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INLEIDING.
................

Ons eerste jaarboek moge een woord van
geleide meegegeven worden op zijn weg.

Wij hebben het aangekondigd als een boek
van herinnering, dat verleden en heden van
Rolduc zou bijeenbrengen. Het zou onze oud.
leerlingen doen terugdenken aan de jaren
hunner jeugd en jong.Rolduc van nu in die
herinneringen een aansporing doen vinden
voor hun eigen toekomst.

We stellen ons voor, dat het Jaarboek een
blijvende band zou vormen tusschen Rolduc
en alle Rolduciens. De medewerking van ve.
lerlei zijden heeft ons doen zien, dat ons plan
instemming vond.

Op de eerste plaats hebben we in dit Jaar.
boek de contemporaine historie vastgelegd,
die van het dagelijksch gebeuren van het
Rolducsche schooljaar, om daarna met brok.
stukken uit de geschiedenis van Oud.Rolduc
de persoonlijke herinneringen van vroegere
geslachten te doen spreken.

Dat in het eerste Jaarboek 't meest zij aan
't woord zijn, wier naam in heel 't land Rol.
duc eere doet, zal niemand verwonderen. Wij
waardeer en 't te meer, dat zij door hunne beo
reidwilligheid hebben getuigd Rolduc in
dankbare gedachtenis te dragen en wij bren.

gen hun en allen, die op eenigerlei wijze aan
dit Jaarboek hebben medegewerkt, hier on-
zen oprechten dank voor hunne hulp.

Bijzonderen dank zijn wij schuldig aan
onzen collega den Z. E. H. W. Franck, wiens
beproefde kunst ons haast al de foto's heeft
geleverd, waarmee het Jaarboek is verlucht.

Waar Rolduc's historie zoo rijk is aan tal
van eigen herinneringen, moeten er nog vele
sluimeren bij de oud.studenten in heel 't
land. Een onzer medewerkers schrijft: als
we maar eenmaal het onderwerp hebben aan.
geroerd en we zitten in den vertrouwelijken
familiekring, zal nog menig karaktervol ver.
haal loskomen.

Welnu het onderwerp is aangeroerd en we
mogen dit Jaarboek beschouwen als een fao
miliekring van oude en jonge Rolduciens;
daarom vertrouwen we nu ook, dat velen in
de komende jaren daadwerkelijk van hun beo
langstelling blijk geven, door ons hunne ~ij.
dragen in proza en poëzie voor het Jaarboek
te leveren. De inhoud van ons eerste Jaar.
boek geeft reeds aan, hoe uiteenloopende
stoffen daarin behandeld kunnen worden.

Het woord is dus aan alle vrienden van
Rolduc, oud en jongl

........................



~ ik in 1909 het. Roermondsch,' College moest verlat~n, om het Directoraat van
. .l. °R~lduc over te nemen, schreef mij een vriend:

..Quid tua tam subito, Laurenti, tecta relinquis?'
Audio dic~ntem: me De\ts Ipse vocat.

Ergo fortisabi: mea te quoque vota s,equuntur,
Dum Rurae in ripis pars tua mag~a manet."

Dat was mij uit het hart gegrepen: want een 'groot deel van mijn leven speelde
zich af in het Roermondsche College.

Toch kreeg Rólduc een niet gering aandeel in mijn liefde. Vooreerst herleefden
in mijn dankbaar.' gemoed de zalige jaren~ waarin ik, genieteqd .van wat Rolduc kan bieden
op godsdienstig en wet~nschappelijk terrein, den weg leerde bewaqdelen, die voert naar
het Heiligd011l; En het heimwee naar die gelui<kige, onbezorgde dagen van vroeger, dat
ieder oud~stud~nt aangrijpt, wanneer hij na lange jaren weer eens terugkeert in het ..séjour
de mon enfance" deed zeer zeker in mijn gemoed de liefde voor Rolduc weer opvlammen.

Maar~erder sprak de oude en nieuwe geschiedenis van Rolduc bij iederen stap,
dien ik zette in die eerbiedwaardige woning en hare omgeving, machtig tot mijn hart.

Het Was, of die oude muren mij voortdurend met ophef wildeq vertellen van Rolduc' s
grootheid in den loop der eeuwen en van het zegenrijk werken der abdij voor Geloof en
Deugd, voor wetenschap en bescllaving. En dat Gode welgevallig werk uit vervlogen eeuwen
werd nu voortgezet, sedert Rolduc zijn poorten had geopend voor de Nederlandsche jeugd.

Langerijeq van edele priesters schonk het nieuwe Rolducaan Gods Kerk; lange
rijen van degelijke katholieke leeken, aldaarIgevormd, bevorderden in en buiten het vaderland
niet weinig de .katholiei<ezaak, ' '.

En met trots schenen' die oude muren neer te zien op het nieuwere jonge geslacht.
dat zich verdrong aan hunne vóeten, om er het oude Geloof en..de nieuwe wetenschap
te komen halen en .zacht ruischte het onder de gewelven: GottesSegen ruhet über diesem Hause.

Zoo kan Rólduc zoovéel titels van 'rechtop mijne liefde la:ten gelden, dat. toen ik
na korte jaren werd terûggetoep~n naar de plaats. waar ik die ..pars magna" had achter~
gelaten, om er een ambt te bekleeden, waarvan ik nooit gedroomd had; ik andermaal bij
het heengaan moest spreken: párs meà magna manet.

Die genegenheid vOOr Rolduc en voor h~t heilige werk, dat daar onder Gods Zegen
verricht wordt, is. in het hart van den Bisschop niet verminderd. Zijn leuze immers moet
zijn: Vindicamus hereditatem patrum nostrorum. ,

Mijn innige wensch is dan ook, dat Rolduc in de toekomst zijn verleden getrouw
zal blijven en zijn hooge roeping zal kunnen vervullen. Maar Rolduc is primo loco
Seminarie van het Bisdom. Dat is de heerlijkste parel in zijn kroon. En daarom is de
eerste beteekenis van mijn wensch, dat deze parel in Rolduc' s kroon niet alleen behouden
blijve, maar ga schitteren in haren ouden luister door een steeds toenemend aantal van
hen, die den priesterlijken staat willen omhelzen.

Nieuwe Annalisten tijgen aan het werk. om de geschiedenis van het nieuwe Rolduc
te boekstaven. Hun werk heeft mijne volle sympathie. Moge uit de heerlijke bladzijden.
welke zij gaan voegen aan de oude annalen, steeds meer en meer de waarheid blijken der
bovenbedoelde profetie van den laatsten kanunnik der abdij: Gottes Segen ruhet über
diesem Hause.

t L. J. A. H. SCHRIJNEN.
Bisschopvan Roermond.

.



MGR. L. SCHRIJNEN. BISSCHOP VAN ROERMOND



ANNALES RODENSES
................

Had de uitgave van Annalen 'n letterkundi.
gen verdediger noodig, zij zou hem in nie.
mand minder dan Tacitus vinden. Volgens
den grooten Romeinschen stijlkunstenaar zijn
"Jaarboeken" de geëigende vorm om illustre
dingen aan het nageslacht te verhalen.

Al droeg zijn groot historiewerk - in na.
yolging van Livius - oorspronkelijk een an.
deren titel, wellicht reeds in Tacitus' eigen
tijd en zeker bij 't nageslacht heet het "An.
nales."

Met de moderne Annales Rodenses wordt
een glorieuze traditie voortgezet. Begonnen
door een tijdgenoot van den vromen Ailber.
tus, stichter van Rolduc, werd het historie.
werk aangevuld en voortgezet door den be-
roemden Rolducschen Abt Nicolaas Heyen.
dal (t 5 Mei 1733), die op zijn beurt een
voortreffelijk continuator in "Woord en
Beeld" vond bij den hersteller van het monu.
mentale Rolduc, Mgr. Dr. Reinerus Corten,
z.g. "Quot anni, tot annales," moge de, ook
't nageslacht prikkelende, leuze zijn der kloe.
ke huidige Annalisten. Zij toch namen de
dankbare en tot dankbaarheid stemmende
taak op zich, ons op het voetspoor dier vrome
vaderen van 't lief en het leed van ,:t aloud
Rolduc" te verhalen.

Onder de karaktertrekken der Historie
noemt Cicero de "vitae memoria." En inder.
daad onze eigen studenten. en docentendagen
zullen ons, bij 't doorlezen van 't nieuwe
Annalenwerk, weer levendig voor den geest
komen. Zoo voorspellen wij ons hernieuwd
genot bij de opscherping der heugenis aan
het vele lief en het weinig leed in gelukkige
jaren te Rolduc doorleefd. .

Waar wij door den Apostel vermaand wor.
den "bezorgd te zijn de eenheid des Geestes

Ex dignitate populi Romani res
illustres. . .. annalibus mandare.

in den band des vredes te bewaren", kunnen
mede de Annalen dienen om ons de ver.
vulling van dat gebod licht te maken, Zij
toch zijn een band, die duizenden Roomschen
aan elkaar verbindt. Zij spreken niet 't
minst van de eenheid van roeping tot het
Heilig Priesterschap, die ouden van dagen en,
naar wij verwachten en bidden, scharen van
jongeren samenhoudt. Immers in dat eigen
eerbiedwaardig heiligdom hoorden reeds
voor acht eeuwen jonge levieten denzelfden
Heiligen geest, Dien nog op den dag van he-
den zoo menig edelmoedig jongeling hoort,
als hij in stille aanbidding fluistert: "Spreek
Heer, want uw dienaar luistert."

oio

oio oio

De oude Annales Rodenses hebben een
plaats gevonden in het XVle deel (pp. 688-
723) der Monumenta Germaniae Antiqua."
Zij zijn daar door Pertz met hulp van Wat.
tenbach uitgegeven naar het origineele hand.
schrift, dat zich te Berlijn in de Staatsbiblio-
theek bevindt.

Dit handschrift is een groot folio perka.
ment. 't Telt 22 bladzijden en werd in hoofd.
zaak na 1146 geschreven. Een latere hand vul.
de 't op 't einde, doch in zeer verkorten
vorm, tot 1158 aan. Dan breekt het plotse.
ling af.

Ofschoon Wattenbach onze Annales "recht
merkwürdig" noemt en zij in de monumen-
tale "Monumenta" een plaats vonden, bIe.
ven zij toch vrijwel onbekend en werd er tot
voor kort door de geleerden niet 't gebruik
van gemaakt, dat men mocht verwacht heb.
ben. Dat wordt echter gelukkig anders. Im.
mers in de jongste "Publications" (1920, blz.

. 19-70)heeft Prof. Dr. Oppermann, hooglee.



raar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht er,
onder den titel "De oudste oorkonden uit
Kloosterrade en de Annales Rodenses" een
uitvoerig opstel aan gewijd.

Al zijn wij het met den geleerden schrijver
in menig opzicht oneens - het is hier niet
de plaats om eI: op in te gaan - toch ver~
heugen wij ons over de herlevende belang.
stelling in ons merkwaardig historieboek.
Wij hopen, dat meer dan een oud~Rolducien,
staat hij voor de vraag naar een onderwerp
voor zijn proefschrift ter verkrijging van den
doctoralen graad in letteren of rechtsweten.
schap, zijn blikken derwaarts zal laten gaan.

Hij vindt in 't Annalistisch verhaal van den
ouden regulieren kanunnik, aangevuld door
'n reeks archivalia, pauselijke, bisschoppelijke
en grafelijke stukken, en voortgezet door den
geleerden continuator Heyendal, stof te over.

Hij kan zijn speurzin scherpen op de 12e
eeuwsche boekenlijst der abdij Rolduc, den
beroemden Catalogus Rodensis, 'n eenig ge~
denkstuk van den wetenschappelijken zin
onzer vaderen, helaas nog niet voldoende
doorzocht en belicht. Gaat zijn studie in
historisch~economische richting, de archie~
ven van Rolduc bieden 'n eenige gelegenheid
voor onderzoek naar vraagstukken, die op
de oudste kolenmijnen van 't vasteland van
Europa betrekking hebben.

Wij voorspellen den promovendus 'n rijk,
wetenschappelijk genot en zijn er van ver~
zekerd, dat hij met de bewerking ervan de
wetenschap - ook in breederen zin - een
dienst zal bewijzen. Hoe het oude hand~
schrift onzer Annales zeven. eeuwen trouw
te Rolduc werd bewaard, den Akenschen
archivaris Quix werd geleend, als geleend
goed voor Rolduc verloren ging en in 1843
in de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn te.
recht kwam, hebben wij elders (Publications
1912), op Corten's voetspoor, uiteengezet.

De inhoud is wel in hoofdzaak de econo~
mische geschiedenis van het klooster, maar
toch niet zoo uitsluitend of wij maken uit~
voerig kennis met den vromen stichter AiI.
bertus, hoor en den oproep ter heilige kruis~
vaart door Sint Bernard - "in hetzelfde jaar
- 1146 - donderde als van den Hemel het
woord van 't Heilig Kruis en allerwege
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werden zij geteekend met 't merkteeken des
heiligen Kruises voor den tocht naar Jeru~
zalem, wel een tiende der bewoonde wereld."
- doorvoelen den rampzaligen Investituur~
strijd, beleven de oude en nieuwe liturgie,
vinden de sporen der oudste kolenmijner. \n
de "kalkuien" en zijn getuigen van ondeu~
gende streken der Rolducsche jongelui, ook
reeds in de XIIe eeuw. Op de series Ro~
densis moest buiten de uren aan gramma~
tiek en sommen te besteden er een voor de
"Heimathkunde" voorkomen. Dat ware we~
tenschappelijke en practische paedagogie.

Tusschen het midden der 12de en het
eind der 17de eeuw schijnt Rolduc geen offi~
ciëelen annalist gehad te hebben. Dan ech~
ter treedt de abt Nicolaas Heyendal op. Hij
verzamelt met zeldzame vlijt en speurzin
uit perkamenten en registers de fata van zijn
Huis. Hij snuffelt, schift, schrijft, en zet 't
Annalenwerk voort, is dus tevens voorloo~
per van onze moderne Rolducsche Annalis~
ten, aan wie dezelfde liefde voor 't historisch
Huis, dezelfde speur. en stelzin wordt toe~
gewenscht en toegebeden.

De geleerde Heyendal verdient -met den
redder der abdij Winandus Lamberti - ten
volle een degelijke monografie.

Onze oud~collega Dr. W. Goossens, ar~
chivaris der stad Maastricht, vond in Heyen~
dal's geschriften stof voor een voortrt;ffe~
lijk politiek~economisch proefschrift, moge
hij ons nog eens den geheelen Heyendal ge~
ven. .

Aanvankelijk kort, wordt Heyendal waar
hij zijn eigen tijd nadert, breeder. Al wat de
onrust der. tijden en de rampen van kloos~
ter~ en refugiumbrand - denk aan dien van
het Rolducsche refugium te Aken op 2 Mei
1656, waarbij "irreparabili damno multa pul~
cherrima documenta perierunt" - had~
den gespaard, heeft Heyendal verzameld, ge.
schift en in keurig Latijn beschreven. Jam~
mer genoeg gaat hij, hoewel hij tot 1733 den
kromstaf voert, niet verder dan 1700, zoodat
wij noch uit zijn verhaal, noch uit dat van
anderen zijn eigen abbatialen tijd (1712-
1733) annalistisch beschreven vinden.

