dat met 
uw vertrek naar Venlo 
hieraan niet geheel een 
eind komt, doch dat U 
ons zult blijven geden- 
ken, ook aan het altaar. 
Evenmin zullen wij U 
vergeten, dat meen ik U 

en wel te inogen zeggen 
iel marcheeren zij verder, vol namens alle leraren, uit wier naam ik U toeroep: Het 
in  den nieuwen functionaris, ga U goed. God zegene U. 

t hun euvel duiden, dat er wat M. P. J. van der Weiden 



PATER RECTOR 
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Zo brachten de bladen ons 'dan het bericht, dat 
reeds lang dreigde: Pater Rector gaat het Lyceum 
en Haarlem verlaten. 
Maar is het eigenlijk wel billijk, hier van een ,,drei- 
ging" te  spreken? Immers, voor pater Vlaar, dié nu 
gedurende 24 jaren de volle last van het leiding 
geven aan ons Triniteitslyceum torste, moet het op 
zijn leeftijd toch eigenlijk een opluchling zijn, ein- 
delijk eens van deze zware taak ontheven te worden. 
En oud-leerlingen en leerlingen, die allen zagen 
wat deze functie van Pater Rector vereischte, be- 
grepen toch ook sinds enige jaren, dat Pater Rector 
langzamerhand van deze taak ontheven zou wor- 
den. Zij begrepen het niet alleen, neen, zij gunden 
het hem ook. 
Thans is dit inoment dan aangebroken. Wat Pater 
Vlaar in Haarlem t05 stand gebracht heeft en 
achterlaat, is oppervlakkig aan velen bekend. Maar 
wij, oud-leerlingen, die op de reunie in Juli 1.1. zijn 
,,Mémoires van een Rector" hebben mogen beluis- 
teren, toen we als het ware als een film voor onze 
ogen zagen afrollen alle 2ebeurtenissen vanaf zijn 
komst in 1922 tot aan den dag van vandaag; wij, 
die getuigen waren van de ontwikkeling van zijn 
school vanaf de eerste klassen op de Korte Zijlweg 
tot het instilvut, da t  thans ruim 700 leerlingen 
telt; wij weten, beter dan vele anderen, wat Pater 
Rector voor ons Lyceum befeekend heeft. En dat  
niet alleen voor het Lyceum als onderwijsindtituut, 
maar ook, nu vooral, voor ons, zijn leerlingen en 
oud-leerlingen. 

Pater Rector, laten wij U nog eens zo mogen beti- 
telen, hartelijk dank voor alles, wat U voor ons ge- 
weest zijt. Weest U er van overtuigd, neemt U d ?  
zekerheid in  uw verder leven inee, dat U inderdaad 
veel, heel veel voor ons beleekend hebt. En hier- 
voor kunnen wij U niet genoeg danken noch God, 
die U destijds naar Haarlem zond. 
Zoals aan de S:errewacht te Rome onafscheidelijk 
verbonden zal blijven de naam van een Pater Stein 
S. J., o1 zooals we ons het Lichtbaken voor de Radio 
niet kunnen indenken zonder de toevoeging van den 
naam van Pater de Greeve, zoo zullen het Ttiniteits- 
iyceum en PaSer Rector Vlaar voor ons twee begrip- 
pen blijven, eveneens onafscheidelijk verbonden, 
symboliseerende, wat dit Lyceum aan U te danken 
heeft. 
Pater Rector, onze beste wenschen vergezellen U en 
wij vertrouwen voortaan op onze aud-leerlingen- 
reunies, U, de eerste oud-rector, als eeregast te 
mogen begroeten. 
Namens de Oud-leerlingen Reuniecommissie, 

W. van Liemt Jr. 

I RECTOR VLAAR 1 
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Nico Vlaar werd te  Zwaag geboren, op 11 Juli 1881. 
Na de lagere school in zijn geboortedorp te hebben 
doorloopen, voelde hij zich geroepen tot het pries- 
terschap en begon zijn humaniora aan het, Kruis- 
heerencollege te Uden. Daar studeerde hij van 1894 
-1900. I n  dat jaar trad hij in het noviciaat van de 
Augustijnen-Orde te Eindhoven, waar hij op 21 Sep- 
tember met het habijt werd bekleed en den kloos- 
ternaam Theodorus ontving. Op 22 September 1901 

