
RECTOR VAN STRAATEN 
NEEMT AFSCHEID 
Is bet iets vanzelfsprekends of is het een edele speling van de 
Augustijnse geest, dat in de taak van een volgeling van St. 
Auoustinus. die Rector van een Triniteits-Lvceum is. drie 
asprcten. &c gedeeltelijk samenvallende krinien, 6611 geheel 
vormen. namcliik dc activiteiten \.an dr Priester. dc Studcrendc 
en de Schoolleider? 
DE beantwoording van deze vraag laat ik gaarne over aan 
het denkend deel van onze lyceumbevolking, welk deel zich 
immers, in weerwil van de denkcrisis onder de tegenwoordige 
jeugd, gelukkig op al onze afdelingen nog in een behoor- 
lijke getalsterkte mag verheugen. Voor mij was de in de aan- 
hef gestelde vraag er slechts één van oratorische aard, die 
bij mij opkwam toen de redactie van ,,Tolle Lege" mij het 
verzoek deed een afscheidswoord te schrijven hij gelegenheid 
van het vertrek van onze Rector, een verzoek waaraan ik 
vanzelfsprekend voldoe. 
In 1946 werd Dr Modestus van Straaten met de leiding van 
het Triniteits-Lyceum belast, als opvolger van Pater Drs N. 
Th. Vlaar, die dit ambt sinds de oprichting (1922) vervuld 
had. Zoals mij ook van redactionele zijde gesuggereerd is, 
komt bij iemand van de oude garde onwillekeurig een verge- 
liikina OU tussen de wiizen waarou elk der beide rectoren de 
schoo-l héeft geleid. ~ e í l i ~ t  evenwel voor de hand, dat ik deze 
vergelijkiig hier slechts terloops zal trekken, omdat zij, vooral 
wat de vërschillen betreft, voor de huidige generatie van 
lyceïsten, die Pater Vlaar immers niet gekend heeft, een min- 
der geschikt onderwerp is dan wellict voor individuele con- 
templatie in de kring van de scheidende rector en zijn oudere 
medewerkers. 
Waar  God de bron van alle wijsheid is, komt het Priesterlijk 
aspect het eerst aan de orde. Hier treft o m  het grote 
punt van overeenkomst tussen Pater van Straaten en zijn 
voorgangen bij heiden het voortdurend ijveren voor kapel- 
en kerkbezoek en de geregelde zorg voor en stimulatie van 
activiteiten, die direct of indirect op godsdienstig terrein 
liggen. 
W a t  het praedicaat ,,studerende" betreft; zullen misschien zeer 
jeugdige lyceïsten zich afvragen: Waarom die bescheiden term 
,,studerende" gebruikt over iemand die Zeer Geleerd is? De 
ouderen zullen hun weten te antwoorden, dat wetenschappe- 
liikheid en bliivende studiezm in een schoolleider van zeer aro. 
t i  directe en indirecte waarde voor een instelling van VHMO 
zijn. Uit de houding van Pater van Straaten tenenover de we- 
tenschap hebben zij onder meer geleerd, dat studie niet het 
behalen van diploma's of titels als enig en eerste einddoel 
heeft, maar dat het ware studeren ferst daarná een aanvang 
neemt en dat dan juist de echte drang naar weten opleeft, met 
wijsheid als hoofddoel. Dr Modestus van Straaten zal dan 
ook wel de laatste zijn, die het praedicaat ,,studerende" zou 
afwijzen. 
Steunend dus op Geloof en op  Wetenschap bevond Pater van 
Straaten zich geplaatst voor de zware en omvangrijke taak 
van het schoolleiderschap, een instrument, waaruit men met 
zorg zijn registercombinatie moet kiezen. De combiiatie die de 
bedienaar er van bespeelt, zal vanzelfsprekend een weerspie- 
geling zijn van zijn persoonlijkheid au van de gaven die hem 
van Boven zijn toebedeeld. 
Van de registers, die onder andere met treffend succes door 
Rector van Straaten bespeeld zijn, moge ik dan b.v. wemen: 
doelmatige organisatie, wat immers een eerste belang is voor 
de aoede aano van zaken: voorts zelf mede constructief on- 
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deGijs geve; contact houden met officiële instanties, de 
schoolbevolking toespreken en de schoolvergaderingen leiden, 
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waarin voor de individuele leerlina en vobr het schoolneii be- 
langrijke beslissingen plegen te worden genomen. ~ i f  laatste 
verdient hier wel bijzondere vermelding, omdat, wanneer door 
het verschil der meningen verwarring dreigde te ontstaan, 
voorzitter van Straaten steeds de standpunten helder en bon- 
dig wist samen te vatten. 
Ik meen te moeten volstaan met deze greep uit Pater van 
Straatens vele en uiteenlopende rectorale activiteiten en laat 
het aan iedere leier afzonderlijk over er die aan toe te voe- 
gen, welke hem speciaal getroffen hebben. 
Bij al deze uitwendige heslommeringen wordt natuurlijk ook 
een Rector, zoals ieder mens en dus ook ieder van ons, gecon, 
fronteerd met de persoonlijke inwendige wrgen aangaande 
zijn verhouding tot de hem door hoger hand of door's werelds 
loop opgelegde levenstaak en tot degenen, die hem bij de ver, 
vulling daarvan omringen, het innerlijk proces dus, om van 
de bezinning over de ,,ontmoetingM te geraken tot de practi- 
sche beleving en verwezenlijking daarvan. 
Maar daar waar alle denkenden doelbewust trachten dit pro. 
cw tot een goed einde te brengen, en elkanders ernstia streven 
naar het gëmeenschappelijk doel ontdekken, daar verbleken 
alle bezwaren in het licht van de doelstelling en tegenover de 
binding van het beginsel. 
Pater van Straaten, mijn woord van afscheid is dat van het 
docentencorps, nu ik U namens allen dank voor al het vele 
dat U voor het Triniteits-Lyceum gedaan hebt. Wij  wensen 
U toe, dat U in Uw nieuwe ambt zult mogen werken met suc- 
ces en voldoening, in goede gezondheid en met bevrediging 
van al Uw wensen. 
Mogen God en Al het Goede steeds met U zijn! 

N. C. ANDRIESSEN. 



hoe tolle lege hem ontving 
Bij de  benoeming van pater V a n  Straaten in 1946 tot rector 
van onze schooi, waarvan hij reeds twee jaar docent klassie- 
ken a.as, schreef de  toenmalige hoofdredacteur, K. H .  I .  Dor- 
ren, een rvelkomsfmoord waaraan w e  de volgende passages 
ontlenen: 

Toen  ik er niet pater Dr Modestus van  Straatrn over sprak, 
dat er. nii hij tot rector van  het Triniteitslyce~im was be- 
noemd, noodzakelijkerwijze ook een beschoi~wing over zijn 
persoon en merk in T o l k  Lege moest verschijnen. trok hij 
een hedenkelijk gezicht en gaf mij slechts toesteniming, nadat 
ik beloofd had dat het stuk niet lang zou zijn. Laat ik hc- 
ginnen met te zeggen, dat het schrijven van  deze enkele 
regels een uiterst aangename taak voor mij is. Ik heb pater 
V a n  Straaten in de twee jaren. dat hij aan onze school ver- 
bonden is geweest, leren kennen als een voortreffelijk leraar 
- ik behoef alleen maar aan de bij onze klas befaamde lessen 
in atitieke filosofie te denken, die w e  slechts node zuilen 
niissen - . wien men alleen het verwijt maakte. dat zijn me- 
thode van  lesgeven voor een middelbare school te acade- 
misch was,  hetgeen een gevolg was van  zijn - misschien te 
grote - vertrouwen in het plichtsbesef van  zijn leerlingen. 
maar daarnaast heb ik de nieuwe rector veelvuldig buiten de 
lessen ontmoet en in hem een mens gevonden, die altijd be- 
reid is je met raad en  daad te helpen, onverschillig bij welke 
gelegenheid, die in de ware en edele zin des woords een 
vriend is, als ik liet zo mag zeggen. W a t  daarbij iedereen 
opvalt is de grote bescheidenheid van  pater V a n  Straaten. die 
hein zichzelf altijd en overal op  de achtergrond doet plaatsen. 