Een enkele schuchtere poging werd in de
18de eeuw gedaan om Heyendal's verhaal



voort te zetten, immers 't Rolducsche ar.
chief bevat nog een paar overigens onbedui.
dende pagina's over de jaren 1700-1703.

Dan heerscht er stilte tot op onzen tijd.
Met Neujean, Everts, Corten, Jos. Raven,
Rob. de Guasco, Leo Janssen breekt - he.
laas nog met lacunen, die echter, wordt spoe.
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dig gehandeld en worden tijdgenooten ge.
polst, nog aan te vullen zijn - de nieuwe
Annalentijd aan.

Moge hij "Auspice Deo" tot in lengte van
dagen voortduren.

Dr. VAN GILS.
Roermond.

.......



KRONIEK
1920-1921
................

6 September. Einde der groote vacantie.
Veel nieuwe gezichten, waarop 't zich vreemd
voelen in huis en omgeving te lezen staat.
Veel van de ouden veranderd, gebruind, op.
geschoten in de weken van afwezigheid. In
huis doet het klaterwit van de corridors en
de nieuwe verf van deuren en vensters nog
ongezellig aan. Het corps leer aren is niet
vermeerderd, maar we missen Dr. Thywis.
sen, die in Maastricht de nieuwe R. K. H.
B.S. als directeur zal gaan besturen.

7 September. Na de vermoeiende reis en
de vacantiedagenlijkt voor velen opstaan om
half 8 nog te vroeg, maar als om half 10 de
bel voor de Hoogmis luidt, wordt met nieu.
wen moed het jaar onder zegen van den H.
Geest begonnen. Eén les, van den hoofdlee.
raar, geeft al aanstonds een voorproefje van
wat het jaar zal brengen, maar beter past bij
bij de algemeenena.vacantie.stemming de
wandeling van 's middags. .

8 September. Maria Geboorte. De Hoog.
mis laat twee lessen uitvallen en 's middags
is 't vrij, omdat de retraite gaat beginnen,
die drie Paters Redemptoristen aan de stu.
denten komen preeken.

9, 10, 11 September. Drie dagen van in.
getogenheid, waarop de zondag een welkome
ontspanning brengt, zoodat maandagmorgen
de lessen kunnen beginnen, alsof er geen va.
cantie geweest was.

20 September. Een onverwacht congé; de
reden doet minder ter zake. Is 't enkel om

't mooie weer, of omdat morgen hoog bezoek
verwacht wordt, van een bisschop.oudleer.
ling, Mgr. Frederix, apost. vicaris van Zuid
Kansu?

21 September. Mgr. komt ons in de eet.
zaal toespreken en we wedden, dat hij op dat
oogenblik zich weer jong voelt als in de da.
gen, toen hij daar ook aan tafel zat.

28 October. Voorbereid door een drie.
daagsche oefening onder leiding van P. Joa.
chim van de Congregatie der H.H. Harten,
heeft heden de onthulling plaats van het
standbeeld van het H. Hart, dat op initiatief
der leerlingen zelf is tot stand gekomen. Na
de plechtige Hoogmis trekt de processie naar
buiten, de çQur over tot in den tuin, waar
juist tegenover het bordes het nieuwe beeld
is opgericht. De Z. E. Directeur zegent het
beeld in en wijdt heel Rolduc toe aan het
Goddelijk Hart. Het zijn oogenblikken van
zeldzame wijding, als in de klare kalmte van
dezen heerlijken Octobermorgen het gebed
van den Directeur uit naam van allen op'
klinkt tot Jesus.Koning en als Z. E. daarna
de studenten vermaant, dat, gelijk het nieuwe
beeld de speelplaats en heel het gebouwen.
complex van Rolduc schijnt te willen om.
vatten, zoo ook Jezus tegenwoordig wil zijn
bij werken en denken van hun dagelijksch
leven.

Deze dag mag als een der schoonste en
gewichtigste in de historie van Nieuw.Rolduc
bizonder in deze kroniek worden vermeld..



Allerheiligen en Allerzielen doen ons in
de beteekenisvolle plechtigheden der kerke.
lijke Liturgie de roomsche gemeenschap der

. heiligen inniger beseffen. De absoute op het
kerkhof, door schoon herfstweer begunstigd,
verlevendigt de herinnering aan de leeraren,
studenten, zusters en bedienden, die eens
bij ons geleefd hebben en nu hier, dicht bij
ons, rusten.

21 November. Zondag, in plaats van
avondstudie, lezing door Pater Raaymakers
van Sparrendaal, die een onderhoudend ver.
teller blijkt om de beelden uit China, die de
lantaarn op het doek brengt, tot illustraties
te maken van een boeiend verhaal van het
missieleven.

25 November. Sint Cathrien brengt een
welkome verademing na 10 weken hard wer.
ken. Gisteren was aller verwachting gericht
op het ijs, dat enkele heeren met succes had.
den "geprobeerd". Maar helaas, het zou te
mooi geweest zijn. De nacht bracht dooi.
Niettemin slaat de stemming van het Casino,
waar de vlag uitwappert en waar achter de
gesloten ramen allerlei feestbetoon vermoed
wordt, gemakkelijk over naar de cour, die
zich voor vandaag eens met de heer en phï.
losophen solidair voelt.

De plechtige Hoogmis wordt opgeluisterd
door het wijsgeerig zangkoor, terwijl het
corps philosophique 's avonds zijn beste
krachten vooruit zet in de opvoering van
het blijspel: "De hoed van Italiaansch stroo."
De vlotheid van het spel vindt een dankbaar
publiek, dat de niet altijd even volmaakte af.
werking van gebaar en dictie in een gul
applaus gaarne blijkt te vergeven. Rolduc's
orkest onder leiding van zijn beproefden diri.
gent, Mh. Hanöver, zorgt voor de afwisse.
ling tusschen de bedrijven.

DE HOED VAN ITALIAANSCH STROO.

Spelers:Personen:
Fadinard, bekroond en gediplomeerd

. boomsnoeier . H. Mertens
Nonancourt, boomkweeker uit Charen-

tonneau. Oom van Fadinard. . M. Reiné
Bobin, neefvan Nonancourt. inwonende

bijdezen.. . . . . . . . M.Werry
Oome Vézinet (doof). aanverwant van

Fadinard en Nonancourt . . Eug.Laudy
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Frans, knecht bij Fadinard . . . . E.Panhuysen
Pascal, eigenaar van een Hoedenmagazijn H. Hanraets
Tardiveau, Boekhouder bij Pascal.

tevens in militairen diel'1st bij de
GardeNationale. . . . . . Ch.Roneken

Baronde Champigny. . . . . . W. Hillebrandt
Graaf Achille de Rosalba, dilettant

componist en dichter. neef van
den Baron. . . . . . . . W. Durlinger

Beauperthuis, Notaris.'. . . . . G. Stoot
Emile, zijn eerste klerk. . . . . . P. Rohs
Bedie~devan Beauperthuis. . . . . B. Dorbeek
Een kok uit de Restauratie..Het ge-

mesteKalf" . . . . . . . P. Hustinx
Lk' dB (M.Poelsa elenvan en aron'. . . . . (H. Rieter
Trouillebert, Korporaal der dienst-

doende militairen. . . . . . J.Sieben
Schutters der Garde.
Bloedverwanten en vrienden uit Charentonneau.
Invité' s van den Baron.
Bewoners van het Baudoyer-plein.

5 December. Geen pakjesavond, maar
een pakjes.middag: de merkbaar geringe eet.
lust aan 't diner getuigt van de verwachting
van groote dingen: en als er gebeden is, ver.
geten zelfs de kalmst en hun gewone beza.
digdheid om naar boven te stormen en te
zien wat de Sint heeft gereden.

6 December. Op Sint Nicolaas.dag begint
het triduum voor de vereeniging voor Eer en
Deugd (tegen het feest van O. L. V. Onbe;
vlekte Ontvangenis) gegeven door P. Ber.
nardus O. F. M.

8 December. Het feest van O. L. Vr. On.
bevlekte Ontvangenis geeft aanleiding om
de goede voornemens en gevoelens van aan.
hankelijkheid en liefde jegens de Heilige
Maagd te hernieuwen.

Voor de nieuwe leden der Congregatie, die
heden worden aangeworven, heeft deze dag
een bizondere beteekenis, nu zij in vollen
zin- "kinderen van Maria" worden.

16 December. Het heeft geducht gevro.
ren. Al eenige avonden hebben ijverige han.
den op de cour belangeloos zonder bijbedoe.
lingen de groote glijbaan gerèedgemaakt,
die eIken dag weer wat verder wordt door.
getrokken. Haast onafgebroken is er alle
recreaties gegleden. Maar het haalt toch niet
bij het echte ijs. Vanmiddag verklaren ken.
ners onder de heeren drie vijvers geschikt
om bereden te worden. Gelukkig, dat het
Donderdag is, anders zouden de composi.
ties niet veel tijd hebben overgelaten om te



schaatsen. Nu worden voor heel den middag
de zorgen vergeten en beweegt. men zich
sierlijk over het niet al te gladde vlak.

21 December. Vacantie! Na een paar da.
gen dooi heeft het weer gevroren, zoodat de
duistere tocht door het gladde bosquet niet
zonder gevaren blijkt te ,zijn.

Maar de lang ontbeerde cigaret in den vroe.
gen morgen - 't is kwart over 5 als we uit. ,
trekken - geeft een zeldzame versterking, en
een licht hart om de vreugde van het vertrek
maakt het loopen gemakkelijk.

7 Januari. De pret is weer uit, en met een
herinnering van haast alle dagen regen ko.
men de leerlingen terug om op Rolduc het
mooie weer terug te vinden. Het moet maar
treffen!

23 Januari. Op Zondág Septuagesima
geeft de Hütten Sangverein Aachen.Rothe
Erde tot aller voldoening een concert, ge.
volgd door komische voordrachten, waarvan
de humor blijkens den algemeenen lach ook
in de vreemde taal wel verstaan wordt.

6 Februari. Quinquagesima. Na de Hoog.
mis begint het veertiguur.gebed, en als het
Allerheiligste gedurende drie dagen blijft uit.
gesteld, vinden velen ook buiten de uren van
gemeenschappelijke aanbidding den weg naar
de kerk om Jesus van hun liefde en eerbied
te getuigen.

Maandagavond draagt Dr. Felix Rutten,
zelf oud.leerling van Rolduc, ons fragmenten
van zijn dichtwerk voor, stukken uit Hagar,
liederen aan Limburg en het laatste bedrijf
van Jessonda. 't Pleit voor de kunst van den
dichter en declamator, dat heel de aula in
ademlooze stilte hem tot het laatste blijft
volgen en de spanning eerst breekt als .het
zilveren bazuingeschal en het daverend Ho.
sanna van het volk uit de slotscène van Jes.
sonda vergaat in een hartelijk applaus voor
den gewaardeerden spreker.

Ons zangkoor had intusschen gelegenheid
gehad onder leiding van Mh. Nillesen in so.
lo's en koor en van zijn kunst te getuigen.

Dinsdagavond is het kunstgenot van niet
zoo zuiver gehalte, maar de klucht "Levi
Baars"., door de philosophen met medewer.
king van een enkele jonge kracht opgevoerd,
geeft met vroolijken lach aangename ontspan.
ning.
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Levi Baars of Studentenwraak.

Blijspel in 2 bedrijven.

Levi Baars. )
David Mechanicus. ) Joden.
Goossens. ) St d t
Anken. ) u en en.
Dondermans. luitenant.
Bolwerk. sergeant.
Frits. zijn zoontje.
Een korporaal.
Soldaten.

J. Bertin.
J. Hutschemakers
M. Reiné.
W. Hillebrandt
G. Stoot.
M. Werry.
J. Eijgenraam
J. Sieben

(P. Rohs
(J. Hendrix

9 Februari. Het aschkruisje doet de vas.
ten ingaan in een ernstige stemming van ge.
bed en studie.

21 Februari. Prof. Dr. Ude uit Graz (Oos.
tenrijk), voor de meesten al een oude beken.
de van verleden zomer, toen hij op Hemet.
vaartsdag in een openluchtmeeting in het bos.
quet de studenten had toegesproken, vertelt
nog eens in de aula van de ellende in Stier.
marken, en de opbrengst der collecte bewijst,
dat het woord van den suggestieven spreker
zijn weg gevonden heeft. De middag verloopt
in een extra wandeling.

2 Maart. Mgr. Aerts, Vic. Ap. van Ned.
Nieuw Guinea, komt onder het goûter de
studenten in de eetzaal toespreken. Bij de
aankondiging van het hoog bezoek door den
Directeur aan het diner was in één adem
rooken gegeven.

6 Maart. Laetare, een dag van verheugen
in de Vasten. Onder de Hoogmis de lijdens.
meditatie. Geen les, geen strafzaal. Om 5 uur
de groote gebeurtenis van het trimester: de
opvoering van Vondels Jozef in Dothan.
Daarover elders uitvoerig. In enkele krin.
gen wordt gefluisterd, dat Rolduc een jaar.
boek gaat uitgeven. Die of die heer moet het
verteld hebben. Zou het waar zijn?

15 Maart. 't Nieuwste militaire snufje op
Rolduc. Sinds een paar dagen is de aula in
een militair kleedingmagazijn veranderd. Vijf
aan vijf zijn de candidaat.kader.landstormers
binnengelaten om in evenveel kleedhokjes,
uit de lichtschermen inderhaast opgeslagen,
hun kanonnenvleesch in splinternieuwe mili.
taire jassen en broeken te passen. Vandaag
zullen ze het eerst voor den dag komen. Om
10 uur al hebben verschillende getracht de



putti es rond de onwillige beenen te draaien.
Maar na het diner is er een run van al wat
militair voelt naar de dortoirs om voor het
eerst zich officieel in 's konings rok te steken.

I

De rust van het middaguur, door enkele hee.
ren tot het overwegen van ernstige vraag.
stukken benut, wordt in heel het huis door

I de soldateska met geweld verstoord, maar
/ als de helden stuk voor stuk zich naar bene.

den wagen, worden ze op de cour, waar alle
spel is stilgevallen, met gejuich en gelach
begroet en voelen ze hun onhandigheid in
het stijve soldatenlaken. De kader.reservis.
ten, bij hun geringe quantiteit zich te meer
van hun qualiteit bewust, zien met minach.
ting neer op deze jongste lichting en uit het
hooge Casino buigen wijsgeerige hoofden zich
neer tot het gewoel daar beneden. Om de
vermoeienis van de compositie is het een
half uur eerder slapen.

19 Maart. Sint Joseph, het feest der Hee.
ren, inleiding tot de vacantie.

20 Maart. Palmzondag. Vóór de Hoog.
mis Palmwijding en Processie met alle plech.
tigheden daarmede verbonden. Onder de
mis wordt de Passie gezongen door de .offi.
cieerende priesters en het koor. Het -regen.
weer, plotseling ingevallen, geeft slechte voor-
uitzichten voor de komende dagen.