lcgde hij, eveneens in Eindhoven, zijn kloosterge- 
loften af. - Frater Theodorus wijdde zich vervol- 
gens gedurende twee jaren aan de studie van de 
philosophie en studeerde daarna in het Sint 
Monicaklooster te Utrecht theologie. Tegelijkertijd 
evenwel bekwaamde hij zich verder in de  profane 
vakken en deed in 1906 staatsexamen. Op 11 Au- 
gustus 1907 werd hij te  Utrecht priester gewijd. Zijn 
Provinciaal, Pater Patritius van Rijn, wees hem aan 
voor de studie in wis- en natuurkunde aan de 
Utrechtsche Universiteit. Deze studie werd in 1914 
a.fg~sloten met een doctoraal examen, waarna Pater 
Vlaar werd benoemd tot leeraar aan het Augusti- 
nianum te Eindhoven. Enkele jaren later werd hij 
daar Conrector, een functie die hij vervulde tot zijn 
vertrek naar Haarlem. Want in hef jaar 1922, dus 
op 41-jarige leeftijd, werd Pater Vlaar door zijn 
overste, Dr. L. Beke, aangewezen tot rector van het 
zoo j'uist voltooide R. K. Lyceum voor jongens in 
het toenmalige Overveen, bij Haarlem. In  de toe- 
wijzing van een zoo verantwoordelijk ambt ligt de 
stilzwijgende veronderstelling van uitzonderlijke 
kwaliteiten besloten. Wij willen Lrachten enkele 
daarvan in  een korte omschrijving t e  vatten. 
Vóór alles was Pater Vlaar priester. Niemand zal 
hem die kroon ontrukken of zelfs betwisten. Grooter 
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--n zijn zorg voor de wetenschappelijke ontwikke- 
ling der hem toevertrouwde jongens was zijn be- 
kommernis om hun religieuze vorming. Hij begreep 
zijn taak allereerst als een apostolische. Zijn invloed 
in deze onttrekt zich aan een nauwkeurige waarne- 
h ing ,  'daar het resultaat er van, zulks in tegen- 
stelling met de zuiver wetenschappelijke vorming 
der hem toevertrouwde leerlingen, aan een cijfer- 
matige vasLstelling ontsnapt en anderzijds werd 
uitgeoefend in de omsloten intimiteit der ,,rectors- 
kamer". Elkeen, die de weldaad van zijn priesterliik 
woord ondervonden heeft, herdenke dit in dank- 
baarheid. 
Naar buiten straalde deze gerichtheid uit in een 
voortdurend ijveren voor een collectief beleven der 
litlurgie. Nooit zag men den pater blinkender van 
blijdschap dan na  een voltallig bijgewoond Misoffer 
of een gezamenlijke H. Communie, nimmer ver- 
heugder dan tijdens de vermaarde bedevaart naar 
Hei10 of na  een geslaagde retraite. Even oprecht, als 
ook zijn verdriet was wanneer de deelneming hier- 
aan  beneden de verwachting bleef, die hij redelij- 
kerwijze meende te  mogen koesteren. 
Geenszins wil deze vaststelling den indruk wekken 
als zou het wetenschappelijk -peil der school zich 
slechts in zijn vluchtige belangstelling verheugd 
hebben. Ik meen een algemeen bekend feit vast te  
stellen, indien ik  de kwaliteit der op het Lyceum 
afgelegde eindexamens rangschik onder de hoogst 
aangeslagenen in en buiten Haarlem; en roerend 
was de aan onrust grenzende bezorgdheid, die zich 
op hef gelaat van den rector afteekende, naarmate 
de maand der onderscheiden uitslagen naderde. 

s. Vlaar was ook zelf een uitnemend docent. Zijn 
derricht in de beginselen der meetkunde --der- 
leidde zich door groote helderheid, en met genoe- 

:en herinner ik mij de overzichtelijke wijze waarop 
lij, voortschrijdend van het reeds verworven naar 
iet nog te verwerven inzicht, en in deemoed reke- 
iing houdend met het bevattingsvermogen van den 

zinneling, zijn stellingen ontvouwde, nimmer ver- 
imend zijn slotsom te bekrachtigen met een in 
nnelijke voldoening neergeschreven ,,qbod israt 
monstrandum": hetgeen te bewijzen was. 
t verenigingsleven der school vond in hem een 
Langstelling, die oprecht was. Voorstander eener 
chte ,,esprit de corps", zowel onder leeraren, leer- 
gen, als tusschen beide onderling, streefde hij 
a r  beste krachten het oogmerk na. de onderlinge 
miliebanden te verstevigen, en aldus gaandeweg 
; de vorming eener schooltraditie te geraken. Het 
hier, 'dat wij raken aan een der minder sterke 

den van zijn rectoraat. Het gedeeltelijke falen 
n deze opzet moet aan verschillende factoren 
brden toegeschreven, waaronder de volgende bui- 

edoen: 
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Een1 te nauwe opvatting der leeraarstaak van de 
de der docenten, zich grootendeels beperkend tot 
wetenschappelijke zijde hunner betrekking. Pijn- 

k kwam deze afzijdigheid bij de jongste reunie 

aan  het licht, zich uitmdrukkend in een absentie, dit 
door geen aanwijsbare verontschuldiging werd ver- 
Klaarbaar gemaakt. 

2. De jonge geschiedenis der school, waardoor het 
traditionele element zich noodzakelijkerwijze in 
statu nascendi moest bevinden. 