Het is waarlijk een beschikking van  de Vo~rz i e r i i~ l i i i d .  dat 
onze nieuwe rector de kloosternaam Modestus draagt. 
Het eerste jaar van  zijn verblijf in onze stad kunnen w e  
gevoeglijk buiten beschouwing laten - het was  de tijd van 
onderduiken. houthakken, honger en schriftelijke lessen (reeds 
toen al. Red.) - .  maar in het schooljaar. dat pas achter ons 
ligt, heeft  pater van  Straaten zijn activiteiten in het belang van 
onze schoolgemeenschap ten volle ontplooid. Behalve leraar 
aan de afdeling gymnasium was hij censor van  Tolle Lege 
en moderator van  de Academie Cassiciacuin. Als predikant 
genoot hij zowel op  als buiten de school terecht vermaard- 
heid. Bij zijn vele en veelsoortige werkzaamheden blijft pater 
V a n  Straaten echter op  de allereerste plaats een priester en 
kloosterling die zijn verheven geestelijk ideaal waarachtig en 
ten volle beleeft. die o p  het woord van  het Evangelie . .Wat 
baat het den mens, zo hij de gehele wereld wint en schade 
lijdt aan zijn ziel?" in 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 o m  daar- 
door in de hemel te komen. 

W e  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 toevoegen: deze benoeming heeft  
mij geenszins verrast; ik verwachtte haar en met mij vele 
anderen. Pater V a n  Straaten, wij bieden U onze hartelijke 
gelukwensen aan en betuigen U onze gehoorzaamheid en eer- 
bied, omdat U de door God over ons gestelde wettige over- 
heid bent. U w  eminente persoonlijkheid is er borg voor, dat 
deze plicht ons niet moeilijk zal vallen. W i j  zijn er van  
overtuigd, dat onder u w  wijze leiding het Triniteitslyceurn. 
na de sombere oorlogsjaren, een nieuwe bloeiperiode ingaat. 
tot heil van  onze stad en ons vaderland. 

verwikkelingen 
rond de bouwplannen 

Een uan de grootste problemen waarmee pater V a n  Straa- 
ten tijdens zijn rectoraat heeft geivorsteid. is wel dat van 
rioodzake:ijke uitbreiding van het schoolgebouw, waar- 
voor in 1954 reeds plannen bestonden. Dergelijke plannen 
rnoe(en vóór ueru~ezenlijking echter een bijronder lange 
weg langs. N a  overleg met en goedkeuring van de .,Sint 
Thonias uari Villat~ouastichfing" (een stichting waar het 
boiiwen en eventuele uitbreidingen alsmede d e  benoemin- 
gen VB,? O I T Z ~  school vati uit gaai,), het Conventskapit- 
fel (de  vergadering uan paters van hef plaatselijk kloos- 
terj en liet Bestuur vat? de  Augustijnenproviticie, kon de  
rector de  noodzaak vari de uitbreiding voorleggen aan de  
Inspecteur van Onderwijs, waarna een officieel verzoek 
werd gericht aan de minister van 0. K. e n  W.  Bij dit 
i,erioek was een eenvoudig schetsplan ingesloten, dat ver- 
i~aardigd was door de  örchiíect Nic. de  long  te  Utrecht. 
De sctiels had nu nog een lange en  zware reis voor de 
borg, liet krorikclpad dat n.l. alle schetsplantzen moeten 
gaart voor ze weer op  hrin vertrekpunt, de  minister van 
O. K. en W., terug zijn. 
Zulk een plan wordt eerst besproken door de  Heren van 
liet Adviesbiireau van de  Rijksgebouwen. Een definitieve 
schets wordt gemaakt en  met een globale kostenbegroting 
>>aar de aiinister gezoriden, voor goedkeuring. V i a  de  
inspecteur van Onderwijs en  de inspecfeiir van Lichame- 
1Gke Opvoeding V.H.M.O. (voor de  ggmzakn )  belandt 
het weer bij de Rijksgebouwendienst, afdelirig V.H.M.O. 
Deze dienst geeft een advies aan de  minister en  indien 
dit gunstig is, kunnen d e  plannen verder worden uit- 
gelverkt, uiaarna weer diverse besprekingen op  het ad- 
uiesbureau plaats vinden. E n  passant wordt ook van de  
Openbare Werken  van de  gemeente en  de Schoonheids- 
commissie goedkeuring gevraagd. E n  indien alle instan- 
ties huti zegen hebben gegeven, komt het. plan terug, zij 
het naar ons dunkt met enige vingervlekken, bij de  minis- 
ter. Deze iierleenf dan .,Bouwvolirme", waarna aan- 
besfeiiing kan wolgen, als tenminste de  financiën door een 
lening. tvaarvoor nogniaals goedkerrring van O., K. en  
W .  nodig is, aanwezig zijn. 

W a t  ivaren (en zijn dirs nog steeds) de uitbreidingsplan- 
nen rian onze school, die deze meer dan tien instanties 
langs moesten? 

W e l ,  in het najaar 1954 werd de  vrrbeferiiig van de  zol- 
derruimte afgekeurd vanwege brnndgevanr. 