21 Maart. Het trimester is kort geweest,
maar de vacantie even welkom als altijd.
Als de trein vertrekt, klaart het weer op.
In het verlaten Rolduc wordt het zilve.
ren Priesterfeest van Mhr. Cuypers in stilte
gevierd. Maar de overgroote belangstelling
van studenten en oud.studenten getuigt van
de waardeering voor den arbeid van 25 jaar
professoraat.

Een Chronicum, door Dr. F. Roebroek sa.
mengesteld, vertolkt de wenschen van de
Heeren voor hun jubileerenden collega:

saCerDotI IVbILantI CoMmILItones
faVsta appreCantVr.

's Avonds begint de retraite voor de hee.
ren.

11 April. Na drie weken rust - valt het
terugkomen nog niet gemakkelijk, maar 't
heerlijk weer en de volle lente in tuin en bos.
quet beloven een mooi trimester, Het H.
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Hart.beeld staat tusschen twee groote bou.
quetten van jonge bloesems en in het rustige
carré vlammen de roode en gele tulpen op
de lichte stengels.

12 April. De vijf Dinsdagsche lessen vin.
den nog niet de volle belangstelling.

13 April. Gelukkig, dat 't den tweeden
dag al congé is, - voor Mhr. Thielen, die na
26 jaar te Rolduc gewerkt te hebben, zijn
benoeming heeft gekregen als pastoor te
Mook.

De zomerorde past bij het echt zomersche
weer. Maar lang mag het niet duren!

14 April. Vandaag wegens regen en
sneeuw geen wandeling! Eer het avond is,
ligt het koud en nat op de weelde van bloe.
sems en vroege bloemen in tuin en carré.

26 April. Bijna heel den oorlog heeft de
klok op de cour stilgestaan, als uit protest
tegen het wreede gebeuren in 't land daar
vóór haar. De dichter had van haar ge.
zongen:

"En hoog een zonn'ge wijzerplaat in 't blauw,
De gouden wijzers gingen ach zoo trage"

Maar waardig had ze verkozen liever werke.
loos te blijven dan zulk een tijd af te meten.
En nu op eens is ze weer aan den gang.

Al kan men niet van een zilveren stem
spreken, het nieuwe geluid van de slagen
doet om het kwartier aangenaam aan.

Pas een dag later echter schijnt de klok
haar vaart voor goed te kunnen nemen.

3 Mei. Dinsdag. Jacques Lannoye, leer.
ling der eerste H.B.S. is in het hospitaal te
Kerkrade, waarheen hij gisteravond was over.
gebracht, aan een keelziekte overleden.

6 Mei. Daags na Hemelvaart brengen we
den overledene naar zijn laatste rustplaats op
het Rolducsche kerkhof. Het lijk wordt in
processie aan het kruis afgehaald. Van Kerk.
rade af hebben de leerlingen der 1ste H.B.S.
met hun hoofdleeraar Mhr. Hub. Janssens
het begeleid. Nu wordt het de kerk inge.
dragen en begint de plechtige lijkdienst, waar.
na we in de stemmige atmosfeer van ons
kerkhof aan den overledene de laatste eer
bewijzen. De Z. E. H. Directeur herinnert
aan de groote les van den dood bij dit onver.



wacht overlijden, en richt enkele woorden
van troost tot de bedroefde famiÜe.

7 Mei. Aan tafel kondigt de Directeur het
bezoek aan van Zijne Excellentie Jhr. Mr.
Charles Ruys de Beerenbrouck, minister van
Binnenlandsche Zaken. De laatste dagen
werd er al gefluisterd dat er een hooge per~
soonlijkheid te wachten was: immers het
koor moest vaderlandsche liederen instudee~
ren en het orkest was tot spoedrepetities bij.
een geroepen.

8 Mei. Na de Hoogmis wordt de hooge
gast in de aula plechtig ontvangen. Als Zijne
Excellentie onder hartelijk applaus is bin~
nengetreden, biedt Kees Bots, leerling lste
H.B.S., hem met begeleiaende verzen een
fraai en ruiker aan. Mhr. Directeur drukt zijn
dankbaarheid uit over dit bezoek, nu ons
de gelegenheid geboden wordt den eminenten
staatsman, die steeds Rolduc zooveel sympa~
thie betoonde, openlijk te huldigen. De vorige
maal, toen de minister van Binnenlandsche
Zaken de koningin op haar zegetocht door
Limburg ook naar Rolduc begeleidde, richtte
zich onze hulde vooral tot H. M., thans mo~
gen we heel bizonder hem welkom heeten,
die als eerste Katholiek aan het hoofd staat
van onze regeering.

Emile Houben, leerling der eerste klasse
Gymnasium houdt daarop een "Scheeps~
praat" naar Huygens' voorbeeld door Mhr.
Wismans gedicht, waarin de stuurman gepre~
zen wordt, die eerst zijn met eere vergrijs~
den vader opvolgde aan 't bestuur van 't Lim~
burgsch scheepje, en toen de gansche vloot
van 's Lands Vorstin in een tijd van zwaren
nood te besturen kreeg.

Daarna trekken verzen van Prof. Chr.
Mertz, door Piet Zoetrnulder (leerling 3de
Gymnasium)' voorgedragen, een gelijkenis

tusschen Walram den kruisridder, die ge~
helmd en gezwaard de opstanding verbeidt
in onze kerk en den nieuwen ridder, die in
het staatsbestuur het kruis met eere dorst op
te steken. Tusschen de voordrachten door
had het orchest met enkele vroolijke stukjes
het program doen afwisselen. Tenslotte
neemt Zijne Excellentie het woord om te
spreken van zijn 25~jarige vriendschap met
Rolduc en vooral om aan te sporen tot ener~
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gieken en gestadig en arbeid voor God en
Vaderland. Het krachtige applaus, dat zijn
woorden volgt, mag een belofte beteekenen.
Met Wien Neerlands Bloed wordt de plech~
tigheid besloten.

11 Mei. Woensdag: de jaarlijksche pel~
grimstocht naar Schaesberg. Na de malsche
buien van gisteren, die een oogenblik voor
een mislukking deden vreezen, zijn weer en
wegen van de beste; alleen het vooruitzicht
van een vrijen dag is al genoeg om een vroo~
lijke stemming te wekken. En de eerste wan~
deling in den vroegen morgen is een weelde.
De H. Mis in de Schaesberger kapel behoudt
haar intieme plechtigheid in de zonneschit~
tering van den steeds meer ontboschten heu.
vel. Met den terugtocht doet de warmte van
den vollen dag voor goed zich gevoelen en
als ruim 12 uur Rolduc bereikt is, voelen wei-
nigen meer lust tot beweging en is er plaats
te weinig op de beschaduwde banken van
de cour.

16 Mei. Pinkstermaandag. De abiturien~
ten, a.s. academieburgers - "heeren", zou~
den we ze haast noemen, - zijn na het sou~
per in het bosquet apart geroepen. Gewich.
tig! Wat is er te doen?

Dr. Gerard Brom, die van morgén op den
Katholiekendag te Heerlen voor Jong Lim~
burg gesproken heeft, doet onze to~komstige
studenten kennis maken met de Unie der
R.K. Studentenvereenigingen in Nederland
en vertelt op zijn eigen sappige wijze vast
een en ander van wat een Roomsch student
aan de Hoogeschool te doen heeft.

17 Mei. Onze kleine Republiek kan zich
de luxe permitteeré;-;;nëëriëigen tijd. Na
het avondgebed wordt de klok een half uur
terug gezet.

22 Mei. Zondag. 100 leerlingen van Groot~
Rolduc gaan na het diner in Kerkrade de ge~
nerale repetitie bijwonen van het oratorium
"Die Kreuzfahrer" van Niels Gade, uitge~
voerd door de Kerkraadsche concertvereeni.
ging onder leiding van P. Zeyen, onzen mu~
ziekleeraar. Kenners kunnen ervan getuigen,
dat dit eerste concert voor de jonge vereeni-
ging en haar bekwamen directeur een waar
succes is geworden.

De begeleiding is in handen van het Maas~



trichtsch stedelijk orkest, terwijl drie solisten
van het Akensche Stadttheater hun mede-
werking verleenen.

Hoogst voldaan keeren allen naar huis te-
rug, waar een nieuwe ontspanning, thans
voor geheel Rolduc, hen wacht.
P. Geurt jens, M. S. C., de geestige schrijver
van zooveel vlotte missieschetsen in de An-
nalen van O. L. Vr. van het H. Hart, komt
ons met evenveel spirit verhalen van zijn er-
varingen in de missie van Ned. Nieuw
Guinea.

29 Mei. Zondag onder het octaaf van Sa-
cramentsdag, een van de schoonste dagen
van Rolducsche traditie. De groote processie
van Kerkrade trekt uit en heel Rolduc neemt
naar oud gebruik deel aan de openlijke hulde,
door de parochie aan Jezus in het H. Sacra-
ment gebracht. Als onze klokken het nade-
ren der processie aankondigen, wachten we
die op in de kerk en zien daar den langen
stoet binnenstroomen, eerst de kinderen, lan-
ge rijen van wit en blauwen geel, die zacht-
jens aan de crypte worden binnengeleid om
een Mis te hooren, dan de volwassenen met
vanen en muziek van fanfaren, voor wie ook
aanstonds aan het hoofdaltaar een H. Mis
zal worden gelezen. Intusschen stelt weer de
processie zich op om uit te trekken, bonte
mengeling van veel volk, congregaties, sociale
vereenigingen, harmonieën, biddende mannen
en vrouwen, ten slotte heel Rolduc, de jon-
gens twee aan twee, rozenkrans in de hand,
velen vreemd rondziende om 't nieuwe ge-
beuren,de heer en in rochet, voorafgaande het
Hoogwaardig Sacrament, in wolken van wie-
rook gedragen onder goud-en-witten troon-
hemel.

Buiten drukt de zomermorgen in zware be-
nauwdheid van bedekten hemel. Maar de
rijke velden zingen Gods lof en we hooren
tusschen het wisselend bidden de vogels flui-
ten.

In Kerkrade zijn de huizen versierd en al-
les spreekt van eerbied jegens den God-
mensch, die voorbijgaat. Als de Parochiekerk
bereikt is, klinkt machtig het Te Deum,
waarna de zegen met het Allerheiligste de
procesie besluit. terwijl we naar huis terug
gaan, gaat de Kerkraadsche Kermis beginnen
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en straks hooren we ginds het verre gieren
van de stoomcarrousel door de avondstilte.

1 Juni. Het schriftelijk eindexamen H.B.S.
begint heden. Dit jaar wordt dit eindexamen
voor het eerst als schoolexamen afgenomen.
N a de zenuwachtigheid van den eersten mor-
gen beginnen de heeren examinandi zich al
spoedig in hun nieuwe positie thuis te voe-
len. Op de cour na afloop algemeene belang-
stelling in de opgaven.

3 Juni. Feest van het H. Hart: Een plech-
tige Hoogmis doet de eerste les uitvallen.

De leerlingen der 5de H. H. S. gaan hun
collega's van de H. B. S. navolgen en begin-
nen hun schriftelijk examen.

9 Juni. Nog wordt de klok een half uur
teruggezet. Alle wettelijke maatregelen ten
spijt houden we ons nu weer aan de zon.

14 Juni. Plechtige viering van het naam-
feest van den Z.E. Heer Directeur Ant. van
de Venne.

Gisteren is het feest al ingeluid door een
"klein congé", rooken tot 3 uur, waaronder
klas bij klas de lange kransen van eikenloof
gemaakt hebben, die nu eetzaal en corridors
versieren. Ook de avondstudie heeft een half
uur korter geduurd.

Vanmorgen smeeken allen in een handijk
gebed Gods rijksten zegen over onzen be.
minden Directeur af.

N a de vroegmis blijken ijverige handen in
de corridors schilden te hebben gehangen met
opschriften in velerlei talen; de ontcijfering
is niet altijd even gemakkelijk; aan sommige t
van die geheimzinnige spreuken schijnen zelfs

Ide heeren zich niet te durven wagen, maar
de witte eentonigheid der muren blijkt feeste-
lijk verlicht door de kleurige versiering.

De plechtige Hoogmis wordt door den Z.
E. H. Directeur opgedragen. Aan het feest-
diner, dat heel Rolduc met het kleine grut in-
cluis in de groote eetzaal vereenigt, wordt het
woord gevoerd door Fr. Thuys en J. Grub-
ben namens de leerlingen, door Mhr. Cuy-
pers namens de leer aren en door P. Mosmans,
C. S. S. R. namens de gasten, terwijl de Z.
E. H. Jubilaris nog eens wijst op de betee-
kenis van dit Rolducsche familiefeest, ge-
steld op den naamdag van den directeur. Fr.
Rats had tusschen de bedrijven door het grijs



verleden van Rolduc met het heden in oor~
spronkelijke verzen in verband gebracht. Op
't slot laat 't koor zich hooren met enkele
duitsche liederen.

De clou van den dag blijft echter de tweede
opvoering van Jozef in Dothan. Wij behoeven
daarop hier niet verder in te gaan: mocht hier
en daar gebaar en dictie niet even levendig
meer zijn gevoeld, de voornaamste passages
worden met 't zelfde succes gespeeld als 't
vorig trimester.

15 Juni. Jour de jeux, een dag van onge~
broken blauwen hemel. Felle warmte op
cour en veld. Toch heerscht er volle bedrij~
vigheid en beenen en armen zijn onvermoeid
in loop en en springen en werpen. De philo~
sophen, alomtegenwoordig, voelen zich ge~
wichtiger dan ooit in hun scheidsrechterlijk
ambt, waarvan de autoriteit door eenieder
gul wordt aanvaard. Naden middag trekt
alle belangstelling naar de cour, waar een
groot touw de omgeving van de "buts" als
"onveilig" heeft afgespannen. Daarachter is
't a1t~schieten. De deelnemers, meest oner.
varen schutters, trekken met bevende hand
de pees over, want de vreeselijkste straffen
wachten hen, als ze bepaalde nummers op
't veelbecirkeld doel raken. En onder 't hoon.
gelach van de omstanders worden de slacht~
offers in de waterton gedompeld of dragen ze
de zwaarste folianten van de bibliotheek een
kwartier lang over de cour. De prijsuitdee.
ling met den traditioneelen optocht besluit
den dag. De vindingrijkheid van de heeren
philosophen heeft in zorgvuldig beraad op 't
hooge Casino met de gebeurlijkheden van
het jaar de plechtigheid actueel weten te
maken.

16 Juni. Le lendemain d'un jour de fête
a souvent quelque chose de triste! De ernst
bij de studie kost zoo'n eersten dag nog wel
wat moeite!

Vandaag beginnen ook de eerste monde.
linge eindexamens, die van de H. H. S., waar~
bij als gecommitteerden optreden de heeren
Prof. Steger, Prof. Volmer, van Meeuwen en
Schweitzer.

18 Juni. De uitslag. Van de 18 candidaten
17 geslaagd, n.l. C. Balvert, A. Brennink.
meyer, J. Dielen, L. Houben, J. Jenneskens,
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Const. Kramers, A. Linthorst, H. Poeis, G.
Praet, P. Receveur, A. Rohling, H. Speek, H.
van Bree, W. van Dael, A: van Dijck, C.
van Haren, J. van Olffen. De uitbundige
vreugde over het behaalde succes wekt op de
cour bij velen 't verlangen om ook "zoo'n
briefje" te bezitten. Geduld! Geduld!