3. Een te groote toevloed van die leerlingen, wier 
aanwezigheid als voornaamste grond had, dat zij 
geen andere tijdvulling konden bedenken. 
Er is echter een vierde factor die zich betrekt op 
den persoon van rector Vlaar zelf. Ik breng haar 
naar voren in het diepe respect, dat ik als oud- 
leerling voor hem gevoel, en %evens zonder schroom, 
wel wetend da t  een éloge haar kracht slechts ont- 
leerit, aan de waarachtigheid, waarmee ook een en- 
kele schaduwpartij niet wordt verhuld. Ik doel op 
een t e  groote ontwikkeling van de deugd der Pru- 
deltja,  de voorzichtigheid, die bij Rector Vlaar niet 
voortsproot uit een gebrek aan moed, doch uit een 
te groote fijngevoeligheid, die schroomde :e kwetsen 
daar, waar het bereiken van eenig oogmerk nochtans 
die mogelijkheid scheen in te sluiten. Dat hierdoor 
belangrijke initiatieven zijn verzuimd, is niet aan- 
wijsbaar. Doch wel moet worderl vastgesteld, dat 
rector Vlaar de rol van den bekommerden toe- 
schouwer niet altijd wist te vermijden op die mo- 
menten, waar een krachtig vóórgaan vruchtdra- 
geilder, schoon riskanter, geweest ware. Deze in- 
stelling stempelde hem tot de bezieling eener kleiner 
gemeenschap dan waartoe de school gedurende de 
laatste jaren uitgroeide. De vergroving van levens- 
stijl, *die het aanwassen eener collectiviteit met zich 
schijnt mee te brengen, deed hem zichBaar leed. De 
lorin om de hem aangeboren fijnheid en distinc:ie 
op die gemeenschap over te dragen lag meer in zijn 
voorbeeld dan in zijn krachtig ingrijpen. I n  deze 
z-\vt??g hij meFr dan hij sprak. Dit zwijgen was wel- 
sprekend, doch werd slechts verstaan door die het 
niinder noodig hadden. 
Ik wil deze korte karakteristiek niet besluiten zon- ' 

der te wijzen op de innige deelneming, waarmee hij 
het lev~nslot zijner uitzwermende oud-leerlingen 
van verre bleef volgen. Als mede-lid der laatste re- 
unie-commissie was ik getuige van de even onfeil- 
bare als verbazingwekkende juistheid, waarmede 
hij de woonplaatsen der honderden oud-leerlingen 
uit het hoofd wist aan te  duiden. Men zag hierin 
het resultaat van een uitzonderlijk geheugen. Juis- 
ter lijkt het mij hierin het bewijs te  zien van een 
groote liefde en een warm hart,  van een innige 
deelneming in het wedervaren van ook de kleinste 
die hem werd toevertrouwd. Hij gaf hiermee een 
treffend bewijs van vaderlijke hartelijkheid en 
priesterlijke bezorgdheid, die beiden het sieraad 
waren van zijn 24-jarig bestuur. Quod erat demon- 
strandum. 

Godfried Bomans 

Haarlem, 17 Aug. 1946. 



HET AFSCHEID VAN ONZEN RECTOR 
PATER N. TH* VLAAR 0.ES.A. 

Velen zal het vergaan zijn zoals het mij vergaan is en tucht gehandhaafd. I n  de oorlogsjaren hebt gij 
bij het vernemen van het bericht, dat  gij, pater u met grote moed verzet tegen alles, wat van de 
Vlaar, hooggeachte rector, de school zult verlaten. kant van den vijand kwam. 
Zoals ik zfullen allen wel gevoeld hebben, dat, met u Pater Rector, allen kwamen we graag naar school, 
de meest vertrouwde figuur van het Lyceum zal omdat we u in onze nabijheid wisten. Nu gaat gij 
heengaan. Want gij toch waart onze raads- en ver- van ons heen. Uw superieuren hebben u naar elders 
trouwensman in alle stoffelijke en geestelijke zaken. geroepen. Gij zult afscheid nemen van t ~ w  school, 
Bij de oprichting van het Triniteits-Lyceum in 1922 die u zo dierbaar was. Dat is zwaar. Maar ook wij 
waart gij wegens uw hoedanigheden en capacitei- nemen met weemoed in onze harten afscheid van 
ten de aangewezen persoon om leiding t e  geven u, die altijd zo goed voor ons waart. 
aan  het nieuwe Lyceum. Sindsdien hebt gij met Pater Rector, op deze plaats breng ik, en met mij 
nooit verslappende energie de school geleid. Al uw alle IyceXsfen, u dank voor alles wat gij voor de 
kunnen en kennen hebt gij in dienst gesteld van de school en voor ons hebt gedaan. Gij hebt onze 
leerlingen van het Triniteits-Lyceum. Als doel had school gemaakt tot die gezellige samenleving, die 
gij u daarbij gesteld: de geestelijke en stoffelijke we slechts node zullen verlaten. Door uw zorg is 
belangen van uw jongens zoveel mogelijk te bevor- onze school geen droog, dor instituut, maar een ge- 
deren en hen, na  het  beëindigen van hun studie, meenschap, waarin paters, docenten en leerlingen 
het volle leven in te laten gaan als goede Rooms- op vriendschappelijke wijze met elkaar omgaan. 
Katholieke mensen en als goede vaderlanders. Met Daar zijn we u dankbaar voor. 
bewonderenswaardige naluwgezetheid en doorzet- Pater Rector, gedwongen nemen we afscheid van u, 
tingsvermogen hebt gij uw doel nagestreefd. En ik in de vaste overtuiging, dat gij ons nooit zult ver- 
kan wel zeggen, dat gij volkomen geslaagd zijt in geten. Wij, van onze kant, zullen nooit vergeten 
uw opzet. Uit de jongens, die, n a  het gymnasium of wat we aan u te danken hebben. Uw opvolger, de 
de H. B. S. gevolgd te hebben, afzwaaiden, zijn zeer eerw. pater Dr. Modestus van Straaten, wien 
priesters, advocaten, doctoren, ingenieurs, etc. ge- ik hierbij een hartelijk weikom toeroep, zal, daar 
groeid. Velen bekleden een belangrijke positie in de ben ik van overuuigd, trachten de school op even 
maatschappij. En dat alles is voor een 0~ergr00t brilliante Wyze te leiden als gij het hebt gedaan. 
deel uw werk. I n  elen periode van welhaast 25 jaar Ik eindig met de bede, en alle Lyceïsten stemmen 
laebt gij hel  Triniteits-Lyceum opgebouwd tot die daarmee in, dat God u moge zegenen in uw ver- 
grote gemeenschap van paters, docenten en leer- dere, hopelijk nog vele, levensdagen. 
lingen, die het nu is. Met zachte hand hebt gij orde John Verdegaal, 5 Gym. 