Een  overblijflokaal was hard nodig. De  gemeente keurde 
echter een voorgestelde oplossing. n.l. de verbouwing van 
de  oude ggmzaal tot  overblijflokaal en de  boutv van 
twee nieuwe gyrnzalen o p  hef sportveld, a f .  Omdat uer- 
betering beslist nodig was. werden nieuuie plannen en  
schetsen gemaakt om tegemoet te  komen aan de  vraag 
naar modernisering van het gehele gebouiu en  vergroting 
van hef aantal klassen en  vaklokalen, welke er na ampele 
besprekingen tenslotte als volgt uitzagen: een gymzaal en  
een gymzaal-aula aan de westkant van de school; een 
souterrain voor de fietsen; een overblijflokaal in de  oude 
gymzaal; een tekenzaai, terwijl het oude tekenlokaal aard- 
rijkskundelokaal zou worden en aan de  noordkant als 
tierbinding fiissen de  twee nieuwe gymzalen en hef oud? 
gebouw: zezeven nieuwe lokalen met een kamer voor de  
conrector en  een dokterskamer. Omdat Den Haag de  be- 
staande gymzaal i nbc t  wilde houden, kreeg het definitieue 
plan alsnog de volgende wijzigingen: één gymzaal aan de 
westkant, een trveede étage in de verbindingsvleugel, 
waarin een overblijflokaal en een tekenzaal komen. Een 
hal in de  nieuwbouw zal het knooppunt zijn van  de gan- 
gen in de  nieuwbouw en die van de  oud-bouw, die wor- 
den doorgetrokken. 
Omdat  het in begin 1956 duidelijk werd, dat de uiteinde- 
lijke veruiezenlijking nog wel enige tijd zou vergen. is het 
na veel moeite geliikt een provisorische kantine naast de 
kapel te bouwen, die inmiddels haar grote dienstbaarheid 
al lang heeft  bewezen. 
In 1959 waren de  definitieue fekeningen, Bestek en  Voor-  
waarden bestedingsklaar gereed gekomen, maar nu hield 
het arbeidsfekort en  de bestedingsbeperking de bouw te- 
gen. Dat de nieilwbouw echter zeer noodzakelijk i s  en  w e  
goede hoop kunnen hebben dat na jaren zwoegen het 
grote zorgenkind van pater V a n  Sfröafen eindelijk fot  
stand komt. mogen w e  concluderen riit het feit dat in de 
enige weken geleden in de  Tweede  Kamer gehouden 
debatten over de  Scholenboow het Triniteitslyceum als 
urgent geval met name is genoemd. 



9 9 JULLIE ZIJN TOCH GEEN FILOSOFEN" 
Pater van Straaten als Classicus 

De sympathie winnen van een persoon is moeilijk. D e  sym- 
pathie winnen van een hele klas is echter nog veel moeilijker: 
W a t  de ene leerling aangenaam is. doet een andere leerling 
een houding van verzet aannemen. 
Door zijn tactisch optreden. door een aangename sfeer te 
scheppen, maakt een leraar zijn vak geliefd bij zijn leeiliiigen 
en legt daardoor een basis, waarop hij met vrucht kan voort- 
bouwen. 
Dit wetende zal de leraar proberen de sympathie van zijn 
leerlingen en ddardoor de sympathie voor zijn vak te winnen. 
zonder even\*-el aan  zijn eigen persoonlijkheid afbreuk te doen 
en dc slaaf t r  worden van lien. die bij hem onderwijs ge- 
!nieten 
Een krachtige persoonlijkheid is iiniiicrs één van de beste en 
meest effccticve middelen, die de leraar nodig heeft bij het 
uitoefenen van zijn ambt. wil hij succes hebben: hij moet het 
vertrouwen winnen van zijn leerlingen en deze geven hem 
dit als zij zien. dat bij rnet lien eerlijk spel speelt: als zijn hou- 
ding krachtig is; als hij hen serieus neemt en naar hen weet 
tt- luisteren, kortotii. als hij het waard is hun leider te zijn. 

De rnenirig vali verschillende pedagogen, o.a. die van Prof. 
A. Kriekemans van de Leuvense Univcrsiteit, is, dat het on- 
derwijs zo individueel mogelijk moet zijn: iedere leerling heeft 
zijn eigen potenties en wanneer deze ontwikkeld worden, zal 
hij tot de  grootst mogelijke resultaten komen. 
De waarmee h ~ t  tegeiiwoordigc onderwijs te kam- 
pen heeft. zijn van dien aard, dat de individualisering van het 
onderwijs praktisch onmogelijk is, gezien het steeds toe- 
nrinende aantal leerlingen en het naar verlioiiding kleine 
aantal brschikbare bevoegde leerkrachten. 
Statistieken van het Ministerie van O.K. en W .  wijzen uit, 
dat op het Middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs pas 
in 1985 over de gehele lijn een evenwicht zal bereikt worden 
tussen vraag en aanbod, zoals dat uitgedrukt wordt. 
De uitoifening van zijn taak als leraar wordt voor de  huidige 
leerkracht bijzonder moeilijk, orndat hij aan iedere leerling 
toch die aandacht wil besteden. die deze nodig heeft. 
Niemand beter dan iemand die Iiet ainht van leraar bekleedt, 
kan zeggen voor welke moeilijkheden hij kan komen te staan; 
een leerling kan deze slechts vermoeden, kan er oog voor 
hebben. 
U zult begrijpen. dat boveiistaandr heschouwing slechts een 
poging daaltoe is; het resultaat geeft lang geen volledig beeld 
van wat leraar zijn betekent. 
Deze beschouwing vonden wij echter noodzakelijk en vol- 
doende om van daaruit onze waardering te omschrijven. die 
wij hebben voor de riu scheidende rector iii zijn functie als 
leraar, 

Vanaf 1960 is Plato weer eindexamenschrijver geworden ter 
vervangi~ig van de Griekse tragedie. 
Pater vaii Straaten heeft klassieken gestudeerd en zich hij- 
zonder hckwaeiiid in de filosofie. Speciale belangstelling 
heeft hij voor de Griekse filosofie: lezingen in verschillende 
kringen als: .,Het mensbeeld in de Griekse wijsbegeerte" en 
,.SocratesM van de laatste jaren en zijn ,.Gids bij het ierste 
wijsgerig denken niet als achtergrond de Griekse philosophie" 
van 1951 zijn daar een paar uitingen van. 
Plato is een van de grootste Griekse filosofen uit de klas- 
sicke oudhrid en vormt bijna zijn dagrlijkse lectui~r. 
Is het dan te verwonderen. dat juist de rector de taak op zich 
nam onze gids te zijn bij het lezen van Plato? 

To t  ver huiten de grenzen van onze school is bekend, dat de 
rector veel van zijn leerlirigen eist Vooral aaiivankelijk heeft 
ddt ons doen huivrren. Maar de manier waarop hij dat  deed 
en vooral zijn optimisme, dat hij dikwijls heeft moeten Iaten 
spreken en waarop wij met vol vertrouwen hebben gesteund 
onidat hij vanwege zijn grote hekwaamlieid veel gezag bij ons 
had, hehhen gemaakt, dat  wij nooit iii paniek zijn geraakt. 
Tegenover zijn geliefde uitspraak: ,.Jullie zijn toch geen filo- 
sofen ' heeft hij nieerdrre malen zijn bemoediging: ,.Hele 
volksstammen hebben het eindexanien gehaald, waarom dan 
julli? niet" geplaatst. - .  
Dat Plato zonder enige hulp door leerlingen dikwijls niet be- 
grepen wordt. kan iedereen zich voorstellen. 

Degenen. die van de rector les kregen. werden echter bijna gr-  
dwongen alles te begrijpen wat hij nodig achtte. dat begrepen 
wrrd. 
NatuuBlijk moesten ook zijn leerlingen zich inspaiiilen, maar 
wie dat deed, had bij het Irzen van een dialoog de grote lijn 
van het betoog vast: daar zorgde de rector voor door telkens 
bij het begin van een k s  het voorafgaande in eigen woorden 
te herhalen en in 't kort de kern van Iiet betoog aan te geven. 
W ~ P  bij ééri vaii zijn voordrachten voor de vereniging 
,,Geloof en Wetenschqp" of voor het ,,Nederlands Klassiek 
Verbond" tot zijn auditorium heeft behoord, weet hoe hij in 
staat is zijn gehoor te boeien en niets aan de twijfel over 
te laten. 