24-28 Juni. We zijn voor goed in den exa.
mentijd. Er wordt immers gezegd, dat in den
zomer de eene helft van 't N ederlandsche
volk de andere examineert! Nu is het Gym~
nasium aan de beurt. Als gecommitteerden
zijn aangewezen de heeren Prof. Muller, Prof.
Kapteyn, Prof. Kluyver. De uitslag beloont
de beste verwachting. Allen zijn geslaagd:
voor diploma A: K. Berger, P. Boyens, J.
Bröcker en A. van Thiel, voor diploma R:
W. Bakker, J. Hanraets, A. Hupperichs, K.
Nijssen, L. Schreinemaeher. Ook van het Se.
minarie zijn alle geexamineerden "er door",
n.l. H. Hanöver, J. Mullenders, A. Rats, A.
Rohs, H. Zitzen.

29 Juni. Feest van de H. H. Apostelen
Petrus en Paulus. Een dag van verpoozing
tussehen de examens, die in 't huis een onge.
wone beweging veroorzaken, de lesroosters
in de war sturen en iedereen een. zekere ze~
nuwaehtigheid op 't lijf jagen. Om half 10
zal de plechtige Hoogmis beginnen. Men f
wacht. Zou 't zoolang duren, eer de priesters 1

en de misdienaars gereed zijn? In de sacris.j!
tie onrust. Wie moet de Hoogmis doen? Er U

blijkt een vergissing te hebben plaats gehad. 1

De heer, die voor de Hoogmis van vandaag
was opgeschreven, heeft reeds misgelezen.
Wat nu? De Directeur komt 't gebeurde
in de Kerk mededeelen. Er wordt een rozen~
hoedje gebeden. Daarna preek, en ten slotte:
"Vive Jesus!"

30 Juni-4 Juli. Alweer nieuwe examens,
die van de H.RS. Als deskundigen staan de
leer aren ter zijde de heer en Prof. van Veen,
Prof. de Haas, Dr. Goossens, Dr. Molhuysen
en Mesker.

4 Juli. Als na de vergadering de uitslag
bekend wordt gemaakt, blijken van de 18 ge.
examineerden 16 geslaagd te zijn, n.l. J. Bles,
J. Coekx, W. Dekker, P. Droog, A. Hooge.
veen, H. Jansen, J. Kamp, A. Koek, E. Pin.
ekers, N. ten Doeschate, J. van der Linden,



J.van d'e Venne, A. v'imLoy,' AVerbeek,
A. Vercauteren, B. Wösten.

6 Juli; . Heden. beginnen' de meer huiselijke
overgangsexamens, toch. met evenveel span.
ning voór de betreffende leerlingen. .

11 Juli. De' laatsteexaniens. Mèt den
grootstèn. ijver worden de boeken teit Sép.
temberopgeborgen. '.

12 Jqli;"" Een dag van angst en vreugde
eh teleurstelling. Nooit werd het Te
Deum I).a'de plechtige Hoogmis zoo uit vólle
borst g~zongenalsnu we het schooljaar mo..
gen beshMeh'met onzen dank aan den Ge.
ver van alle goeds. DH jaar echter werd het
slecht~ stil en stemmig alleen door 't koor

. -
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gezongen.' Voor alle genadèû èh 'hulpin't af.
geloopenjaar, voor alle gunsten; geestelijke
en tijdelijke, soli Deo gloria!. '

Maar ook nooit wordt de.kerk met zooveel
haast ontruimd, warit boven wacht op de ka.
mers der hoofdleèrarenhet "vonnis". En in
deovergroote vreugde van de vele geslaag.
den. wordt het nauwelijks opgemerkt, dat er
ook 'gezichten zijn, die van droefheid spre.
ken, .omdat het jaar opnieuw moet gedaan
worden. Het vooruitzicht op de vacantie
maakt veel goed.

13 Juli. Het schooljaar 1920-1921 is ten
einde. In blijde stemming gaan allen de va.
cantiein. Adieu Rolduc!

........................



ROLDUC
................

PRIJSUITDEELING
SCHOOLJAAR 1920-1921..

EEREPRIjZEN.

Hebben met goed gevolg afgelegd:

I. Het Toelatingsexamen tot de Studie der Philosophie,
de leerlingen der 6e klasse van het Seminarie van het Schooljaar 1920-1921 :

Herman Hannöver, van Kerkrade;
Jacob Mullenders, van Charneux;
Alfons Rats, van Roggel;

August Rohs, van Rimburg;
Hendrik Zitsen, van Rimburg.

11. Het Eindexamen van tt Gymnasium,
de leerlingender hoogsteklassevan het Schooljaar1920-) 921:

A.

Karel Berger, .van Venlo;
Piet Boyens, van Sweikhuysen;
Jan Bröcker, van' Dordrecht;
Wilem van Thiel, van Eysden;

B.

Willem Bakker, van Doesburg;
Jozef Hanraets, van Weert;
Armand Hupperichs, van Wylré;
Karel Nijssen, van Venlo;
Leo Schrijnemacher, van Maastricht.

111. Het Eindexamen der Hoogere BurgerschooI,
de leerlingen der hoogste klasse van het Schooljaar '1919-1920:

Jozef Beckers,van Roermond; ,

Alfons Berkemeyer,van Den Haag;
Renier Brandes de Roos, van Parongdjaja

, (Ind.).
Herman Frencken,van Dalheim;
Jan Frencken, van Weert;
Jozef Gerards, van Heerlen;
Frederik Hermans, van Valken burg;
Jozef Kruyen, van Nieuwstadt;
Jozef Linthorst, van Wilp;

Herman Meyer, van Amersfoort;,
Sjoerd Postma, van Kubaard;
Adriaan Schrijrien, va.n Venlo;
Leo Sluyter,. van Gendringen;
Jan van Aken, van Oudenbosch;
Alfons van der Linden, van Breda;
Hendrik van Dortmond, van Dongen;
Egon van Bönninghausen, van Amsterdam;
Jan Voncken, van Valkenburg;
Martinus Wijnhoven, van Venray;
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IV. Het Eindexamen der Hoogere Burgerschoolt
de leerlingen van de hoogste klásse van het Schooljaar 1920-1921:

Jan Bles, van Angerlo;
Jacob Cockx, van Roosendaal;
Willem Dekker, van Obdam;
Piet Droog, van Beemster;
Antoon Hoogeveen, van Oegstgeest;
Hendrik Jansen, van Oldenzaal;
Joachim van der Linden, van Breda;
Nico ten Doeschate, van Goor;

Joachim Kamp, van Dongen;
Jozef van de Venne, van Echt;
Adhemar van Loy, van Sas van Gent;
Antoon Verbeek, van Oss;
Antoon Vercauteren, van Nieuw-Namen;
1\ntoon Koek, van Terheiden;
Edmond Pinekers, van Eijsden;
Bernard Wasten, van Boxtel;

V. Het Eindexamen der Hoogere Handelsschoolt
de leerlingen der hoogste klasse van het Schooljaar 1920-1921 :

Cornelis Balvert, van Barwoutswaarden; Paul Receveur, van Venlo;
Antoon Brenninkmeyer, van Sneek; Antoon Rohling, van Rotterdam;
Jan Dielen van Venlo; Hendrik Speek, van Princenhage;
Leo Houben, van Kerkrade; :Hendrik van Bree, van Helden;
Jan Jenneskens, van Venlo; Willem van Dael, van Rotterdam;
Constant Cramer, van Teteringen; Antoon van Dijck, van Stratum;
Antoon Linthorst, van WiIp; Cornelis van Haren, van Grave;
Hendrik Poeis, van Venray; Jan van Olfen, van Oldenzaal;
George Praet, van Clinge;

ALGEMEENE PRijZEN.
Seminarie.
Philosophie.

TWEEDE JAAR.

Willem Durlinger, van Sittard.

Zeer eervolle vermelding.
Karel Roncken van Blerick.

EERSTE JAAR.
Jozef Sixliard, van Roermond.

Gymnasium.
VIJFDE KLASSE.

Niet toegekend.

VIERDE KLASSE.

Leopold Weyermans, van Maastricht;

DERDE KLASSE.
Piet Zoetmulder, van Utrecht.

TWEEDE KLASSE.

Jozef Ubaghs, van Valkenburg.

EERSTE KLASSE.
lste Afd.

Emmanuel HeIl, van Rotterdam.

2de Afd.
Martinus van den Bereken,

van Grubbenvorst.

Hoogere Burgersehool.
VIERDE KLASSE.

Jozef van Waes, van Westdorpe.
Jan Koenraadt, van Steenbergen.

DERDE KLASSE.
lste Afd.

Gerard Offermans, van Geertruidenberg.
2de Afd.

Arthur Thomas, van Eysden.
TWEEDE KLASSE.

lste Afd.

Lodewijk Braam, van Terborg.
2de Md.

Antoon Overling, van Doetinchem.
Albert Schuerman, van Stoppeldijk.

EERSTE KLASSE.
lste Afd.

Piet Rutges van Geertruidenberg.



2de Afd.
Louis Martens, van Valkenburg.
Willy Reinards, van Maastricht.

Hoogere Handelsschool.
EERSTE KLASSE.

Hendrik van Kessel, van Rotterdam.

Voorbereidende School.

TWEEDE KLASSE.

Jozef Neus, van Vaals.

EERSTE KLASSE.

Niet toegekend.

PHILOSOPHIE.

Tweede jàar.

Willem Durlinger, van Sittard.
Algem. prijs, Ie pro Inl. Theol., 2e pro gesch.

Openb., Ie pro psych., Ie pro toegep. psych., Ie pro
Mor. Phil., Ie pro gesch. wijsb., pro Kerkgesch.,
2e pro boekhouden, 3e pro oudh., pro 4 verm.: 3e
verm. gew. welspr., 5e verm. econ., 3e verm.
cosmogr., Ie verm. natuurk.

Jozef Grubben, van Maasbree.
3e pro gesch. openb., 2e pro psych., Ie pro toegep.

psych., Ie pro mor. phil., pro Kerkgesch., 3e pro
Econ., 2e pro boekh., pro 5 verm.: Ie verm. Inl.
Theol., Ie verm. gesch. wijsb., 3e verm. oudh.,
Ie verm. Duitsch., 6e verm. natuurk.

Hendrik Mertens, van Bingelrade.
3e pro gesch. openb., 3e pro psych., 2e pro gesch.

wijsb., 2e pro econ., 3e pro cosmogr., 4e pro natuurk.,
pro 4 verm.: Ie verm. mor. phil., 2e verm. inl.
theol., Ie verm. toegep. psych., verm. Kerkgesch.

Martinus Poels, van Venray.
2e pro gesch. wijsb., pro Kerkgesch., pro 4 verm.:

3e verm. psych., 2e verm. toegep. psych., 4e verm.
oudh., 6e verm. natuurk.

Eugène Laudy, van Sittard.
Ie pro gew. welspr., pro 4 verm.: 5e verm. psych.,

3e verm. toegep. psych., 3e verm. Duitsch, 4e verm.
econ.

Willem Hillebrandt, van Venlo.
3e pro Duitsch, prijs 4 verm.: verm. Kerkgesch.,

6c verm. gew. welspr., 2e verm. mor. phil., Ie verm.
econ.

Willem Maassen, van Beek.
3e pro mor. phil., prijs 5 verm.: 2e verm. inl.

theol., 3e verm. toegep. psych., 4e verm. oudh.,
Ie verm. boekh., 4e verm. natuurk.
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Martinus Werry, van Spekholzerheide.
2e pro gesch. wijsb., pro 4 verm.: 4e verm. psych.,

2e verm. gew. welspr., verm. Kerkgesch., 3e verm.
oudh.

Jozef Weitmann, van Kerkrade.
2e pro inl. theol., pro 5 verm: Ie verm. mor. phil.,

Ic verm. psych., 2e verm. gesch. wijsb., 3e verm.
gew. welspr., verm. K~rkgesch.

Jozef Kisters, van Klimmen.
, 3e pro econ., 3e verm. boekh.

Jacob Bertin, van Maastricht.
pro 7 verm.: 4e verm. inl. theol., Ie verm. gesch.

openb., 3e verm. mor phil., verm. Kerkgesch., 2e
verm. boekh., 2e verm. cosmogr., 3e verm.
natuurk. .

Jan Hendrix, van Grubbenvorst.
4e verm. psych., 3e verm. mor. philos.

Jozef Meys, van Merkelbeek.
Se verm. gew. welspr.
Mathieu Reiné, van Venlo.
3e verm. gew. welspr.

Gerard Stoot, van Venray.
2e verm. psych., 3e verm. mor. philos.

Eerste jaar.

Jozef Sixliard, van Roermond.
Alg. pr., Ie pro philos., Ie pro gesch. openb.,

Ic pro mor. philos., 2e pro gew.welspr., pro Kerk.
gesch., Ie pro lat., pro gr., 2e pro Duitsch, Ie pro
econ., Ie pro oudh., Ie pro boekh., 2e pro scheik.,
20 pro natuurk., pro cosmogr., Ie verm. gesch. wijsb.

Jozef Pop, van Maastricht.
pro Kerkgesch., 2e pro oudh., 2e pro boekh., pro

scheikunde, Ie pro natuurk., Ie pro cosmogr., pro
5 verm: 4e verm. mor. philos., 2e verm. philos.,
3e verm. gesch. openb., 4e verm. gesch. wijsb.,
Se verm. Duitsch.

Jan Brouwers, van Sittard.
2e pro gew. welspr., 2e pro lat., pro 7 verm: Ie

verm. gesch. openb., Ie verm. mor. philos., verm.
Kerkgesch., 2e verm. philos., Ie verm. gr., 3e verm.
oudh., 4e verm. boekh.

Piet Hustinx, van Maastricht.
2e pro gesch. wijsb., 4e pro cosmogr., pro 6 verm:

2e verm. philos., 3e verm. mor. philos., 2e verm.
econ., 2e verm. Duitsch, verm. scheik., 3e verm.
natuurk.

Hendrik Schippers, van Thorn.
2e pro mor. philos., 2e pro lat., pro 4

verm. philos., 2e verm. gesch. openb.,
gr., 3e verm. ecoD. .

verm: Ie
Ie verm.

2



Jacques Storms, van Roermond.
pro lat., pro gr., verm. Kerkgesch., 2e verm. oudh.

Godfried Kemmere, van Weert.
Ie pro gesch. wijsb., pro 5 verm: Ie verm. philos.,

Ic verm. gesch. openb., 4e verm. mor. phil., 3e
verm. boekh., 7e verm. natuurk.

Leo Obers, van Herten.
2e pro philos. 2e verm. gesch. openb.

Max van Basten.Baetenburg, van Tegelen.
pro Kerkgesch.

Bernard Dorbeck, van Alkmaar.
pro 7 verm.: 2e verm. philos., Ie verm. lat., 2e

verm. gr., 4e verm. gew. welspr., Ie verm. boekh.,
2e verm. natuurk., Ie verm. cosmogr.

Pierre Loo, van Noorbeek.
pro 5 verm.: 2e verm. philos., 2e verm. gesch.

wijsb., verm. Kerkgesch., 5e verm. gew. welspr.,
4c verm. Duitsch.