Rector Vlaar 
Negentienhonderd twee en twintig: het jaar dat  
Rector Vlaar de poorten vari zijn school openzette 
voor de jeugd; het jaar waarin hij zijn werk als 
Rector begon, en zijn taak als geestelijk vader der 
Trinitariërs op zich nam. Dat tijdstip ligt nu vier 
en twintig jaar achter ons en thans in  negentien- 
honderd zes en veertig gaat Rector Vlaar zijn school 
en de stad Haarlem verlaten, om zijn nieuwe taak 
als .prior in Venlo op zich te nemen. Alom bekend 
is de naam van onzen Rector, die zijn beste krach- 
ten, de schoonste jaren van zijn leven met onver- 
moeide ijver gegeven heeft -voor zijn scSool, Hon- 
derden jongens hebben zijn school bezocht, zijn daar 
afgestudeerd en staan nu in 't volle leven. Nieuwe 
generaties hebben zich in de banken genesteld en 

hebben de vorming ondergaan van zijn school; en 
ook zij verlaten eens die school, om hun roeping 
in de maatschappij te  vervullen. 

Voor hen allen is Rector Vlaar geweest de geeste- 
lijke vader, de leidsman en helper in de moeilijkste 
jaren van hun leven. Van hem hebben zij geleerd, 
door zijn woord en voorbeeld, de blijheid en de 
kracht van ons geloof. Welke oud-leerling, hoe lang 
hij ook al van school moge zijn, ziet niet voor zijn 
geest de figuur van pater Rector: plechtstatig, lief- 
devol, rustig en waardig? Wie herinnert zich niet 
de bemoedigende woorden, wanneer het schoolwerk 
zwaar viel, de zacht berispende stem, wanneer een 
overtreding begaan was, de hartelijke, vriendelijke 
lach, wanneer het schoolwerk met succes bekroond 
werd. Met allen leefde hij mee, voor allen had hij 
een aandachtig oor, een vaderlijke raad, een ver- 

lossend antwoord. 



En nu hij dan onze school gaat verlaten, nu schie- 
ten ons woorden te  kort, hem daarvoor onze dank 
en waardering te zeggen. Voor al zijn zorgen, voor 
zijn getrooste moeiten, voor zijn hulp, zijn raad, zijn 
leiding, zijn hartelijkheid, zijn gebed, voor dat alles 
gaat onze dank, onze overgrote dank naar hem uit. 
Door zijn voorbeeld heeft hij ons geleerd te  werken 
voor ons levensideaal, alle moeilijkheden op te los- 
sen met Gods hulp, en steeds vol vertrouwen op 
Hem, al onze plichten t e  vervullen. School en Rector 
zijn één geworden. Het was, is en zal blijven de . 
school van Rector Vlaar. Hij heeft er zijn stempel 
op gedrukt, en wij allen hebben daar iets van mee- 
genomen. 
Pater Rector, het valt ons moeilijk onze dank je- 
gens u onder woorden te brengen en u onze waar- 

dering en bewondering voor al uw werk te doen ge- 
voelen. Moge echter de voldoening van uw arbeid 
zijn, dat ge met vreugde uw leerlingen kunt volgen 
in hun maatschappelijk leven en daar hun geeste- 
lijke en maatschappelijke welstand, h'un Werklust 
en godsdienstzin moogt zien als een resultaat, 
waarvan gij de kiem hebt gelegd, als het uiteinde- 
lijk: doel van al uw zorgen en moeiten. 
En moge van al uw leerlingen en oud-leerlingen een 
bede tot God opstijgen, dat hij u eens, na  u nog vele 
jaren in gezondheid uw heilzaam werk te hebben 
laten verrichten, in Zijn hemelrijk de plaats geve, 
die gij door al uw zorgen voor ons Trinitariërs hebt 
verdiend; want Hij alleen kan u op de juiste wijze L 