Wanneer wij dan nu samen met pater van Straaten het Trini- 
teitslyceum verlaten. zal dat wat ons betreft geen scheiding 
betekenen; onze darikhaarlieid ten opzichte van hem zal hoe 
dan ook levendig blijven en wij zullen trachten in ons verdere 
leven aan die dankbaarheid uiting te geven door datgene wat 
wij van hem hebben geleerd - en hier bedoel ik bepaald niet 
alleen het Grieks - indachtig te zijn. Daartoe zullen wij in 
staat zijn omdat wij daarop ons verdere leven moeten op- 
bouwen. 
W i j  mogen trots zijn hem als leraar te hebben gehad. zoals 
hij een gerechtvaardigde trots koestert dat een eindexamen 
veel zegt, maar dat  een eindexamen van het T r in i t i i t~ l~ceum 
nog veel nieer z ~ g t :  hij heeft er veel toe bijgedragen door hoge 
eisen aan de leraren en leerlingen te stellen, dat  het Triniteits- 
lyceum een grote naam heeft. 

GERARD MOOIJEKIND. 



PATER D R  MODESTUS V A N  STRAATEN O.E.S.A. 
EN ZIJN JAARTALLEN 

TIJDENS D E  PERIODE 1944-1960. WAARIN HIJ A A N  HET TRINITEITS- 

L Y C E U M ,  EERST ALS LERAAR. DAARNA ALS RECTOR. VERBONDEN W A S  

1 S E P T E M B E e  1944. O p  deze zonnige 
dag wordt een nieuw schooljaar geopend. 
Tussen de namen van de  nieuwe docen- 
ten treffen wij een naam aan, die we ons 
nog lang zouden herinneren. Het is 
p. Modestus van Straaten, die op ons 
Lyceum de klassieke talen komt doceren. 

20 MAART 1946. P. van Straaten ver- 
dedigt in het openbaar zijn proefschrift: 
..Panétius. sa vie, ses écrits ct sa doc- 
trine avec une édition des fragments". 
N a  overleg deelt de promotor, prof. K. 
Bellon, mee, dat de promovendus zijn 
doctorstitel Cum Laude ontvanyt. O p  de 
receptie ging het gefluister, dat boven 
het hoofd van de nieuwe doctor het pro- 
fessoraat reeds beaon te lichten. Het ~~~~ 

zou, de eerstvolgende vijftien jaren al- 
thans, anders lopen. 6 M E I  1951. Door Prof. Dr L. J. Rogier 

van de Nijmeegse Alma Mater wordt de 
.j+j2 AUGUSTUS 1946, kapittel ,,Stmycken-Prijs" uitgereikt aan p. Van  

der A~~~~~~~~~~ komt bijeen. nieuwe Straaten. omdat van zijn hand het beste 

benoemingen volgen elkaar in razend artikel verscheen onder de mededingende 

temuo on. geleerden. 

De Looriaamste luiden: p. N. Th. 
rector van het Triniteitslyceum 
rende de periode 1922-1946, 
Prior in Venlo; p. dr Mod. van 
ten neemt zijn plaats in. 

Vlaar, 
gedu- 
wordt 
Straa- 

1947. Het Triniteitslyceum bestaat 25 
jaar. Heel Haarlem dreunde van ons 
feestrumoer. Vooral de kermis. die o.l.v. 
p. Hutjens (Conrector) draaide, maakte 
o p  de toenmalige kroniekschrijver een on- 
vergetelijke indruk. Z o  niet minder o p  
p. Vlaar en p. van Straaten. die tijdens 
deze eerste kwarteeuw het stuur in han- 
den hadden. (Zie foto hiernaast). 

IULI  1953. In deze maand voltrekt zich 
een nieuwe scheuring, die reeds in 1947 
een aanvang had genomen. D e  .,afdeling 
Schoterstraat", sinds 1947 dépendance 
van het Triniteitslyceum. snijdt de  laat- 
ste banden die haar met onze school 
verbond. door en kiest. onder een aroen- 
geel zwerk, met o p  de voorstevpn de 
stralend-witte letters Mendel-College het 
riiinie sop. De soevereiniteit komt in han- 
den van p. Hutjens. Deze pater, eerst 
nog rechterhand van p. Van  Straaten, 
wordt nu een collega. De linkerhand had 
niet geweten wat de rechter- deed en 
plotseling ziet p. Van  Straaten zijn macht 
berierkt fot d e  Ziilwea , " 

26 IANUARI 1948. P. v. Straaten is 
twaalf-en-half jaar Priester. Weer  feest, SEPTEMBER 1955. Helaas moet dit 
ditmaal in de  ~tadsschouwburg. schooljaar begonnen worden zonder Rec- 

tor. Zoals Dr Kat in de eerste T. L. van 
de 25ste jaargang schrijft, had het 
,,mens sana in corpore sano" ten op- 
zichte van hem als Adagium zijn betrek- 
kelijkheid bewezen, door in het tweede 
lid in gebreke te blijven: en zelfs de 
Haarlemse Mariastichting moest er  aan 
te pas komen om de  gestoorde harmonie 
te herstellen. 

3 OKTOBER 1955. Pater Van Straaten 
neemt zijn plaats op onze school ureer 
in. Het bijzondere echter van zijn thuis- 
komst is, dat hij niet alleen als genezene, 
niaar ook als Jubilaris zijn rentree viert. 
25 september 1955 was het n.l. precies 
25 jaar geleden. dat frater Modestris van 
Straaten O.E.S.A. geprofest werd. (De 
epitheta oriiantia zijn er, zoals U he- 
merkt zult hehhen, later met regelmatige 
tussenpozen aan toegevoegd). 

2 MAART 1959. P. Van Straaten is 
twaalf-en-half jaar Rector. Deze geheur- 
tenis, die bij velen van ons nog vers in 
het geheugen ligt, wordt gevierd met een 
vrije dag. 

E n  dan, waarde lezer. stuiten wij bij het 
ontrafelen van dit verleden op het heden. 
Van  allerlei kronieken. artikeltjes. losse 
notities en mondelinge overleveringen 
geraken wij thans in tijden, die zelfs de 
jongsten onder ons nog aan den lijve 
ondervonden hebben. Als laatste valt ons 
oog op een .,vette kop" in het gezamen- 
lijk nummer van februari j.1. 

10 PEBRUARI 1960. Toen kwamen we 
er pas achter. Pater Van  Straaten ging 
ons als Rector verlaten. P. Kuipers ont- 
vangt uit l i j n  handen de scepter. 

E n  met deze laatste datum zijn we  dus 
aangeland op de dag van vandaag. De 
film is afgebroken; we tasten in het 
dilister. Hoe hij zal aflopen? Het sce- 
nario is reeds wel geschreven, maar het 
blijft voor onze discrete blikken koel ge- 
sloten. Dat de rol. die p. Van  Straaten 
hierin speelt even geliikkig en waardevol 
zal zijn als tot hier aan toe. hopen wij 
niet alleen, maar daar vertrouwen we 
reeds op. F. v. Eyndhoven. 