Willem Mullenders, van Wylré.
pro 6 verm.: 2e verm. mor. philos., 3e verm.

gesch. openb., 3e verm. gesch. wijsb., verm. Kerk.
gesch., 6e verm. gew. welspr., 5e verm. Econ.

Jacques Hutschemakers, van Wittem.
pro4 verm: verm. philos., 2e verm. lat., 2e verm.

gr., 2e verm. boekh.

Jan Sieben, van Maastricht.
2e verm. gr., 6e verm. Duitsch.

Herman Rieter, van Velden.
7e verm. natuurk.

GYMNASIUM.

Vijfde klasse.

Leo Custers, van Amstenrade.
Ie pro Kerksch., Ie pro lat., 2e pro Fransch, Ie pro

Duitseh., pr.Eng., pro vad. gesch., Ie verm. godsd.,
2e verm. gr.

Frans Raats, van Lobith.
Ie pro Nederl., Ie pro Fransch., 2e pro Duitsch,

Ic pro natuurk. B., pro nat. hist., 2e verm. Eng.

Charles Paulussen, van Maastricht.
Ie pro godsd., 2e pro lat. Ie pro gr., 2e pro Nederi.,

Ie verm. rom. antiq., Ie verm. fransch, Ie
verm. eng.

Piet Schräder, van Weert.
2e prowisk., pro scheik., Ie verm. lat., 4e verm.

duitsch, Ie verm. nat. hist.

Amaury Esser, van Prinsenhage.
3e verm. rom. antiqu., 2e verm. alg. gesch.
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Laurent Nouwen, van Venlo.
2e pro godsd., pro rom. antiq., pro 5 verm: 4e

verm. kerkgesch., 2e verm. lat., Ie verm. nederl.,
Ic verm. vad. gesch., Ie verm. alg. gesch.

Louis Beckers, van Nuth.
pro 4 verm: verm. gr., 2e verm. fransch, 2e verm.

duitsch, 2e verm. alg. gesch.

Gerard Kreyen, van Kerkrade.
;3e verm. godsd., Ie. verm. kerkgesch., Ie verm.

duitsch, Ie verm. nat. hist.

Jozef Weyden, van Kerkrade.
2e verm. godsd., 2e verm. nederl., 2e verm.

fransch, 3e verm. duitsch.

Eduard Palmans, van Maastricht.
2e pro kerkgesch., Ie pro wisk., 4e verm. godsd.

Jozef Duysens, van Heerlen.
Ie verm. vad. gesch., 2e verm. alg. gesch.

Louis Palar, van Menado.
pro eng., 3e verm. kerkgesch., Ie verm. vad.

gesch.

Jozef Spee, van Blerick.
2e verm. kerkgesch.

Amaury Janssen, van Venray.
4e verm. nederl.

Theodoor Reinards, van Maastricht.
3e verm. nederl.

Hubert Hermans, van Broekhuizen.
2e verm. alg. gesch.

Vierde Klasse.

Leopold Weyermans, van Maastricht.
Alg. pr., Ie pro godsd., pro kerkgesch., Ie pro lat.,

pro gr., pro nederl., pro fransch, pro eng., pro duitsch;
pro oude gesch., pro aardr., pro wisk., pro scheik.,
pro natuurk.

Jozef Dohmen, van Spekholzerheide.
2e pro lat., pro 6 verm: Ie verm. nederl., 2e verm.

duitsch, Ie verm. eng., Ie verm. aardr., Ie verm.
wisk., 2e verm. scheik.

Albert van Eekelen, van Oosterhout.
pro gr., pro 6 verm: Ie verm. godsd., 2e verm.

lat., 2e verm. fransch, verm. oude gesch., 2e verm.
wisk., 2e verm. natuurk.

Jan Rouschop, van Maastricht.
pro oude gesch., 2e verm. godsd., Ie verm. scheik.
Jules Thywissen, van Dusseldorf.
Pl'. 4 verm: 2e verm. gr., 3e verm. godsd., Ie

verm. duitsch, verm. oude gesch.
Jozef Paulussen, van Maastricht.
pro 4 verm: Ie verm. gr., 3e verm. godsd., 2e

vcrm. fransch, verm. oude g~sch.



Jan Kallen, van Berghausen.
3e verm. godsd., 2e verm. kerkgesch., 2e verm.

gr., verm. oude gesch.

Hubert Boyens, van Sweikhuysen.
Ie verm. lat., 2e verm. gr., Ie verm. fransch.

Jan Lipperts, van Voerendaal.
Ie verm. kerkgesch.

Jacob Allard, van Aarlanderveen.
verm. oude gesch.

Martinus Aarts, van Zundert.
2e verm. aardr.

Frans Koch, van Steenbergen.
Ie verm. natuurk

Frans Coebergh, van Utrecht.
Ie verm. nederl.

Derde klasse.

Piet Zoetmulder, van Utrecht.
Alg. pr., 2e pro godsd., pro kerkgesch., Ie pro lat.,

Ie pro gr., pro nederl., pro fransch, pro eng., pro
duitsch, pro alg. gesch., pro aardr., pro wisk.,
pro natuurk., verm. vad. gesch.

Gerard Smeets, van Kerkrade.
2e pro godsd., 2e pro gr., pro eng., pro vad.

gesch., pro alg. gesch., pro 4 verm: 2e verm. lat.,
2e verm. nederl., 2e verm. fransch, 2e verm, aardr.

Frits Voncken, van Wylré.
pro kerkgesch., pro vad. gesch., pro 7 verm: Ie

verm. godsd., Ie verm. lat., Ie verm. gr., 2e verm.
nederl., Ie verm. eng., verm. alg. gesch., Ie verm.
natuurk.

Eduard Lenssen, van Brunssum.
verm. alg. gesch., 2e verm. duitsch, verm. vad.

gesch.

Jozef Houben, van Valkenburg.
pro vad. gesch., verm. alg. gesch.

Jan van Groenendael, van Amsterdam.
2e verm. kerkgesch., verm. vad. gesch., verm.

alg. gesch., Ie verm. aar dr.

Jozef Janssen, van Venray
2e pr. lat., pro alg. gesch., pro 4 verm: 2e verm.

gr., Ie verm. neder., 2e verm. wisk., Ie verm.
natuurk.

Arnold Kruyen, van Nieuwstad.
Ie verm. kerkgesch., verm. alg. gesch.

Jan Burger, van Zeist.
Ie verm. fransch.

Jacob Geuskens, van Rimburg.
Ie verm. duitsch.
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Jan Breuers, van Venlo.
Ie verm. wisk.

Victor Lavalle, van Schin op Geulle~
2e verm. natuurk.

Tweede klasse.

Jozef Ubaghs, van Valkenburg.
Alg. pr., Ie pro godsd., Ie pro lat., Ie pro gr.,

Ic pro nederl., 2e pro fransch, Ie pro duitsch, pr alg.
gesch., verm. vad. gesch., 2e verm. aardr.

Antoon Janssen, van Eysden.
pro bijb. gesch., 2e pro nederl., 2e pro fransch,

2c pro duitsch, Ie pro vad. gesch., pro alg. gesch..
h: pro nat. bist., pro 4 verm: 4e verm. godsd.,
Ie verm. lat., Ie verm. aardr., Ie verm. wisk.

Jan Kwanten, van Westervoort.
Ie pro fransch, 2e pro vad. gesch., 2e pro wisk.,

pro 6 verm: 3e verm. godsd., 3e verm. bijb. gesch.,
Ie verm. nederl., verm. duitsch, verm. alg. gesch.,
2c verm. nat. bist.

Henri Seelen, van Heerlen.
2e pr. godsd., 2e pro vad. gesch., pro algem. gesch.,

2e verm. duitsch, Ie verm. nat. hist.

Nico van der Zalm, van Den Haag.
2e pro gr., 2e pro vad. gesch., Ie verm. fransch.

Hubert Swillens, van Heerlen.
2e pro lat., pro 5 verm: Ie verm. godsd., 3e verm.

bijb. gesch., 4e verm. nederl., 2e verm. fransch,
verm. vad. gesch.

Jozef Baas, van Grootebroek.
pro alg. gesch., pro 6 verm: 2e verm. bijb. (!esch.,

3e verm. nederl., 2e verm. gr., 3e verm. fransch,
verm. vad. gesch., 2e verm. nat. bist.

Louis Koch, van Steenbergen.
Ie pro wisk., Ie verm. gr., 4e verm. duitsch.

Jan Göckemeyer, van Kerkrade.
2e verm. nat. hist., verm. alg. gesch.

Jozef Janssen, van Tilburg.
pro aardr., 2e verm. wisk.

Louis Vorstman, van Makassar.
pro bijb . gesch., 2e verm. godsd., 3e verm. gr.,

2t) verm. nederl.

Hugo von Schwarzenberg, van Aken
2e pro vad. gesch., Ie verm. bijb. gesch., verm.

alg. gesch.

Jozef Lenssen, van Brunssum.
4e verm. gr., 3e verm. duitsch., 4e verm. wisk.

Jozef Hermans, van Spekholzerheide.
verm. alg. gesch., 3e verm. wisk.



Antoon Vennekens, van Wanssum.
4e verm. nederl.

Clemens Maussen, van Maastricht.
verm. alg. gesch.

Jozef Gerards, van Heerlen.
3e verm. nat. hist.

Eerste klasse.

Iste Afd.

Emmanuel Hen, van Rotterdam.
Alg. pr., Ie pro godsd., pro bijb. gesch., Ie pro lat.,

pro fransch, pro vaderl. gesch., pro alg. gesch.,
pro aar dr., pro wisk., pro nat. hist.

Honoré de Rechter, van Clinge.
2e pro godsd., 2e pro lat., pro fransch, pro 6 verm:

Ic verm. bijb. gesch., Ie verm. vad. gesch., Ie
verm. alg. gesch., 2e verm. aardr., Ie verm. wisk.,
2e verm. nat. hist.

Hubert Vliegen, van Gulpen.
pro 4 verm: 2e verm. lat., 2e verm. vad., 2e verm.

alg. gesch.

Jan Janssen, van Eysden.
pro 4 verm: verm. godsd., Ie verm. lat., 2e verm.

wisk., Ic verm. fransch.

Hendrik Reulen, van l{eerlen.
2e verm. bijb. gesch., Ie verm. aardr., 2e verm.

nat. hist.

George Smeets, van Maasbracht.
verm. godsd., 2e verm. fransch.

2de Afd.

Martinus van Bereken, van Grubbenvorst.
alg. pr., Ie pro godsd., pro bijb. gesch., Ie pro lat.,

pro nederl., pro fransch, pro vad. gesch., pro alg.
gesch., pro aar dr., pro wisk., Ie verm. nat. hist.

Emile Houben, van Valkenburg.
pro bijb. gesch., pro alg. gesch., Ie pro voor dr.,

Ic verm. vad. gesch.

Louis Raedts, van Venray.
pro wisk., pro nat. hist., pro 5 verm: Ie verm. bijb.

gesch., Ie verm. lat., 2e verm. fransch, 2e verm.
vad. gesch., Ieverm. alg. gesch.

Leopold Huynen, van Gulpen.
2e pro lat., 3e verm. godsd., Ie verm. nederl.,

3e verm. wisk.

Jacob Slijpen, van Stevensweert.
2e pro lat., 3e verm. godsd., 2e verm. nederl.,

Ie verm. fransch.

Piet Römkens, van Nieuwenhagen.
2e pro godsd., 2e verm. wisk.
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Jozef Hermans, van Broekhuyzen.
Ic verm. godsd., 2e verm. bijb. gesch., 2e verm.

aardr.

Paul Smeets, van Weert.
2e verm. lat., Ie verm. aardr.

Mathias Kleynen, van Spekholzerheide.
2e verm. godsd.

Leo Systermans, van Heerlerheide.
2e verm. lat.

Leo Reinartz, van Ubach over Worms.
Ie verm. wisk.

Jan Mertens, van Bingelrade.
2e verm. nat. hist.

HOOGERE BURGERSCHOOL.

Vierde klasse.

J oseph van Waes, van Westdorpe.
algemeene prijs, Ie pro godsd., Ie pro stelk.,

Ie pro natuurk., Ie pro scheik., Ie pro werktuigk.,
Ic pro cosmogr., Ie pro fransch, Ie pro eng., 2e pro
meetk., 2e pro aardr., prijs van 5 vermeldingen:
Ie V. nederl., 2e V. gesch., 2e V. boekh., 3e V.
'staatswet, 4e V. nat. hist.

Jan Koenraadt, van Steenbergen.
algemeene prijs, Ie pro kerkgesch., Ie pro cos-

mogr., Ie pro nat. hist., Ie pro staatswet, Ie pro
hoogd., 2e pro natuurk., 2e pro scheik., 2e pro aardr.,
2e pro boekh., prijs van 7 vermeldingen: Ie V. stelk.,
,Ie V. meetk., Ie V. werktuigk., Ie V. gesch., 2e V.
godsd., 2e V. nederl., 2e V. eng.

Bernard Willemsen, van Oldenzaal.
Ie pro gesch., Ie pro aardr., Ie pro ned., 2e pro

güdsd., 2e pro kerkgesch., prijs van 5 vermeldingen:
Ic V. natuurk., Ie V. scheik., Ie V. boekh., 2e V.
franseh, 3e V. stelk.

Ferdinand Berger, van Venlo.
Ie pro meetk., Ie pro boekh., 2e pro gesch., 2e pro

ned., prijs van 8 vermeldingen: Ie V. kerkgesch.,
Ie V. cosmogr., Ie V. nat. hist., 2e V. stelk., 2e V.
natuurk., 2e V. scheik., 2e V. werktuigk., 2e V.
aardr.

Jan Berendsen, van Wehl.
Ie pro eng., Ie pro handteek., Ie pro lijnteek., prijs

van 5 vermeldingen: Ie V. staatswet, 3e V. nat.
hist., 4e V. godsd., 4e V. kerkgesch., 4e V. fransch.

Jan Martens, van Valkenburg.
2e pro staatswet, 2e pro lijnteek., 3e V. gesch.

Bernard Vroom, van Rotterdam.
2e pro stelk., prijs van 4 vermeldingen: 2e V.

kerkgesch., 2e V. staatswet, 3e V. boekh., 4e V.
gesch.



Jan Willemse, van Amsterdam.
2e pro fransch, prijs van 7 vermeldingen: Ie v.

godsd., Ie v. hoogd., Ie v. eng., 3e v. cosmogr.,
4c V. scheikunde., 4e V. nat. hist., 4e v. ned.

Theo van Wely, van Roosendaal.
prijs van 6 vermeldingen: Ie v. handteek., 2e V.

eng., 3e v. kerkgesch., 3e V. aardr., 4e V. meetk.,
40 v. staatswet.

Cornelis Rademakers, van Roosendaal.
prijs van 6 vermeldingen: 3e v. meetk., 3e v.

natuurk., 3e V. scheik., 3e V. aardr., 3e v. fransch,
4c V. stelk.

Hubert van der Werf, van Bolsward.
prijs van 5 vermeldingen: 2e v. mé'etk., 2e v.

nat. hist., 2e V. cosmogr., 3e v. natuurk., 4e V.
boekh.

Charles Kramers, van Zwolle.
Ie V. fransch, 3e v. godsd., 3e V. neder!.