belonen. 
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Toen ik er meti Pater Dr. Modestus van Straaten 
over sprak, dat er, nu hij tot Rector van he: Trini- 
teitslyceum was benoemd, noodzakelijkerwijze ook 
een beschouwing over zijn persoon en werk in Tolle 
Lege moest verschijnen, trok hij een bedenkelijk ge- 
zicht en gaf mij slechts toes$emming, nadat ik be- 
loofd had daf het stuk niet lang zou zijn. Ik wil 
trachten deze belofte gestand te doen en  zal mij 
dus beperken. Laat ik beginnen met te zeggen, dat  
het schrijven van deze enkele rgels een uiterst aan- 
gename taak voor mij is. Ik heb Pater van Straaten 
in de twee jaren, dat hij aan onze school verbonden 
is gcweest, leren kennen als een voortreffelijk le- 
raar - ik behoef alleen maar aan de bij onze klas 
befaamde lessen in antieke philosophie te denken, 
die we slechts node zullen missen -, wien men al- 
leen het verwijt maakte, da: zijn methode van les- 
geven voor een middelbare school te academisch 
was, hetgeen een gevolg was van zijn - misschien 
te grote - vertrauwen in het plichtsbesef vail zijn 
leerlingen, maar daarnaas: heb ik den nieuwen 
rector veelvuldig buiten de lessen ontmoet en' in 
hem een mens gevonden, die altijd bereid is je met 
"-:d en daad te helpen, onverschillig bij welke aan- 

egenheid, die in de ware en edele zin des woords 
L vriend is, als ik het zo mag zeggen. Wat daarbij 
ereen opvalt, is de grote bescheidenheid van 
,er v. Straaten, die hem zichzelf altijd en overal 
de achtergrond doet plaatsen. Het is waarlijk een 
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chikking van de Voorzienigheid, dat onze nieuwe 
tor de kloosternaam Modestus draagt. ber 1930 de professie plaats vond. De H. Priesterwij- 
kele biografische bijzonderheden mogen natuur- ding ontvingl Pater van Straaten op 25 Juli 1935. 
. niet ontbreken in een artikel als dit, Pater Dr. Het jaar daarop begon hij zijn studie i n  de klassieke 
van Straaten werd op 21 Maart 1911 (geboren. Hij taal, letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit 

j dus nog alleszins jong, een bewijs temeer voor van Nijmegen, welke studie in 1942 voorlopig werd 
ijn bekwaamheid. Op 14 September 1929 deed hij afgesloten met hef doctoraal examen. De succes- 
ijn intrede in het klooster, waarna op 24 Septem- volle bekroning in de vorm van een promotie cum 



laude tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op 
20 Maart jl. ligt ons allen nog vers in het geheugen. 
Inmiddels was Pater van Straaten op 1 September 
1944 benoemd tot leraar aan het Triniteitslyceum. 
Het; eerste jaar van zijn verblijf in onze stad Kun- 
nen we gevoeglijk buiten beschouwing laten - het 
was de tijd van onderduiken, hout hakken, honger 
en schriftelijke lessen -, maar in het schooljaar, 
dat pas achter ons ligt, heeft Pater van Straaten 
zijn activiteit in het belang van onze schoolgemeen- 
schap ten volle ontplooid. Behalve leraar aan de 
afdeling gymnasium was hij censor van Tolle Lege 
en moderator van de Academie Cassiciacum. Als 
predikant genoot hij zowel op als buiten de school 
terecht vermaardheid. Dikwijls heb ik de gemakke- 
lijkheid, waarmede Pater van Straaten spreekt, be- 
wonderd. 
Bij zijn vele en veelsoortige werkzaamheden blijft 
Pater van Straaten echter op de allereerste plaats 
een priester en kloosterling die zijn verheven gees- 
telijk ideaal waarachtig en ten volle beleeft, die op 

het woord van het Evangelie ,.Wat baat hef den 
mens, zo hij de gehele wereld wint en schade lijdt 
aan zijn ziel?" i n  positieve zin antwoordt door alles, 
wat hij doet en zegt, ondergeschikt te  maken aan 
het enige, dat op deze aarde van belang is; het 
dienen van God om daardoor in de hemel te komen. 
We kunnen de benoeming van Pater Dr. M. van 
Straaten tot Rector van ons Lyceum dan ook met 
vreugde begroeten en laat ik er meteen aan  toe- 
voegen: deze benoeming heeft mij geenszins ver- 

.ra&; ik verwachtte haar en met mij vele anderen. 
Pater van Straaten, wij bieden u onze hartelijke 
gelukwensen aan en wij betuigen u onze gehoor- 
zaamheid en eerbied, omdat u de door God over 
ons gestelde wettige overheid bent. Uw eminente 
persoonlijkheid is er borg voor, dat deze plicht ons 
niet moeilijk zal vallen. Wij zijn er van overtuigd, 
dat onder uw wijze leiding het Triniteitslyceum, na  
de sombere oorlogsjaren, een nieuwe bloeiperiode 
ingaat, tot heil van onze stad en ons vaderland. 