Uit de kamer vari de rector 
24 ji~ni - Noii niet Gtn jaar heb ik mijn iiieiiiue knnier br- 
u>oorid. N C ~ F T I  indarlderi grleden ririmde ik hem in, nu ruim 
!k hen, op. Als rili$jici,s leer je, je f e  onthechten en a,u 
hebben iiic-r op anrdc ~ J F P I T  vaste ii,oonplaofs. maar toch: 
is,ic rvcet. ~i:,af ik in (:cilernhorg krijg. Nrrnr alleen hef  p/:;- 
fond. [c  ziet licf zcel niet - je gniit  och riicf ~r~zlioo,g zi t t lr i~ 
Lijlien. daar heb ie nis rector ccni.orrdig geen tijd voor - 
inner u7nnr krijg ik no,q ooit ro'n zuiiier en eerlijk plafond. 
Er Iiniigeii dr zorgen iunrr cen her1 scliooliaar feyen. maar 
het blijjf riio<ii. 
..Pnrtir c'rst rriiizirir >in peri". zeyr ~l.li,nhcer vnii Greeueti- 
broek. en die kiwi liil uzeleti. Opruimen is afsterven, zeg ik. 
Hier. tii,cc Inde-ri vol rrict dtiiikbrieiirn van oud-leerlingen. Z e  
i:indeii de  .schor>/ h<-t r~iixiisf  al^ ie er a f  zijn. vooral ioanneer 
:c een paar rnannden iri dieiicf ziffrri. Dan hrrilen ze van 
he:mii>ee. Kijk. dot is een brief uni, rulcc jniir gelc.den: 

. . Z c e r c e r < i ~ ~ ~ r d c  P.,fei Rector. h'ii ik al meer iuiee jaar 
yelrclen eindelqk de school i>eiliet, iiiil ik U horfelijk dari- 
krri iwor ile negen ruke iaren door mij op  hef Tritlifeits 
<loorgei>rticlit. He f  was voor m y  een lange ruey, niaar een 
iriociie. Vooral voor :ie klassieke uorming ben ik achteraf 
d,inhbaar. In dienst tirh ik weel mei /i.b.s.'ers op ge trok^ 
A F ? , ,  fcgen rr i i r i  ziri, riiaiif er uwren geen yyninasiasfen. 
Monr irwt ecn brschsi.fiiig. Nu ik stticlenl ben. merk ik 
pas p c d :  , , i i<iri  s cho ln~  scd vi fnr disriniiis." II i i e f :  ilr 
beheers mijn lati/i~ nog nnrdig. Me t  ,,IQ gaof hef goed en 
ik hoop iinn U hetzelfde. W i l t  U alle leraren van mij 
,groeten. i>oural de twee die ik niet gehad heb? U w  dank- 
bare oirdlrrrling (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) juridiscli candidandus." 

Daf is cr rrinar liliri i>iiri de lioriderclen. Laaf ik ;e nu maar 
ii~r>~cjooirri. Vioeiicr las ik z e  riog iurt.1 eens. om tiieemoediy 
f c  ii,o:deii. Dic L L ~ F I ~ I O C ~  hrh ik iiii rrict merr nodig. E n  hier: 
eeii In liiet ansichtkaarten die dc lcrnri->I niij shzreri als re 
op wnknrifie zyn. De  oudste ligycn oiider~iiil: B e  Fricsc 
meren. Gericht op  Valkenbury. Act sfadhurs van Wornierveer 
( N . H . ) .  de Alkrris,,rsc kaasmarkl. Volendam. Die zijn iiit 
1947. Boz'enop liggrii LIL' Iaalste vim uorig jaar: ..Groeten iiit 
Nzi~~els",  .,Hei is mooi in Bnrcelona". .. Roma aeterna". ..Het 
Rode Plein t? ~Moskoii". Mct dic kiiarfen zou iWiiiister Cals 
iiccl hiriinrn b i r w j z ~ n . .  . . . . Ouli rriaer iri de  prollenrrrarirl. 
Ih hoiid ni i f  uari nnhanrfpri .  

Eri iwat is dat.? I l r f  rristc .rfriifu~crk d s f  ik grgiiirri Iich. Dir 
Isriaai> is riri n1 i/efl-oizi~~d. Ik hield vnii opwoedend stcnfu~erk. 
Nret tier, keer het regiemenf. u~ant  afschrifteii daarvan zijn 
bij dc bekende adressen verkrijybaar. De  ecrsfe heb ik twee- 
Iiondird keer lafrn scliriji~en: ,.Hef is t~erboileri op  ons L y -  
ceum me1 griittcrsii~aren Ie currilen." Hij Iaad rr~rt eruifen i/?- 
gc'oirl. 
26 juni - Al Iicí papier is cncg. Vier bakheri nirf brieven unri 
urzdrrs uiincl ik rroy. Zr klagen, ic jiibelen, ie hiiilen, ie 
iiiordrn l>oos, ;c drriyen ielfs: ,,Als Haiis niet overgaat, 
i,n,7C hij vast dr "ei-keerde ruey op." Ik zou besf memoires 
kiiiii,eri schrljiwr~: ..De ouders en ik. zestien jaar samen op- 
i*oeden." De brieven zijn niet zo maar me1 rle Sl~dsreiriigirig 
mregeyaan. Geen zoryrn nierr. Ze iiiorileii groridig z!, syste- 
maíiscti uerriield. 
De horken rieern iir nafiriirlijk allerriasl rrirr. Hef  zal Pafer 
Kuipers nioeifr hosten d / /?  planken U'CCP 001 f? /rrij,qen. W a f  
ik oolr vorid yi.rfrravorid: ren ~ilakbork.  Horidrrduijffig keer 
hcb ik in .,Tolie lege'' ,,Uit de  rectorsknnier" geschreven. Ik 
heb :e nlleniaal beu;anrd. W a n t  in die honderdvijftig kro- 
nieken heb ik vijfeni>errfig tiakanties aangekondigd. ies- 
honderd actifrndrrti,g vrije < l a g ~ n ,  er, nog een kleine drie- 
honderd vrije niiddaiicri. De f  is de rnoiiistr tank van een rec- 
for: lce$jfi. s r h ~ ~ > ~ > c r i .  ri~inite maken. Het is wel jari~nier dat ik 
rizi geert vrij rnccr. kati geven: geen ijsvrij, geen vrij voor een 
jilbrlcili» r n  geen ~ C L L ~ O , I  "rij. geu>0012 omdat hef  fijn is, ririj 
fc  Ucveri. Uic  ,,schriffelijke studenten" ~i,illen juist geen vrij. 
U i c  willen alleen vrij rijn om te studeren. 
28 juni - Nu is de  kamer kaal en verlalen. Hij heyinf op  de 
kamer van een monnik f e  liikerz. Er zijn al j o r z g ~ ~ ~ s  di? dilor- 
Icipen. Ze rieiilieri dn: ze  vcrkceid zijn. N o g  enkele dagen en 
dan: hryiri unri dc  grote woknntie. Wanneer de lessen hervat 
u>ordeii, uieet ik niet. In september denk ik. Inliclifinyen bij 
Pater Kuiocrs. 