Derde Klasse, te afd.

Gerard Offermans, van Geertruidenberg.
algemeene prijs, Ie pro godsd., Ie pro kerkgesch.,

Ic pro natuurk., Ie pro nat. hist., Ie pro gesch.,
Ie pro aardr., Ie pro neder!., Ie pro eng., 2e pro
fransch., 2e pro hoogd., Ie V. staatswet, Ie V.
handteek.

Hubert Croughs, van Stevensweert.
Ie pro fransch, Ie pro hoogd., Ie pro eng., 2e pro

aardr., prijs van 5 vermeldingen: Ie V. godsd.,
Ic V. kerkgesch., Ie V. wisk., Ie V. gesch., 2e V.
neder!.

Joseph Prevoo, van Kerkrade.
Ie pro wisk., Ie pro handteek., Ie V. natuurk.

Jan Schram, van Chaam.
Ie pro staatswet, prijs van 5 vermeldingen: Ie V.

godsd., Ie V. fransch, Ie v. hoogd., Ie V. eng.,
4e V. neder!.

Jan Eygenraam, van Dordrecht,
2e progodsd., 2e prostaatswet, 2e V.gesch., 3e V.

wisk., 3e V. natuurk.

Joseph Jaspars, van Venray.
2e pro kerkgesch., 2e pro wisk., prijs van 5 ver.

meldingen: Ie V. nat. hist., 2e V. aardr., 2e V. eng.,
3e V. neder!., 4e V. gesch.

Pierre Niesten, van Bergen.
2e pro natuurk., 2e pro nat. hist., prijs van 5 ver.

meldingen: Ie V. aardr., 2e v. wisk., 3e V. godsd.,
3e V. staatswet, 4e V. kerkgesch.,

Bernard Gras, van Bussum.
2e pro gesch.
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Pierre Lenaerts, van Weert.
2e pro neder!., 2e V. kerkgesch., 2e V. staatswet,

3e V. nat. hist.

Joseph Adriaansens, van Hontenisse.
prijs van 4 vermeldingen: 2e V. fransch, 3e V.

gesch., 3e V. hoogd., 4e V. godsd.

Antoon Kloosterman, van Wychen.
2e V. hoogd., 4e V. wisk., 4e V. nat. hist.

Matthieu Linthorst, van Voorst.
Ie V. ned., 2e V. natuurk.

Adriaan Mulders, van Geertruidenberg.
3e V. kerkgesch., 3e V. natuurk.

Paul de Vries, van Blankenham.
Ze V. nat. hist.

Herman Damen, van Moerdijk.
4e V. staatswet.

Derde Klasse, 2de afd.

Arthur Thomas, van Eysden,
algemeene prijs, Ie pro nat. hist., Ie pro gesch.,

Ie pro staatswet, te pro nederl., Ie pro fransch,
Ie pro eng., Ie pro handteek., prijs van 5 vermeI.
dingen: Ie V. kerkgesch., te V. natuurk., Ie V.
aardr., 3e V. hoogd., 3e V. godsd.

Martin van Aken, van ~Oudenbosch.
Ie pro kerkgesch., te pro aardr., Ie pro nederl.,

Ic pro hoogd., Ze pro godsd., pdjs van 6 vermeI.
dingen: Ie V. natuurk., Ie V. gesch., te V. fransch,
Ic V. eng., Ze V. nat. hist., 2e V. staatswet.

Jan Schreven, van Wychen.
Ie pro wisk., te pro natuurk., Ie V. nat. hist.,

It) V. staatswet, 3e V. godsd.

Joseph Verhaegen, van Stoppeldijk.
te pro godsd., prijs van 4 vermeldingen: Ie V.

wisk., 2e V. gesch., Ze V. fransch, 2e V. handteek.

Atoon van den Brûle, van Maastricht.
2e V. kerk gesch., Ze V. aardr., 2e V. neder!.

Louis van de Venne, van Echt.
te V. godsd., Ie V. handteek.

Willy Wolfs, van Terborg.
Ie V. hoogd.

Henri Stoot, van Venray,
Ze V. wisk.

Hubert van Thiel, van, Eysden.
2e V. handteek.

Robert Vorstman, van Bussum.
4e V. godsd.

Richard Rijken, van Heerlerbaan.
4e V. godsd.



Tweede Klasse, lste Afd.

Lodewijk Braam, van Terborg.
algemeene prijs, Ie pro godsd., Ie pro nat. bist.,

Ie pro aardr., Ie pro fransch, Ie pro hoogd., 2e pro
wisk., 2e pro gesch., 2e pro eng., I.e V. kerkgesch.,
2e V. nederl., 2e V. handteek.

Frans Bruning, van Wychen.
Ie pro nederl., Ie pro eng., 2e pro godsd., 2e pro

fransch, Ie V. gesch.

Jan Maaskamp, van Nijmegen.
Ie prohandteek., 2e pro nederl., 2e pro eng.

pro 4 verm: 3e V. gesch., 4e V. wisk., 4e V. aardr.,
4e V. fransch.

Antoon de Bruyn, van Leiden.
Ie pro kerkgesch., 3e V. ned.

Joseph America, van Gulpen.
Ie prowisk., 2e V. godsd., 3e V. nat. bist.

Paul Berkemeyer, van Heerenveen.
Ie progesch.,2e pronat. hist., 2e V.aardr.

Emile Smeets, van Eysden.
2e pr kerkgesch., 2e pro aardr., prijs van 4 ver.

meldingen: Ie v. godsd., 2e V. nat. hist., 2e V.
gesch., 3e V. eng.

Antoon Hensen, van Rotterdam.
2e pro gesch., prijs van 7 vermeldingen: Ie V.

nat. hist., Ie V. aardr., Ie V.neder!., Ie V. franseh,
Ic V. hoogd., 2e V. eng., 4e V. kerkgesch.

Christ. Meurs, van Gendt.
2e pro handteek., 3e V. wisk.
Martin Berger, van Venlo.
prijs van 5 vermeldingen: 2e V.kerkgesch., 2e V.

fr1'nsch, 2e V. hoogd., 4e V. nat. hist., 4e V. ned.
Laurent Vreeburg, van Delft.
3e V.kerk. gesch., 3e V. fransch, 4e V.eng.
Frits Nievelstein, van Kerkrade.
Ie V. handteek., 4e V. godsd.
Hubert Heyligers, van Heerlen.
Ie V. wisk.
Max Hartmann, van Delft.
2e V. wisk.

Joseph N ysten, van Schimm~rt.
3e V. godsd.
Hubert Janssen, van Valkenburg.
3e V. aardr. '

Tweede Klasse, 2de Afd.

Antoon Overling, van Doetinchem.
algemeene prijs, Ie pro gods., Ie pro kerkgesch.,

Ie pro wisk., Ie pro gesch., Ie pro aardr., Ie pro
neder!., Ie pro fransch, Ie pro hoogd., Ie pr eng.,
2c pro nat. hist.
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Albert Schuerman, van Stoppeldijk.
algemeene prijs, Ie pro nat. hist., Ie pro gesch.,

Ic pro aardr., Ie pro nederl., 2e pro kerkgesch.,
2e pro eng., 2e pro hoogd., 3e pro fransch, Ie V.
wisk., 2e V. godsd.

Hubert Bremen, van Kerkrade.
Ie pro handteek., 2e pro godsd., prijs van 5 ver.

meldingen: 2e V. hoogd., 3e V. eng., 4e V. wisk.,
4(; V. nat. hist., 4e V. aardr.

, Jerre van der Wey, van St. Nicolaasga.
2e pro godsd., 2e V. nat. hist., 2e V. neder!.

Frans Belt jens, van Roermod.
2e pro wisk., 3e V. godsd., 3e V. fransch, 4e V.

nat. hist.

Cor. Verbeek, van Oss.
2e pro fransch, 3e V. nat. hist., 4e V. nederl.

Clemens Wüst, van Bochum.
2e pro eng., prijs van 4 vermeldingen: Ie V.

kerkgesch., 2e V. wisk., 3e V. aardr., 4e V. gesch.

René Smeets, van Ottersum.
2e pro handteek., prijs van 4 vermeldingen: Ie V.

gesch., Ie V. nederl., 2e V. aardr., 3e V. kerk gesch.
Alfred Pinckers, van Eysden.
3e pro fransch, 4e V. eng., 4e V. gesch.
Jan Ackermans, van Nuth.
Ie v. aardr., 2e V. gesch., 2e V. eng.
Willy U rselmann, van Muntok.
Ie V. fransch, 2e V. kerkgesch., 4e V. gesch.
Frans Poeis, van Roermond.
3e V. gesch., 3e V. neder!., 4e V. kerkgesch.
Gerard Wolfs, van Breda.
Ie V. nat. hist., 2e V. fransch.

Louis Daniels, van Tilburg.
3e V. wisk., 4e V. eng.

Alfons van Oppen, van Maastricht.
Ie V. godsd.

Joseph Senden, van Vaals.
Ie V. hoogd.

Eerste Klasse, lste Afd.

Piet Rutges, van Geertruidenberg.
algemeene prijs, Ie pro godsd., Ie pro wisk., Ie pro

nat. hist., Ie pro gesch., Ie pro aar dr., Ie pro neder!.,
Ie pro fransch, 2e pro bijb. gesch., Ie V. duitsch.

Willem Rouschop, van Bergen.
Ie pro bijb. gesch., 2e pro gesch., 2e pro aardr.,

Ie V. godsd.

August Beckers, van Nuth.
Ie pro hoogd., 3e pro godsd., prijs van 4 vermeI.

dingen: Ie V. nat. hist., Ie V. handteek., 2e V. bijb.
gesch., 4e V. wisk.



Herman Meyer, van Rheden.
Ie pro handteek., prijs van 4 vermeldingen: 2e V.

nat. hist., 2e V. aardr., 3e v. nederl., 5e v. bijb.
gesch..

Wiebe Wolfs, van Breda.
2e pro neder!., 2e pro fransch, 3e pro godsd., prijs

van 5 vermeldingen: Ie V. bijb. gesch., Ie V. gesch.,
Ie V. aardr., 2e V. hoogd., 3e V. wisk.

Herman N eyzen, van Monnikendam.
2e pro godsd., 2e pro nat. hist., Ie V. bijb. gesch., '

10 V. wisk.

Joseph Kurstjens, van Grubbenvorst.
2e pro wisk., 2e V. neder!., 2e V. fransch, 4e V.

nat. hist.

Arnold Jochems, van Hunsel.
prijs van 6 vermeldingen: Ie V. neder!., 2e V.

handteek., 3e V.godsd., 3e V.nat. hist., 3e V.aardr.,
4e V. fransch.

George Verhaegen, van Grauw.
Ie V. fransch, 2e v. godsd., 4e V. aardr.
Frits Gökemeyer, van Kerkrade.
2e V. handteek., 4e V. neder!.
Charles Box, van Gulpen.
2e V. bijb. gesch.
Eduard Wynans, van Nijmegen.
2e V. wisk.

Antoon Dicker, van 's Hertogenbosch.
3e V. fransch.

Eerste Klasse, 2de Afd.

Willy Reinards, van Valkenburg.
algemeene prijs, Ie pro godsd., Ie pro bijb. gesch.,

le pro aardr., Ie pro neder!., Ie pro fransch, Ie pro
hoogd., 2e pro gesch., Ie V. nat. hist., 2e V. wisk.,
3e V. handteek.

Louis Martens, van Valkenburg.
algemeene prijs, Ie pro wisk., Ie pro gesch., Ie pro

hoogd., 2e pro godsd., 2e pro bijb. gesch., 2e pro
aardr., Ie V. ned., Ie V. fransch.

Antoon Hermans, van Brunssum,
Ie pro nat. hist., Ie pro handteek., Ie V. aardr.
Pierre Mesker, van Maastricht.
Ie pro wisk., 2e pro nat. hist., 2e pro nederl., 2e

pro fransch, prijs van 5 vermeldingen: Ie V. gesch.,
Ie V. hoogd., 2e V. aardr., 4e V. godsd., 4e V.
bijb. gesch.

Piet Dijkman, van Wijk bij Duurstede.
2e pro 4andteek., 2e V. neder!.
Karel Leummens van Vaals.
prijs van 6 vermeldingen: lev. godsd., lev.

bijb. gesch., Ie v. wisk., 2e V. nat. hist., 2e V.
hoogd., 3e V. nederl.
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Hubert Fouarge, van Gulpen.
prijs van 4 vermeldingen: Ie V.bijb. gesch., Ie V.

h:.ndteek., 4e V. wisk., 4e V. aardr.

Jean Gozé, van Maastricht.
4e V.nat. hist., 4e V. neder!., 4e V.hoogd.

Hubert Bary, van Dokkum.
Ie V.bijb. gesch., 3e V.godsd.

August Cammaert, van Hoofdplaat.
2e V.handteek., 3e V.wisk.

Frans Heystee, van Helmond.
2e V. godsd.

Jan Schmier, van Merkelbeek;
3e v nat. hist.

Henri Lemmens, van Beek.
3e v. aardr.

Alphons Laudy, van Sittard.
3e V. hoogd.

HOOGERE HANDELSSCHOOL.

Eerste Klasse.

Henri van Kessel, van Rotterdam.
algemeene prijs, Ie pro ned. hand. corr., Ie pro

fr. hand. corr., Ie pro hoogd. t., Ie pro hoogd.
hand. corr., Ie pro eng. t., Ie pro eng. hand. corr.,
Ie pro boekh., Ie pro handelsrecht, Ie pro natuurk.,
Ie pro scheik., Ie pro staatswet, prijs van 5 vermel.
dingen: Ie V. ned. t., Ie V. fr. t., Ie V. hand. rek.,
2e V. aardr., 3e V. godsd.

Henri van Kessel, van Horst.
Ie pro godsd., Ie pro boekh., Ie pro aardr., prijs

van 4 vermeldingen: Ie V. eng. t., Ie V. eng. hand.
corr., 2e V. hand. recht, 2e V. scheik.

Pierre N yskens, van Roosteren.
Iepr. fr. t., Ie pro gesch., prijs van 5 vermeldin.

gen: Ie V. fr. hand. corr., Ie V. hoogd. t., Ie V.
hoogd. hand. corr., Ie V. aardr., 2e V. kerk. gesch.

Leon Reinards, van Maastricht.
Ie pro kerk. gesch., Ie pro hand. rek., prijs van

10 vermeldingen: Ie V. ned. hand. corr., Ie V.
hand. recht, Ie V. gesch., Ie V. natuurk., .2e V.
godsd., 2e V. ned. t., 2e V. fr. hand. corr., 2e V.
bokeh., 2e V. stelk,. 2e V. st-aatswet.

Adré van Rietschoten, van Venlo.
Ie pro ned. t., Ie V. stelk., 2e V. eng. t., 3e V.

godsd.

Joseph Theunissen, van Valkenburg.
Ie pro stelk., Ie V. natuurk., 2e V. hand. rek.

Christ. Schattorjé, van Venlo.
le v. godsd., Ie V. eng. hand. corr.



Alphons Janssen, van Roermond.
Ie v. godsd., Ie v. kerk. gesch., Ie v. staatswet,

2e v. gesch., 2e v. natuurk.