K. H. J. Dorren Vla. 

I t Reunie der Oud-Lyceïsten I i 

We schrijven half Juli. Terwijl de lyceïsten, al o£ 
niet bevorderd naar een hogere klasse, blij waren, 
de schooldeuren voor geruime . tijd gesloten te  
weten, kwamen de oud-lyceïsten juist bijeen om, 
nadat ze, naar we aannemen, gedurende de jaren, 
die verlopen zijn, sinds ze, met of zonder diploma, 
,afzwaaidenw, nog dikwijls in de geest binnen de 
muren van het schoolgebouw vertoefd hadden, daar 
ook weer eens lichamelijk tegenwoordig te  zijn. 
Korter gezegd: er had een reunie van oud-studenten 
plaats. Deze begon op Zaterdagmiddag, 13 Juli op 
het sportveld achter ons Lyceum, waar door re- 
unisten een hockey- en een voetbalwedstrijd werd 
gespeeld. Ben Brans gaf hiervan per microfoon een 

boeiend verslag vanaf het dak van de fietsenstal- 
ling. Helaas moest de voetbalmatch ontijdig worden 
gestaakt ten gevolge van technische storingen. De 
bal zei namelijk: ,,Doe het zelf" en liep leeg. Des 
avonds gebruikten de oud-leerlingen de maaltijd in 
Hotel Brinkmann en luisterden naar de redevoerin- 
gen van hun disgenoten. Ondergetekende was bij 
dit intieme smulfestijn natuurlijk niet aanwezig en 
kan u dus geen persoonlijke indrukken geven, maar 
het schijnt er nogal heet aan toe gegaan te  zijn, 
getuige ,,de sluier der vergetelheid", waarmede men 
daags daarna alles wilde bedekken. 
Op Zondag, 14 Juli, droeg Pater Rector in de kapel 
voor de reunisten een plechtig H. Misoffer op met 
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 ter Dr. - .. assistentie van Pa A. Bulsebos O.E.S.A. als 
diaken en Pater J .  uenqn  van Hoogenwerf M.S.F. 
als subdiaken, beiden oud-leerling. Z. H. Excellentie 
de Bisschop had toestemming gegeven om de Miis 
van Triniteitszondag te zingen, vooreerst, omdat 
onze school aan de Allerheiligste Drievúldigheid is 
toegewijd en vervolgens om nog een andere reden, 
die de buitenwereld niet behoeft te  weten. Na het 
Evangelie sprak Pater Rector de aanwezigen toe. 
Na afloop ontbeten de reunisten gezamenlijk in de 
fleurig getooide gymnastiekzaal. 's Middags vond in 
Hotel ,,De Leeuwerik" een culturele zitting plaats. 
Pater Dr. M. v. Straaten hield een brillante rede, 
waarin hij de verhouding besprak tussen de Katho- 
lieke en de andersdenkende Nederlanders. Hij zette 
uiteen, hoe deze in het verleden steeds geweest is 
-n fen dele nog is, en gaf aan, hoe zij eigenlijk zou 
loeten zijn. I n  de pauze zagen we een verrassend 
meeltje: de heer Fusz dronk met een oud-leerling 
:n glas bier, echf, schuimend gerstebier. Vol span- 
ing keken we toe, of de heer Fusz nu soms ook 
og een sigaar zou opsteken, maar zover kwam het 
)ch nie:. Bovendien bleek het maar een ogenblik 
_tn zwakte geweest te  zijn (misschien was de oud- 

leerling doctor in de wiskunde), want 's avonds 
dronk de heer Fusz weer limonade (althans iets, 
dat er als zodanig uitzag). Na de pauze nam Pa'er 
Rector de aanwezigen mee door de geschiedenis 
van ons Lyceum, vertelde van de oprichting en de 
eerste jaren van de school en noemde de namen 
van de oud-studenten, die priester geworden of g,- 

"omoveerd waren en van degenen, die in de loop 
:r jaren waren overleden. 
ef schoolorkest o.l.v. Dr. J. Rekveld zorgde voor 
!n passende muzikale entourage. De dag werd be- 
oten met een bonte avond. Een conferencier hield 
: zaal bezig met grappen (waarvan enkele reeds 
I een respectabele ouderdom konden bogen) en 
:djes. Godfrieci Bomans vermaakte allen op kos- 
lijke wijze met de geestige producten van zijn 
vendige phantasie en ook Harry Prenen (het 
)rs." zal ik in  dit verband maar weglaten) droeg 

er op oorspronkelijke wijze het zijne toe bij, dat  de 
aanwezigen zich niet verveelden. Deze avond was 
voor zeer velen het besluit van de reunie. De ove- 
r i ~ e n  kwamen daags daarna nogmaals bijzen om 

de Lyceiumkapel een plechtige Requiemmis bij te 
men voor alle overleden oud-studenten, opgedra- 
n door Pater Rector, die daarbij werd geassis- 
erd door kapelaan C. v. Wel1 als diaken en kape- 
an J. Sanders als sub-diaken, b'iden oud-Lyceist. 
me: al mag men aan deze reunie het praedicaat 

en volle geslaagd" toekennen en dit is voor het 
ergrote deel te  danken aan het zeer actieve co- 
ité, dat mek rechtmatige trots kan ter'ugzien op 
't vele werk, dat het verzet'heeft. I n  het bijzonder 
ag daarpij wel genoemd worden de heer W. v. 
emt Jr., de voorzitter van deze commissie. Van de 
de der leraren bestond grote belangstelling voor 
ze reunie. 