Verleden week hadden we toelatingsexamen en als we daar- 
voor slaagden, mochten we volgend jaar naar de grote school. 
Onze broeder had gezegd, dat we allemaal een ijsje zouden 
krijgen, als we slaagden. Hier hadden ze ook broeders, maar 
je moest pater tegen ze zeggen. En de hoofdbroeder heette 
hier rector. Toen we de eerste dag naar huis gingen zagen 
we een pater met helemaal witte haren en we dachten alle, 
maal, dat het de rector was, want hij reed op een brommer. 
maar Keesie van Gasteren die een broer heeft die al in de 
vierde van de grote zit, zei dat het de prior was, maar hij 
wist niet wat dat betekende. W e  vroegen het aan een van 
de grote jongens en die zei, dat de prior de baas was van de 
paters. W e  vroegen w k  nog hoe de rector er uit zag en hij 
zei, dat'ie grijze haren had en een bril op. En ja hoor, de 
volgende dag zagen we een pater met grijze haren en een 
bril op, maar Kecsie zei, dat deze pas het volgend jaar rector 
zou worden. W e  vroegen aan Keesie, of je grijze haren en 
een bril op moest hebben om rector te worden. Hij wist het 
niet, maar hij ging het aan zijn broer vragen en die zei. dat 
het niet moest, maar dat het wel beter was. En toen zagen 
we eindelijk de rector over de speelplaats lopen. Keesie zei, 
dat'ie les gaf in Latijn en Grieks, maar hij zag er toch wel 
wijs uit. Dat zo'n man nou les moet geven in dingen waar 
je niks aan heb. De rector kwam ook nog even in het 
lokaal waar we examen hadden om te zeggen, dat het silen- 
tium op de gangen gehandhaafd moest worden. Later hoor- 
den we, dat dat betekent dat je niet mag praten op de 
gangen. 
Toen we klaar waren met het examen en ik naar huis wilde 
rijden kwam er een meneer op me af rennen, die me vast- 
greep en zei, dat'ie baas van de schoolkrant was en dat ik 
een stukje moest schrijven over hoe ik voor het eerst de 
rector gezien had. Ik zei. dat ik helemaal niet goed kon 
schrijven, maar hij zei, dat dat niks gaf, want dan was het 
des te ongekunstelder. 
Nou en toen heb ik het maar gedaan. 

MAARTEN WILLEM. 



enkele oud-leerlingen schrijven : 

Het was enige jaren geleden bij liet begin van een nieuw 
schooljaar. De traditionele H. Mis ter opening daarvan werd 
in de kerk van Overveen gecelebreerd. Het w-as de Kector. 
die tijdens deze H.  Mis de preekstoel beklom en ons vergastte 
op een ,.rede", waarin werd uiteengezet wat nu eigenlijk cul- 
tuur is en wat zij voor ons te betekenen heeft. De inhoud 
is verder voor het grootste deel langs mij heengegaan maar 
desondanks is de herinnering aan deze situatie mij bijgehleveii. 
Waarom? Misschien komt het wel door de op het eerste ge- 
zicht nogal vreemde conrbinatie. die hier gerealiseerd werd. 
W a t  is immers het verband tussen de lessen in Grieks, Latijn. 
wis- en natuurkunde. moderne talen. borkho~iden etc.? O p  
welke wijze breng je de uiteenzetting van het begrip , ,cd- 
tuur'', waarachter je een doordruilgen-zijn vaii de geest van 
de Griekse wijsbegeerte kon vermoeden in overeenstemming 
met de inhoud van het evangelie? En tenslotte: W a t  doe je 
met reliyir en filosofie in een onderwijs. dat toch steeds 
meer op het nuttige gericht wordt? 
E n  toch: dit alles was in Pater ven Strneten op een of andere 
riiatiier tot een vaste eenheid samengegroeid. Van daaruit 
sprak hij ook met dat onmiskenbare gezag. dat hem eigen 
was. maar dat niet alleen macht was; integendeel: je voelde 
dat het rechtmatig was, ddar de zaak w-aar het voor opkwam 
het waard was. 
Vanuit deze overtuiying werd ook het beleid over heel de 
schoolgemeenschap door hem yevoerd. Levendig herinner ik 
rnij zijn voortdurend streven orn vooral het culturele peil van 
orize school steeds iiiecr op te voeren. een streven waaruit 
naar ik meen o.a. de jaarlijkse culturele dag is voort- 
gekomen. Telkens opnieuw hamerde hij er vanaf de ..steen" 
op, dat wij toch wat meer stijlvol moesten zijn - hoeveel 
keer zou hij dit woord niet yebruikt hebben? Dan is daar nog 
zijn pogen om ook het godsdienstige zijn volle plaats te 
geven, waarvan een voortdurend benadrukken van de school- 
inis en Fen. desnoods door sancties ,,afgedwongen", goed 
bezette H. Mis op Triniteitszondag de vruchten waren. E n  
is liet nog niet kort geleden dat hij zicli dooi. middel van een 
reeks artikelen in de strijd om het Gymnasium gemengd heeft. 
daarmee niet alleen opkomend voor een bepaald schooltype, 
maar voor de waarden, die hem vlees en bloed geworden 
zijn - zouden wij misschien niet mogen zeggen. dat het een 
,.struggle for life" was? 
Z o  is hopelijk enigszins duidelijk geworden, wat hij al die 
jaren op onze school geweest is: een man die er zich niet 
mee tevreden stelde de zaak op een behoorlijke nianier draai- 
ende te houden. iniaar die vanuit zijn eigen rotsvaste overtui- 
ging stccds weer inspirerend wist op te treden. 
Nu. bij zijn afscheid, is het misschien het hij uitstek geschikte 
moment om dit nog eens te memoreren en om daarbij onze 
bewondering en dank uit te spreken voor de wijze, waarop 
hij niet alleen het juiste klimaat voor onze vorming heeft 
geschapen. inaar ook voor de manier. waarop hij uns in- 
spirerend voorbeeld is geweest. 
Moge het stempel. dat hij op onze school gedrukt heeft, de 
blijvende vrucht van zijn rectoraat zijn. 

FR. CL. SMIT.  
Mariënhage, Eindhoven. 

van de waalbrug af gezien 
U zet U tot de lectuur van openlijke mijmeringen van een 
der Nijmeegse ex-trinitariërs rond het feestende vertrek van 
pater vaii Straaten van liet Triiiiteitslyceiini. U verwacht een 
.,zo was de rector in onze tijd"? U komt bedrogen uit. Aan- 
vankelijk maakten ure namelijk uvel kennis met de rector. Bij 
nader inzien bleek deze echter pater van Straaten te zijn. Deze 
ontdekking nu plaatst onze relatie tot ..De rector" buiten de 
perken van zes lyceurnjareii. Ze oiaakt de relatie levend inaar 
ook riaiiwelijks te riibriceren. W e  zullen voorzichtig moeten 
zijn. 