Joseph van der Heyden, van Clinge.
2e v. scheik.

VOORBEREIDENDE SCHOOL.
Tweede Klasse.

Joseph Neus, van Vaals.
algemeene prijs, Ie Pl'. godsd., Ie pro bijb. gesch.,

Ie Pl'. fransch, Ie Pl'. aardr., 2e Pl'. vad. gesch.,
2e Pl'. ned. t., 6e V. reken.

Peter Straeten, van Vaals.
Ie Pl'. ned t., Ie Pl'. natuurk., 2e Pl'. fransch,

3e Pl'. reken., 2e V. vad. gesch., 5e V. godsd.

Frans Arkenboseh, van Kerkrade.
Ie Pl'. vad. gesch., 3e Pl'. fransch, 2e v. aardr.,

4e v. bijb. gesch.

Aimé Lannoye, van Aardenburg.
Ie Pl'. rekenen, 6e V. franseh.

Werner Smeets, van Kerkrade.
2e Pl'. godsd., 2e Pl'. bijb. gesch., 3e Pl'. ned t.,

prijs van 4 vermelcl,ingen: Ie v. vad. gesch., 2e v.
fransch, 3e v. rekenen, 3e v. natuurk.

Emerie van Waes, van Westdorpe.
2e Pl'. aardr., 2e Pl'. natuurk., 3e Pl'. godsd.,

3e V. vad. gesch., 4e v. reken., 6e V. ned. t.,

Karel Meurs, van Gendt.
2e Pl'. reken., prijs van 5 vermeldingen: Ie v.

bijb. gesch., Ie V. natuurk., 2e V. ned. taal, 4e v.
fransch, 4e v. aardr.

Herman Broekhuys, Van Amsterdam.
2e Pl'. voordr., 2e V. reken., 3e V. aardr., 3e

V. godsd.

Joseph Habets, van Kerkrade.
4e Pl'. voordr., Ie v. ned. t., 4e V. bijb. gesch.,

6e v. godsd.
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Antoon Geurts, van Geysteren.
prijs van 6 vermeldingen: Ie v. fransch, 2e v.

bijb. gesch., 2e v. natuurk., 4e v. ned. t., 4e v.
godsd.

Colla Colaris, van Broeksittard.
prijs van 4 vermeldingen: Ie V. aardr., 2e V.

godsd., 4e v. vad. gesch., 4e V. natuurk.
Guillaume America..

4~ Pl'. voordracht.
Joseph van Rhijn, van Hilversum.
Ie V. godsd., 3e V. fransch, 5e V. ned t.,

Ferdinand van Dijek, van Lottum.
Ie V. reken.

Louis de N ys, van Roosendaal.
3e v. ned. taal.

Herman van de Voordt, van Lottum.
5e v. reken.

Willem Smeets, van Boxmeer.
5e v. fransch.

Eerste Klasse.

Henri Robertz, van Heerlen.
Ie Pl'. bijb. gesch., Ie Pl'. fransch, Ie Pl'. aardr.,

Ie Pl'. vad. gesch., Ie v. reken., Ie V. natuurk.,
2e v. ned. t.

Piet Geurts, van Gennep.
Ie Pl'. godsd., Ie Pl'. natuurk., prijs van 5 ver.

meldingen: Ie v. bijb. gesch., Ie V. ned. t., Ie. V.
fransch, Ie v. aardr., Ie V. vad. gesch.

Antoon Erkens, van Heerlen.
Ie Pl'. reken., Ie Pl'. ned. t., Ie V. godsd., 2e V.

fl'ansch.

Gerard Bloemen, van Nieuwenhagen.
prijs van 4 vermeldingen: 2e V. godsd., 2e V.

bijb. gesch., 2e V. reken., 2e V. aardr.

.........



JAARVERSLAGEN
................

DE MARIA-CONGREGATIES 1920-.1921

Een jaarboek van Rolduc zou onvolledig
zijn, indien er geen jaarverslag, al is het maar
kort, van de Maria.congregaties in voor.
kwam; deze toch vormen bijna een we.
zenlijk bestanddeel van het godsdienstig le.
ven onzer school. De Maria.vereering is
ván den beginne af onafscheidelijk met Rol.
duc verbonden; ruim 800 jaren geleden plant.
te de vrome stichter haar in den Rolducschen
bodem, diep en hecht als de fundamenten
van de wonderschoone crypte, waarin hij
zich een blijvend monument gesticht heeft.

Eeuwenlang hebben vrome monniken dat
erfdeel gehandhaafd en welke stormen ook
boven de abdij hebben gewoed, de devotie
tot de goddelijke Moedermaagd heeft er on.
onderbroken stand gehouden. Toen de kloos.
terlingen plaats maakten voor wereldgeeste.
lijken en deze hun krachten gingen wijden
aan de opvoeding en het onderwijs der jeugd,
hebben zij de Maria.vereering als een kost.
baren schat, doch ook als een zoeten plicht
overgenomen.

Ook heden ten dage staat zij er in eere;
wie Rolduc, zijn gebouwen, zijn kerk bezoekt,
wie de kerkelijke feesten bijwoont, wie het
heele godsdienstige leven gadeslaat, komt tot
de overtuiging, dat er de Maria.vereering
bloeit en haren weldoenden geur verspreidt
onder de Rolducsche bewoners.

Kostbare loten van die liefelijke bloem zijn
de twee Maria.congregaties. De eerste voor
de leerlingen der Philosophie en die der hoog.
ste Latijnsche klassen, welke priester willen
worden, werd opgericht door den eersten
Directeur, Peters in het jaar 1860 onder den
titel van "de Onbevlekte Ontvangenis"; de
tweede welke thans drie onderafdeelingen
omvat, werd op initiatief van den lateren

directeur Corten opgericht 26 December 1877
onder den titel "Maria Boodschap".

Beide congregaties hebben bijgevolg reeds
tal van jaren, haren zegenrijken invloed uit.
geoefend op honderden, ja duizenden van
jonge harten.

Het afgeloopen jaar kenmerkte ziqh weer
door het trouwe bezoeken der vergaderin.
gen, welke om de 14 dagen gehouden worden.
Dan vereenigen de leden zich rondom het
innig.devote beeld der Onbevlekte, zingen
er haar lof, en luisteren naar de tot hen ge.
richte opwekkingen, om te zijn ware Maria.
kinderen, om te worden echte strijders voor
de Roomsche zaak.

Bij het einde van het vorig schooljaar ver.
1001' de 2de afdeeling haren directeur Dr.
Thywissen, die door Z. D. H. den Bisschop
geroepen werd tot een belangrijken post in
de hoofdstad onzer provincie - Directeur
van de Venne nam zijn taak over. In Septem.
bel' werd een derde onderafdeeling opgericht
voor de leerlingen van de lste en 2de klas
van het Seminarie (Gymnasium), aan het
hoofd waarvan de Z. E. Heer Th. Absil staat.
Het bijzondere doel dezer onderafdeeling is
onder de schutse van Maria bij de jeugdige
Latinisten hun roeping tot het priesterschap
te ontwikkelen en te bevestigen.

De besturen waren aldus samengesteld.
Voor de lste afdeeling Jos. Grubben, pre.
fect, Willem Maassen lste assistent, Willem
Durlinger 2de assistent, Charles Kellenaers en
Henri Ritzen. Voor de 2de afdeeling Antoon
van Dijk prefect, Karel Berger lste assistent,
Antoon Hoogeveen 2de assistent, Joseph
Janssen, Karel Kramers, Constant Receveur.
Jan Weit jens. 8 December had in de crypte
de opdracht plaats der nieuwe leden ten ge.



tale van 6 van de eerste en 89 van de drie
secties der 2de afdeeeling. 'Prof. Cuypers
hield bij die gelegenheid een indrukwekken~
de feestrede. '

Als bijzonderheden vermelden wij, dat in
het afgeloopen jaar ,op verzoek van een Oos~
tenrijksche zustervereeniging onder de leden
een collecte werd gehouden ten bate van
noodlijdenden in dat zwaar beproefde Do~
nauland; deze collecte bracht de som op van
141 gulden.
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Verder werd in de bestuursvergadering van
beide afdeelingen besloten deel te nemen
aan den 2den N ederlandschen congreganis~
tendag welke 14 en 15 Augustus van dit jaar
te Maastricht zal gehouden worden. Hope~
lijk zullen van de ruim 220 Rolducsche con~
greganisten er vele aan die huldiging van

'Maria, aan die wapenschouwing van de
Maria kinderen deel nemen.

Nos cum prole pia benedicat virgo Maria! .

KRUISVERBOND "ST. GERLACHUS"
1920-1921

Door het vertrek van vele Rolducsche leer~
lingen .bij het einde van het vorig schooljaar,
was het aantal leden van St. Gerlachus ter~
dege geslonken. Daarom werd begin Octo~
ber in de aula een propagandavergadering
gehouden om de gedunde gelederen met nieu~
we jonge strijders aan te vullen. Als spreker
trad op de Weleerw. Pater Bernardus O. Fr.
M. Uit zijn leerzame voordracht kon men on~
middellijk op maken, dat hij staat midden in
het woelige leven van de Limburgsche mijn~
&treek. Door tal van voorbeelden gegrepen
uit zijn priesterlijken arbeid onder de mijn.
werkers toonde hij aan, hoe verderfelijk de
alcohol werkt op het maatschappelijk en het
godsdienstig leven van den eenling en van
de gezinnen. Vooral de 2de afdeeling kon
als vrucht van deze vergadering een goe~
de aanwinst van leden boeken. Sindsdien
hebben de beide afdeelingen ieder op eigen
terrein gewerkt en belangstelling gewekt on~
der de medeleerlingen voor het bij uitstek
charitief, sociaal en godsdienstig werk, dat
heet Roomsche drank~bestrijding. De ijverige
besturen (van de eerste afdeeling Jos. Grub<
ben voorz., H. Mertens secr., B. Dorbeck
penningm. Van de tweede A. van Loy voorz.,
P. Schräder secr., J. Goffin penningm., van
den Jongensbond M. Berger en H. ten Berge)
hebben met ijver en moed de belangen der
vereeniging behsTtigd.

De eerste afd. zag op hare vergadering Dr.
V erh~gen en den Z. E. moderator A. v. d.
Venne meermalen als sprekers optreden; in

de 2de afd. behandelde de moderator beur.
telings verschillende onderdeelen van het
drankvraagstuk.

In het 2de trimester trad voor een gecom~
bineerde vergadering Dr. Willemse, direc~
teur van het St. Joseph~hospitaal te Kerk~
rade op met het onderwerp: de invloed van
den alcohol op het menschelijk lichaam. Zijne
rede wekte groote belangstelling.

8 Mei bracht Jhr. Ch. Ruys de Beeren~
brouck, minister~president, een bezoek aan
Rolduc. In de redevoering, waarmee Zijne
Excellentie de tot hem gerichte begroeting
beantwoordde, herinnnerde hij eraan, hoe ,hij
reeds vroeger in deze aula als spreker voor
het Rolducsche kruisverbond was opgetre~
den. Hij bracht hulde aan het werk der jeug~
dige Rolducsche drank bestrijders, en drukte
de hoop uit, vele van hen later in het groote
leger der katholieke drankweermannen te
zullen ontmoeten.

Donderdag 20 Mei vergaderden wij in het
Rolducsche bosquet. Pater Marius van Bley~
erheide schetste ons het beeld van den mid~
deleeuwschen ridder, dien wij als drankbe~
strijders moeten navolgen; diepen indruk
maakten zijn enthousiaste woörden op dien
heerlijken zomeravond op alle leden.

Zondag, 29 Mei, droegen wij ons vaandel,
waarop de patroon St. Gerlachus prijkt, mee
in de indrukwekkende Sacramentsprocessie
naar Kerkrade.

Ziet daar eenige feiten uit het verloop en
schooljaar. Zij toonen aan, dat een drank~



weervereeniging op een kostschool levens-
vatbaarheid heeft en nuttig werk verrichten
kan. Zoo krijgen vele leerlingen een inzicht
in het acoholisme, de volksramp, welke ook
hen later bedreigen zal, en die voortgaat zijn
treurige verwoestingen aan te richten onder
N ederlandsche Katholieken van ~ken stand
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en leeftijd. Zoo worden velen gestaald tegen
de verleiding, en vergáren zij kennis en moed
om het groote werk van den grooten oud-
Rolducker Dr. Ariens te steunen en voort te
zetten.

Vivat, floreat, crescat St. Gerlachus.

MISSIE-VEREENIGING "ST. PAULUS"

Voorzitter: K. Roncken. .

Secretaris: Ch. Kellenaers.
Penningmeester: A. Vercauteren.
Moderator: Drs. P. Cramer.

Op Zondag 23 Maart 1919, rond "de zwar-
te plank" een ongewone drukte. In volle
vaart gaat 't er van de trap regelrecht op aan;
de kleinen stoeiend en rumoerig, de grooteren
kalm en kritisch, met lang gerekte halzen
boven de anderen uit, het nieuws lezend "na
de Hoogmis bijeenkomst der congregatie van
den Z. E. H. Terstappen in 't rookzaaltje,
van den Z. E. H. Thywissen in de Rheto-. "rIca.

Wat er gaande was? Er zou een missie-
vereeniging worden opgericht; van de con-
gregatie ging dit uit.

In deze vergadering, die door ongeveer alle
studenten bezocht was, werd het een en an-
der der op te richten missievereeniging uit.
een gezet. Het doel zou bestaan in het verlee-
nen van steun aan de missiën, voornamelijk
aan die in de N ederlandsche koloniën en
aan de N ederlandsche missionarissen. Wat
de leden betrof, zou behalve eereleden en do-
nateurs, onderscheid gemaakt worden tus-
schen propagandisten en bijdragende leden.

Daarna kwamen de beide afdeelingen bij
elkaar om een voorloopig bestuur te kiezen.

Zoo was dan de eerste grondslag der mis-
sievereeniging te Rolduc gelegd. Den volgen-
den Zondag had de eerste algemeene ver-
gadering plaats, waarop de door het bestuur
ontworpen statuten werden vastgesteld. De
Z. E. H. P. Cramer was benoemd tot mode-
rator.
Spoedig hierna werd definitief het bestuur

gekozen en de vereeniging "St. Paulus" ge.
heeten.

Men bemint niet, wat men niet kent; éérst
dus belangstelling wekken, aanzetten tot ken-
nis voor de goede zaak. Dit begreep ook de
Rolducsche missievereeniging. Door het hou.
den van vergaderingen onder de propagan-
disten, door het verspreiden van missietijd-
schriften in rook- en speelzalen, door het aan-
schaffen van een missie-bibliotheek, trachtte
ze dit doel te bereiken. De eerste groote
Propagandadag werd 9 November 1919
gehouden. Voor de communiteitsmis werd
door den Z. E. H. Directeur het programma
afgekondigd. Onder de H. Mis generale Com-
munie der propagandisten, hierna het missie-
gebed. Om 5 uur zou de zitting plaats
hebben in de aula; sprekers waren Mgr.
Claessens en Pater Frencken. De grijze oud-
missionaris toonde ons den opbloei der mis.
sieactie aan, en gaf eén overzicht van de ge.
schiedenis der Indische missie van Francis-
cus Xaverius af tot heden. Hierna liet de
pater ons in lichtbeelden, Indië. met zijn
planten, industrie, menschen en dieren-we-
reld zien.