K. H. J. Dorren VIa 

Dankwoord aan 
Pater C. ter Haar 

Vele jaren geleden, toen menig Lyceïst nog in de 
wieg kabaal maakte en de ouderen al met een 
treintje mochten spelen (alleen als pappie er bij 
was), werd door het toenmalige Augustijnse kapittel 
een zeer grote gunst aan ons Lyceum verleend, 
waar wij nu nog de vruchten van plukken. Het was 
de benoeming van den ZeerEerw. Pater G. ter Haar. 
We hebben in de afgelopen jaren het resultaat er 
van gezien: De school groeide en bloeide en hij 
draagt thans een zeer welvarende school over aan 
zijn opvolger. 
Wanneer iemand ons gaat verlaten, dan zien we 
pas, wat we gaan missen. De fundamenten van uw 
kennis der oudheid zijn door den conrector gelegd. 
Niemand had het zd kunnen doen als hij. Want wie 
kan er op bogen, dat hij reeds 2000 jaar geleden 
leefde? U kunt het immers van Pater ter Haar niet 
loochenen, want hij heeft het zelf gezegd en dan 

is het zo; de conrector declineerde ,,rosau immers 
precies zoals het in het boekje stond en dus zoals 
Cicero het heeft gedaan. Cicero was overigens een 
machtig fijne vent, beter dan Caesar, die een op- 
schepper was. Zie maar naar zijn boek over de Gal- 
lische oorlog, waarin hij een zeer grootmoedige rol 
speelt, zoals te lezen valt, wanneer het ten minste 
even voorvertaald werd v0015 u. De geschiedenis der 
oudheid ging voor u leven en vooral omdat de ka- 
raktertrekken geschetst werden door een persoon, 
die hen persoonlijk heeft meegemaakt. 
Wis% u, dat Vergilius eigenlijk een vreselijke eigen- 
wijs was, hoewel zijn gedichten razend schoon zijn? 
Dat die vrouw van Antonius haar echtgenoot maar 
opdraaide en Antonius, overigens een goede kerel, 
zich maar door haar op de kop liet zitten? 
Hoewel pater ter Haar dus zeer oud was, heeft hij 
niets van zijn vitaliteit ingeboet. Hij wist u precies 
te vertellen, op welke pagina van zijn 100-bladzij- 
den-dikke grammaire een bepaalde uitzondering 
s:ond. Dat was uit de tijd, dat hij nog op het gym- 
nasium zat. Ook werden wel eens mededelingen 
gedaan over de nieuwste . . . . ? .  . . . van een jongen, 
waar u nog niets van afwist en dikwijls de jongen 
zelf ook nog niet. 
Maar dit zijn allemaal heerlijke herinneringen, 
waarop alleen de jongens, die den conrector als 
leermeester hebben gehad, kunnen bogen. Maar de 
H.B.S.-ers hebben evengoed onzen conrector gekend 
als den weldoenden pater. 
Om niet te  ver terug te gaan, behoeft u alleen maar 
te zien naar onze school aan de Zijlweg. N a  de 
n 
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rampzalige oorlog was onze school verre van ge- 
spaard! Practisch stonden alleen nog de muren en 
kon men zien, wat ongeveer de klassen geweest 
waren. Wie zou nu nog kunnen zeggen, dat  de 
school zó gehavenid is geweest? Fleurig en gezellig 
heeft Pater ter Haar de school weer gemaakt. Hij 
heeft gezorgd, dat ieder in  een klas zou zitten, 
waar de blijdschap van alles, wat er zich in  het  
lokaal bevond, zou afstralen. Vele laboratorische in- 
strumenten zijn door het harde werken van den 
conrector weer aangeschaft, om u zó de exacte 
vakken* meer plausibel t e  maken. En wanneer hef 
ene afgedaan was, werd de andere zaak met weer 
evenveel vuur door den conrector opgenomen en 
altijd met bevredigend reriultaat. 
I n  één woord: Ons Lyceum kan trots ziln, dat Pater 
ter Haar 14 jaar lang zijn beste krachten aan  ons 
heeft besteed en wij zullen hem daarvoor immer 
zeer dankbaar zijn. 
De woorden van een groot schrijver zouden zelfs uw 
daden niet kunnen schilderen, Pater Conrector, dus 
zeer zeker de mijne niet. Maar wel kan ik het enige 
woord, dat  de Nederlandse taal bezit om dank en 
waardering uit te spreken, neerschrijven en al de- 
genen, die.u kennen, zullen het met een u zeer toe- 
genegen hart  meezeggen: Dank! Duizendmaal 
dank! Voor al hetgeen, dat gij voor ons hebt ge- 
daan. 
Moogt gij in uw verder leven altijd met vreugdevolle 
blik op de jaren, welke gij hier in onze stad hebt 
doorgebracht, terugzien en dat gij nog lang uw 
krachten ook aan anderen kunt blijven' schenken. 
Nogmaals onze zeer waarderende dank! We zullen 
u nimmer vergeten. 