Met het diploiiia onder de oksel opgeslorpt door de Alma 
Mater begint een Nijmegenaar geestelijke diepgang aan te 
kweken door middel van een Studium Generale. Als voor- 
bereiding op het tentamen .,inleiding in de wijsbegeerte" 
vraagt hij hij ver-gevorderden litteratiiiir op. Met ,,Prothu- 
ren'. onder de arm geklemd fietst hij tiaar huis e11 ontdekt 
daar dat de rector het schreef. Wordt  de diepgang groter en 
is er sprake van specialisatie dan blijkt de rector over Panae- 
tliiiis' denken alles gedacht te hehhen. Organiseert het . ,G r -  
pus Studiosorum Noviomagensium' een bezinnende reeks le- 
zingen, dan komt men op spreekgestoelten de rector tegen, 
en in de wandelyanyen koutend met de staven van diverse 
iiriiversiteiten en over ..Harry" sprekend waar volgens de 
iiitroductiecorniriissie slechts de Hooggeleerde Heer prof. dr  
H. H. correct zoii zijn geweest. E n  dan het rnodcwtorschap 
van ..Bavo". De filosofie in Eindhoven. - De Trinitariër. 
kortom, vergist zich als hij na z'n eindexamen afscheid neemt 
van de rector. Dadelijk zal hij wellicht door de Annastwnt in 
Nijmeyen fietsen en bemerken dat pater van Straaten in het 
Nijmeegse stadsbeeld thuishoort. 

Toch is deze confrontatie met de alo~ntegenw-oordigheid van 
pater van Straaten niet de belangrijkste ontdekking. Dat is 
eigenlijk vooral de manier waarop hij een grote deskundig- 
heid tot de zijne heeft gemaakt. Een treffend epitheton vinden 
waarin uitgedrukt staat wat wij bedoelen is niet goed moge- 
lijk. Het moet liggen in de hoek waar bezonnenheid. wijsheid 
en werkelijke belangstelling elkaar raken. Het is de cigeiischap 
van alleen grote persoonlijkhcderi. Die oefenen daar een grote 
invloed mee uit; want elk mens is er gevoelig voor. E n  nu 
komen we toch weer bij de rector terug. 

O p  de cour zagen we pater van Straatpii niet heel dikwijls. 

Maar als hij er geweest was, mist iedereen dat. De rector stapt. 
peinzend rondkijkend, over de tegelvlakte naar het klooster. In 
zijn handen morrelt hij wat met z'n sleiitels. Enige tijd later 
hoor je van je ouders dat de rector hij je thuis was teneinde 
in je sociale contekst een verklaring te vinden voor je ge- 
dragingen op school. 

Door talrijke bezigheden van minuut tot minuut bezet kon 
de rector geen gezellig organiserende hoven~iieester spelen. 
Zijn rectoraat realiseerde hij persoonlijker. Potentieel hetrok- 
ken bij alles a.at er op school omging maakte hij zich vol- 
komen vrij voor die bezigheden waarvan hij wist dat ze voor 
mensen erg belangrijk waren. Volkomen niet in staat om aan 
oppervlakkige gedachtenwisselitigen zijn tijd te spenderen re- 
serveerde hij zich voor de contacten met wie hij leiding nioest 
grven d.m.v. meer creatieve dialogen. Iemand vertelde eens: 
,,De rector heeft de zeldzame eigenschap van je een sigaret 
aan te bieden, je eens aan te kijken en wat aan te laten stun- 
telen en dan systcniatisch en helder een hele lading verwarde 
gedachten die diep in je achterhoofd contouren trachtten te 
krijgen trefzeker voor je te formuleren." Inderdaad. W i e  deze 
sensatie eenmaal meegemaakt heeft redliseert zich dat pater 
van Straaten ook als rector volkomen op z'n was. Juist 
bij het nemen van allerlei fundamentele beslissingen in het 
leven was hij er als vraagbaak en richtingaanwijzer en dat 
maakt tevens z'n onv~rvarigbaarheid uit. W i e  inlichtingen wil 
over bijlessen kan daarover ook met andere leraren desnoods 
wel tot klaarheid komen. W i e  zoekt naar iemand die vanuit 
een rustgevend inzicht in de fundamentele levenswaarden an- 
deren in een open contact daarmee kan verrijken zal lang 
moeten zoeken naar een vervanger. Het Triniteits kan ei. in 
ieder geval trots op zijn. lange tijd op een dergelijke hoek- 
steen opgetrokken te zijn geweest. 

Voor ons was  de rector niet de inan ,,die gezellig mep kan 
doen". Hij was ..saevis tranquillis in undis", aan wie de hele 
school zich kon optrekken, niet in het minst het lerarencorps. 
Iets dat de leerlingen meestal pas in de laatste klassen duide- 
lijk werd. 
In onze lyceumtijd was pater van Straaten met name onder 



zelf 
studerenden 
Culemborg is een lief plaatsje in de Neder-Betuwe, wars va 
grootsteedse drukte De mensen zeggen je, ongevraagd, go6 
dendag en alles wijst er op, dat het stadje aan de prettige kat 
ligt van de grens tussen het koele Noorden en het gezellig 
Zuiden. Iedere bewoner kan je de weg wijzen naar het cult< 
rele centrum van deze, verder om haar sigaren:), meubels e 
brandspuiten bekende gemeente: het Nederlands Schriftelij 
Studie Centrum, waarvan pater Van Straaten mei ingang va 
1 augustus dus rector zal worden. 
W a t  is het N.S.S.C.? Hoe is het ontstaan? W a t  i 
kenis? 

onze rect< 

. 0. 

i sinds de benoeminu van oater van Straaten heeft men 
librerend het Stiidie&trum. al een dependance van het 
riniliitslycritm genoemd, daar ook in het dorentencorps ons 

Lvceum niet de huren Aldrrs. Hoek. Kat. Rtk\,eld en loud* 

Dat waren enkele van de vele vragen, die ons deden besluitei., 
er eens een kijkje te gaan nemen en van onze bevindingen 
verslag te doen aan onze lezers, die ongetwijfeld nieuwsgierig 
zullen zijn naar het nieuwe ,.tehuisw van 

. . 
trinitariër) Prenen goed vertegenwoordigd is. 

Hét grote bezwaar van een Schriftelijk onderwijs is volgens 
velen het gemis aan persoonlijk contact tussen docent en leer- 
" ig. O p  dit terrein is het Culemborgse Studiecentrum een 

iicum in ons land. Want  om wel degelijk een persoonlijk 
bntact docent-leerling mogelijk te maken, belegt het de z.g. 
.outact-bijeenkomsten", die, al naar gelang de aard van de 
mus, maandelijks, 2-maandelijks of ééns per trimester plaats- 

grijpen. De leerlingen komen dan een week-end naar Culem- 
borg, waar zowel op de zaterdagmiddag als zondags wordt 
les aeueven en in de rest van de tiid worden dermate uunstiue 

Tien-, ja honderdduizenden mensen zijn noor rmanciae e 
andere omstandigheden niet in staat geweest te studeren e 
zoeken op latere leeftijd de gelegenheid zich alsnog de oni 
wikkeling toe te eigenen, welke zij in hun jeugd hebben moete 
missen. Dé manier is om buiten de uren van het dagelijks 
werk schriftelijk te studeren. 
Deze toestand bestond reeds vóór de oorlog. Maar na de oor- 
log nam de vraag naar meer-ontwikkelden belangrijk toe en 
werd de toeloop naar Schriftelijke Studiecentra overstelpend. ' 