Frank Krouwels 

Bij het afscheid van 
Pater Brouwer 

Tolle Lege gaat weer met een extra-nummer ui:ko- 
men en het was wel het laatste wat ik verwachtte, 
dat mij de eer te beurt zou vallen in dit nummer, 
namens alle leerlingen, een afscheidsgroet te mogen 
toeroepen aan  onzen vertrekkenden Pater. 
Pater Brouwer gaat ons verlaten, wij zullen hem 
niet meer zien, den altijd lachenden en altijd 
schertsenden Pater, die zeven jaar lang ,,de jongens 
van Rector Vlaar", de Trinitariers, trachtte eenig 
begrip van Godsdienst en Kerkgeschiedenis bij te 
brengen. 
Die zeven jaar lang, behalve dit, ons in gezellige 
praatjes tussen de lessen door ook nog zoveel waar- 
heden en wijsheden, die niet in het Godsdienstboek 
staan, heeft meegegeven. En dat kon ons later wel 
eens goed van pas komen. 
Deze twee omvangrijke taken waren hem echter 
niet genoeg. Ook aan onze ontspanning wilde hij 
actief deelnemen, daa~bi j  leiding, steun en raad 
geven. 
Zoo zagen we hem dan eerst als geestelijk adviseur 
van onze voetbalclub, die wij jammer genoeg-door 
vele onplezierige omstandigheden moesten verliezen. 
Later zagen we hem enthousiast meewerken aan 

de opbouw van een luchtvaartclbb op onze school. 
Daarvoor had hij beslag gelegd op de schoolzolder; 
en dicht bij de hemellichamen van ons planetarium 
werkte hij eigenhandig mee aan de vervaardiging 
van vliegtuigmodellen, van welke we toen nog zo'n 
mooie demonstratie zagen op de jaarlijkse sportdag. 
Maar niet alleen tijdens de trimesters, ook in de 
vacantie was hij met ons in de weer en hij rustte 
niet voordat hij actief kon deelnemen aan onze 
vacantiegienoegens. En zo zien we hem dan in de 
zomervacantie van 1939 uitvaren met  de Tarakan 
als hij een groot deel van de toenmalige Trinita- 
riërs vergezelt op een reisje naar Noorwegen. 
Doch toen kwam de oorlog en was het uit met 
dergelijke grapjes en wij zagen Pater Brouwer op 

school verschijnen met de in die tijd traditioneele 
eigenteelt in de pijp. Zodoende konden we in de 
godsdienstles genie:en van een heerlijk snuifje bos- 
brand of hooibroei; of we konden bij hem infor- 
meren of die matras nu nog niet leeg was. Maar 
wat er ook veranderde in de oorlog, zijn lessen b!e- 
ven dezelfde, even interessant en gezellig en Pater 
Brouwer bleef lachen, schertsen e n . .  . . eigenteelt 
roken. 
Aan alles komt evenwel een einde, zelfs aan een 
wereldoorlog. En dus zagen we Pater Brouwer dit, 
jaar weer op onze eigen vertrouwde cour heen en 
weer wandelen, hier en daar een praatje makend, 
steeds toenemend in omvang en, naarmate het exa- 
men naderde, in gemoedelijkheid en medeleven. 
Hij rookte weer Engelse sigaretten en goede sigaren, 
en we dachten al, dat de goede tijd van weleer was 
teruggekomen. Maar wij vergaten, dat er nog een 
spreekwoord is in onze rijke Nederlandse taal, d a t  
zeg:: ,,De mens wikt, God beschikt". En God bv- 
schikte Pater Brouwer naar Culemborg en daarmee 
verliezen wij, Trinitariërs, meer dan een toegewij- 
den leraar; wij verliezen in hem een raadgevér en 
leidsman, maar bovenal: Wij verliezen in Pater 
Brouwer een goeden, trouwen vriend. En zó. een 
zullen wij niet licht terugkrijgen. 
Daarom, Pater Brouwer, is he:, dat wij u met wee- 
moed de hand reiken ten afscheid, een vrienden- 
hand, en van harte gemeend zeggen: ,,Vaarwel, 
Pater, en moge uw werk in Culemborg evea vrucht- 
baar zijn en evenveel gewaardeerd worden als uw 
werk bij de Trinitariërs van Rector Vlaar". 
Pater Brouwer, wij z~illen u altijd blijven gedenken 
als de goede, lachende vriend uit onze Lyceumtijd. 

John B. Kievits 