Een kort na de oorlog ingesteld onderzoek wees uit, dat er 
dringend behoefte was aan een stichting, die wetenschappelijk 
verantwwrd en principieel katholiek schriftelijk onderwijs gaf. 
Een dergelijk principieel katholiek instituut bestond immers 
n* niet en katholieken waren dus aangewezen op neutrale 
instellingen. Het was dan ook werkelijk een voorzien in een 
grote behoefte, toen in augustus 1946 op initiatief van de 
paters Augustijnen het N.S.S.C. werd opgericht. Als direc- 
teur werd benoemd de toenmalige Conrector van ons eigen 
Triniteitslyceum, pater Gratia ter Haar, Overigens is de hui- 
dige Secretaris, pater Mr. Matthias van Daal oud-trinitariër 
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gelegenheden geboden om nader met docenten en mede-cursis, 
ten kennis te maken, dat deze bijeenkomsten een prachtige 

de gymnasiasten de figuur die een stempel drukte op de klas- 
samenleving. Hij was ook de enige figuur die in de kritiek 
niet betwist weid. Zijn invloed op ons was groot. Een il- 
lustratie. Met het eindexamen voor de boe0 beoonnen de dis- " " 
cussies op gang te komen over de keuze van de toekomstige 
Universiteitsstad. Vóór en teqen werden uitvoeria besriroken 
en de affecten der meesten t;okken reeds samen op A'rnster- 
dam. Onzekerheid dreef enkelen de spreekkamer van ,,de 
bads" in. Resultaat was dat een groot percentage van dat jaar 
in Nijmegen terecht kwam. Meer dan ooit vóór of na naar 
een dergelijk afgelegen, onderontwikkeld en regionaal club- 
gebouw was getrokken. Als we ons naderhand afvroegen wat 
nu het oiëce de rrsistancc was aeweest van het advies van 
de rector dan concludeerden we" dat dit was de uitspraak: 
,.Tja. Amsterdam is natuurlijk Amsterdam. Maar Nijmegen, 
dat is Nijmegen''. 

B. BIJNSDORP. 

imulans leveren om een eenmaal begonnen, onder lastige 
nstandigheden vaak moeilijk vol te houden studie toch tot 
m goed einde te brengen. 

c docenten zijn allen volledig bevoegd, uitsluitend specialis- 
ten, de lessen worden geschreven door uiterst bekwame per- 
sonen, de examens zijn alle officieel, zodat het Instituut, dat 
ook nog het praedicaat ,,erkend door de Inspectie van het 
Schriftelijk Onderwijs met medewerking van het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen" mag voeren en 
momenteel 2 15.000 cursisten telt, een waardige en welhaast 
toonaangevende ~ l a a t s  inneemt onder de andere centra in 
het land. 

Het N.S.S.C. is gevestigd in het vroegere Aartsbissfhoppe, 
lijke Kleinseminarie. Het bezit naast de verschillende, over 
het algemeen vrij intieme, leslokalen en de aan i 120 perso- 
nen plaats biedende slaapzalen (heren boven in chambretten, 
dames in paviljoenen met aparte kamertjes in de grote tuin), 
een eigen drukkerijtje, waar onder groot enthousiasme en met 
moderne, aan alle eisen voldoende machines alles waaraan 
het instituut behoefte heeft ícursussen. uidsen. folders e.d.) . .. 
lel1 wordt vervaördiqd, oen ~ i ; ~ i b r e i d r ,  op het óog ingewikke- 
de. maai geraffineerd slim uitqrda, htr arliliinistratie, fleurige 
ontvang- i n  docentenkamers, ruime eet- en congreszalen, een 
eigen keuken en alle benodigdheden die het tot een eigen we- 
reldje maken. Een wereldje, vol leven. bloei en afwisseling, 
waar pater Van Straaten zich ongetwijfeld thuis zal voelen 
in de uit alle hoeken op te snuiven wetenschappelijke lucht. 
Het Nederlands Schriftelijk Studie Centrum heeft zich in veer- 
tien jaar opgewerkt tot een werkelijk Centrum van weten- 
schap voor katholiek Nederland en wij mogen als Trinitariërs 
trots zijn op het feit, dat ónie rector tot hoofd hiervan is 
benoemd. 

Peter van Bueren. 

*) IJLEND NAWOORD 
Per 1 seotemher. zo vernemen wii iuist. zal door de ooheffina 

7 ,  . 
van de iaatstc fabriek de eens zo bloeiende sigarenLdustri; 
verdwenen zijn. Over bet lot van de brandspuiten ontvingen 
wij geen nadere berichten. Voor zover wij weten zijn ze 
er nog. 



BLIK  IN DE T O E K O M S T  VAN DE SCHOOL 
1. Het oude schoolgebouw. 14. Dodenakker. Hier liggen zij die op het veld van weten- 

Bii riolerinnswerkzaamheden stiet men in aardlaan 5 op schatl gesneuveld ziin. henraven. - - . - 
reiten van-=n antiek bouwwerk. Bij nader onderzoik 15, ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l ~  
bleek het een nog tamelijk gaaf schoolexemplaar te zijn, 16. Salir (z.z want de lerarenkamer was nog nagenoeg intact. In de 
(vermoedelijke) gymnastiekzaal werden hewerkte sarco- 17. Tot deze plek ongeveer strekt zich de kelder uit, waarin 
fagen aangetroffen (20e eeuws volgens prof. Kwaak- zich vergeelde bouwplannen en proefschriften bevinden. 
raak), waarin zicb. gezien de kromme rugwervels, de 18. Wachtvliegende conrector (nog steeds een Augustijn) 
gebeenten van een docentenkaste bevonden (vermoedelijk (let op ~~ de ~ spionnetjes en in de handen van de piloot de 
ook 20e eeuws). 

2. Dit zwartgepleisterde optrekje is de ingang van het Athe- 
naeum. O p  gezette tijden vertrekken van hier expres- 
treinen naar de diverse vaklokalen. 

3. Idem, maar dan voor het gymnasium. 
4. Ingang (ja, u ziet bet nog net) voor laatkomende athe- 

naeïsten. 
5. Idem voor laatkomende gymnasiasten. 
6. Uitgang (niet zichtbaar) voor geschorste en gezakte gym- 

nasiasten of athenaeïsten. 
7. Kapel, gebouwd door onbekende bouwheer. 
8. Y. 10. 11. Cantineramen! 

12. Biljartcentrum. 
l .  Zwembad, met ,,eerste steen", voorzien van het toepas- 

selijke opschrift: 
,.Je ziet ze voor je ogen verdrinken". 

verrekijker). 
19. Lucht. 
20. Glazen stolp over de oude St. Bavo, ter beschutting tegen 

het gelach van kunstcritici (,,geknutselde werkverschaf- 
fing uit de oude doos"), en de tand des tijds (niet te zien 
op de tekening). 

21. Plateau waarop Plato. 
22. Dit dreigend silhouet is dat van een guillotine; bij pro- 

clamaties spelen zich hier hartverscheurende tonelen af 
(,,zakkers kunnen we niet gebruiken", zo zegt de school- 
beul). 

23, Treurende scholier. 
24. Zeldzame es. 

Deze tekening is gebaseerd op de tijd dat de Blokken van 
Bordewijk een feit zijn geworden. 

H. H. 