Was de eerste propagandadag een waar
succes, grooter en grootscher zou de tweede
zijn, Dinsdag 17 Febr. 1920. Maandagmiddag
begon het reeds; door den missie-wedstrijd
tuschen klein-Rolduc Zuid en Noord waren
de feestelijkheden geopend. Den volgenden
dag echter zou het eigenlijke programma afge.



handeld worden. Na de H. Mis met generale
H. Communie was er eene algemeene ver$
gadering der Propagandisten: benoeming van
den Z. E. H. Directeur tot Eere.Voorzitter,
eenige wijzigingen in de statuten, een pluimp.
je aan deze en gene, die de toebereidselen
voor 't welslagen van dezen dag gemaakt had.
den, en de vergadering is afgeloopen. Dan is
't tijd voor de Pontificale Hoogmis, door
Z. D. H. Mgr. van Roosmalen opgedragen. Na
deze plechtigheid werden de wedstrijden tus.
schen de voor dien dag georganiseerde elf.
tallen gespeeld, Minor 1., Panta Rei I, Tweede
klas Zuid. ,Tweede klas Noord. Om kwart
voor vier doet Mgr. de completen met lof
en Te Deum en eindelijk om 5 uur klinkt de
bel, die ons naar de aula roept.

Het propagandistenkoor begint met het
stukje "Das Kirchlein," waarna Pater V er.
heggen het eerste deel zijner lezing houdt.

Hij brengt ons naar het land, hem dier.
baar geworden door zijn missie.werk, Suri.
name en voert ons binnen de armoedige
woningen der inboorlingen. Vervolgens ver.
telt hij over de bevolking, de producten van
't land en de verkeersmoeilijkheden. Nauwe.
lijks heeft de Pater geëindigd of het propa.
gandisten.strijkje verrast ons met "Per as.
pera ad astra," het koor weerom met "Grab.
lied." Zoo begint dan de pater het tweede
deel zijner lezing, het sociaal en charitatief
werk der Surinaamsche missie. Spreker ver.
haalt ons de typische inrichting hunner stroo.
hoeden.fabriek waar de werkende meisjes
75 % van de winst ontvangen, waar weke.
lijks 40 uren wordt gewerkt, waar vrije Zater.
dag is, waar 's morgens begonnen wordt met
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gebed en dank gebracht wordt aan God, na
volbrachte dagtaak.
De bespreking van 't liefdewerk, die dan
volgt, grijpt allen aan: de geweldige ellende
die de melaatschheid brengt over de bewo.
ners der keerkringen, het menschelijk lijden
in zijn diepste diepte, de helden en heldin.
nen die zich, uit liefde Gods geheel geven tot
verzachting van het leed dat daar geleden
wordt.

Onder de collecte zet het strijkje "Lisonja"
in; Mgr. sluit deze prachtig geslaagde missie.
dag met den bisschoppelijken zegen. 14 Nov.
1920 voerde Pater Raaymakers ons binnen in
"het Hemelsche Rijk;" ook 1921 ging niet zon.
der missieavond voorbij, 22 Mei sprak Pater
Geurt jens over de missie van den pas be.
noemden bisschop, Mgr. Aerts, Nieuw Gui.
nea, als ook over de Kei.eilanden.

Met vreugde mag de missie.vereeniging
terugzien op wat ze tot stand bracht gedu.
rende haar driejarig bestaan.

Vermelden we nog, dat in ontvangst. speel.
en rookzalen missie.busjes verschenen en
langs de wanden opschriften, die ons moeten
herinneren aan onze missieplichten. Bij den
uitgang van de groote studiezaal werd een
kist opgehangen ter verzameling. van postze.
gels, zilverpapier enz.

Moge de Missievereeniging groeien en
bloeien onder Gods ruimst en zegen, en moge
het motto meer en meer in vervulling gaan,
het motto dat zij koos voor haren grooten
Propagandadag: "Confiteantur tibi populi
Deus, confiteantur tibi populi omnes."

CH. KELLENAERS.

ACADEMIE "SANCTUS AUGUSTINUS"
President: K. Roncken.
Vice.President: E. Panhuysen, J. Brouwers.
Secretaris: H Mertens.
Moderator: Dr. F. Sassen.

Bijna twintig jaar leeft zij haar nuttig,
werkzaam leven. Velen, die reeds het Altaar
hebben betreden, ontvingen gedeeltelijk van
haar de voor den priester onmisbare ontwik.
keling op velerlei gebied.

Ook dit jaar is haar doel geweest, de leden
der Philosophia Rodensis de nieuwe organi.
satie van het verstand te leeren gebruiken,
de diepe en soms zware ideeën, daarin opge.
rezen door de inwerking van de hoogste der



menschelijke wetenschappen te leeren benut.
ten. Een schoone, maar tevens moeilijke taak,
waartoe werd geeischt innige samenwerking
van allen, die zich om haar schaarden.

Toch mag ons tot tevredenheid stemmen
de onder haar hoede verrichte arbeid. Door
haar bemiddeling hebben we aan elkander
uitgewisseld de vruchten van arbeid en talent,
onder de voortdurende krachtige medewer.
king van onzen Moderator, en we hebben'
zoodoende de verstandelijke tabuia wat min.
der rasa voor elkander gemaakt.

Wat de vormen betreft, waarin dit is ge.
schied, het best hebben voldaan de hoofd,
opstellen met debat; dit laatste was vooral
vruchtbaar bij het behandelen van sociolo-.
gische onderwerpen. Iets minder voldeden
de improvisaties, hoewel zij toch voor meer--
deren een geschikte oefening waren van het
gesproken woord. Een enkele maal bracht
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een voordracht een afwisseling in het pro.
gram.

De schijnbare achterstand wegens het nog.
al kleine aantal leden (23) is dan ook ruim~
schoots vergoed door de qualiteit van het
gepresteerde werk. Bevestigd werd dit nog
op de feestvergadering van 7 Juni, toen litte.
raire voordrachten, humoristische opstellen
en 3choone muziek elkaar afwisselden. De
béste krachten traden hier nog eens op den
voorgrond en gaven aan 't Academiejaar een
waardig slot. Wij hopen, dat over eenige ja.
ren de Academia Philosophiae Rodensis met
zilvergroenen krans zal getooid worden, en
dat wij tenminste eenige bloemen en bla.
deren daartoe hebben vergaard!

Moge St. Augustinus, wiens naam dit jaar
voor 't eerst met onze Academie verbonden
werd, voor haar zijn en blijven een hemel.
sche Moderator!

H. MERTENS.

ACADEMIE "ALBERDINGK THYM"

Voorzitter: A. Hoogeveen.
Vice.Voorzitter: J. Willemse.
Secretaris: C. van Haren.
Moderator: Z. E. H. E. Ribbergh.

Het jaarverslag mag openen met een woord
van dank aan hen, die ons dit jaar in onze
academie.actie hulp verleend hebben, in het
bizonder aan den Z. E. Mod., Voorzitter en
vice. Voorzitter.

Gaarne zou ik daarbij ook genoemd heb.
ben degenen, die de academie met een be,
zoek hebben vereerd, doch aan eenige beo
langstelling van buitenaf, heeft het zoo goed
als geheel ontbroken.

In de hoofdopstellen werden de meest ver.
schillende onderwerpen en dikwijls met suc.
ces behandeld. De critieken waren zonder
uitzondering opbouwend, voorzeker een gun.
stig teekenl

De improvisaties hebben niet die belang.
stelling ondervonden, die we zouden kunnen
verwachten en toch betreft het hier een

hoofdthema onzer academie; de onderwer--
pen bleken dikwijls niet vatbaar voor een
goed debat. Wat het debat in het algemeen
betreft, werd geklaagd over de geringe deel.
name, doch allengs kon men hierin verbete.
ring bespeuren. Onderwerpen zoo als Beet.
hoven, de Muziek der Ouden, Purisme, de
Quickbornbeweging boden een uitgebreide
stof ter bespreking.

Als besluit: de Feestvergadering. Een prach.
tige middag, midden in de Mei. . .. een korte
wandeling door het Limburgsch.Duitsche
heuvellandschap. Dan bereiken we de Feest.
zaal. Vooreerst wacht ons daar het Jaarver-
slag en dit jaar nog een zaak van niet min.
der gewicht n.l. het kiezen van een naam
voor onze academie.

Het eerste voorstel kwam ter tafel: Al.



berdingk Thym. Verdere besprekingen wa~
ren onnoodig. Niet met algemeene stemmen,
maar eenstemmig kozen we hem tot Gids,
die tijdens zijn leven een intieme vriend~
schap met Rolduc en zijn Directeur onder~
hield; maar die vooral geweest is een eman~
cipator van het katholieke intellectueele le~
ven, de onverschrokken belijder van zijn
Roomsche principen.
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Het tweede gedeelte van het program ver-
liep schitterend. Het strijkje was onver~
moeid, de zangers zongen "Lustige Lieder".
Van het tooneel zou ik nog heel wat kunnen
vertellen, doch het best is, lid te worden van
de academie; dan kan men zoo een middag
zelf meemaken.

c. VAN HAREN.

............



DE ONTHULLING VAN HET H. HARTBEELD
................

Dat was wel de gewichtigste gebeurtenis
van het schooljaar.

En eere wien eere toekomt: het voorstel
i&van de jongens uitgegaan, van de Missie.
vereeniging; een nieuw bewijs voor de vrucht.
baarheid van Missieactie en Missiegeest.

Het ontbreken van een standbeeld werd,
bij de steeds groeiende openbare vereering
van het Goddelijk Hart, als een beschamend
tekort gevoeld in het oude Rolduc, waar
l'autel du Sacré Coeur en de plechtige H.
Mis du premier Vendredi met haar amende
honorable op een reeds sedert 1873 gevestigde
traditie wees. Ongetwijfeld heeft ook de hei.
ligverklaring van de grootpropagandiste de.
zer devotie, van de H. Maria Margaretha,
sluimerende wenschen krachtig doen spreken
en zoo klopte dan, op een morgen in 't voor.
jaar van 1920 het wakkere bestuur aan bij
mijnheer den Directeur. Zelden of nooit zal
wel een deputatie van studenten met schit.
terender en gemakkelijker behaald succès
zijn teruggekeerd bij haar lastgevers van deze
eerste aller kamers.

Toen het plan eenmaal was aangenomen,
werd de uitvoering slechts een kwestie van
tijd. De financiëele vraag vond, dank de vrij.
gevigheid van vele enthousiaste vrienden en
dankbare ouders spoedig eene oplossing. De
beeldhouwer was als vanzelf aangewezen. En
spoedig prijkten op treize miniatuurmodellen
in gips, die besproken en gewogen werden,

totdat al heel spoedig dat van het thans uit.
gevoerde de meeste stemmen wierf.

Alleen de plaats lokte nog eenige discussie
uit; sommigen zagen het beeld graag dicht
bij ons, binnen de warme intimiteit der tnu.
ren, in een der beide carré's; maar de tuin
won het.

En zoo zagen we daar op zekeren dag in
October, op een ongewone plaats, ongewone
tuinmannen druk spitten en graven, achter
op het middenpad waar dit langs zes steenen
treden naar het tweede tuingedeelte daalt.
Er kwamen metselaars, die fundamenten
legden en allengs verrees een muur een
meter hoog boven den grond. Toen ge.
beurde er weken lang niets totdat een
lastwagen steenen drempels en witte fijn.
bewerkte steenblokken aanvoerde: het mate.
riaal voor het voetstuk van het monument.
Weer hadden we geen oogen genoeg om tt:
kijken en dagen lang klonken de kappende,
bikkende hamerslagen van de witgekielde
houwers over de cour. Het voetstuk was wel.
dra klaar en wachtte slechts op het beeld.
Ook wij wachtten. De voor de onthulling beo
stemde dag was intusschen vastgesteld en
naderde meer en meer. Het werd een tijd
van spanning: als de beeldhouwer eens niet
klaar kwam! we hadden al eenige repe.
tities gehouden in de kerk om, onder leiding
van het koor en de begeleiding van het orgel,
het feestlied in te oefenen.



Den 26 October begonnen we een Triduum
met Pater Joachim als predikant. Steeds
stond daar het voetstuk ongerept en on.
bezet. Zou de beeldhouwer werkelijk niet
klaar komen? Wat dan? En steeds dezelfde
strakke blauwe lucht al dagen lang, zoo
zeldzaam in het late seizoen. 't Was alsof
ook zij wachtte en stand hield om den feest.
dag op te luisteren. -- Woensdags, daags
voor het feest, nog altijd hetzelfde al bijna
oude voetstuk! maar nieuwe vragen, nieuwe
veronderstellingen! Zoo bleef het den heelen
morgen. Maar onder de stilte van de middag.
studie klonk eensklaps van den courkant een
eigenaardig snorrend geronk op. Wat was
dat? Een lastig geval voor de heeren, die de
studie hadden; een ongunstig oogenblik voor
de jongens, die niet kijken mochten; maar
eer de heeren het konden beletten, hadden
vele langlijvige jongens al van het ongewone
schouwspel genoten, een vrachtauto onder
het roodgele gebladerte der kastanjeboomen
den tuin te zien inschuiven.

Het beeld was dus aangekomen! Algernee.
ne ontspanning I Toen ontstond daar om
het voetstuk een drukke bedrijvigheid. Er
werd gewerkt met windassen en houten stut.
ten; er werd gerekend en gemeten, vele han.
den hielpen. Na de eerste les zweefde het
massale beeld al in schuinen stand boven den
vrachtwagen uit; na de tweede beleefden we,
saamgedrongen voor het ijzeren hek, het kri.
tieke moment wáarop de lus zich spande en
de stutten vielen. Toen het belde voor het
goûter stond het beeld in evenwicht; maar
met de rugzijde naar de cour! Geduld tot
morgen!

's A vonds laat beitelden en schuurden nog
witte mannen aan het witte beeld in helde.
ren witten maneschijn.

Het feest kon dus doorgaan.
'" '"

'"
En het is gevierd zooals 't alleen kan en

zooals 't alleen mag waar het geldt een lief.
defeest: ingeleid, niet met een aubade van
af het sterrentorentje, maar met een alge.
meene Communie en gevierd, niet met klok.
gelui noch kamerschoten, maar met klinken.
de betuigingen van trouw, niet met stand.
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aardvlaggen hooggeplant op Rolducs tinnen,
maar met voor hun Koning Jezus warm.
kloppende harten.

N a de Hoogmis stonden in den tuin alle
groote en kleine bewoners van Rolduc: de
heeren in rochette, de jongens, de knechten
en achter het hek bescheiden als altijd, de
zusters; allen geschaard voor het beeld nu
nog door een doek aan aller verlangende
'blikken onttrokken. Dezelfde lucht der vori.
ge dagen koepelde blauw over de feestelijke
groep, waar boven uit kleurige wimpels aan
slanke masten wuifden in den frisschen mor.
genwind.

-- Daar viel het doek!
Het werd stil als onder den zegen met 't

Allerheiligste, zonder bel, buiten 't veld. Als.
of op allen de zwaarte viel van een plechtig
oogenblik! Alsof allen de bekoring voelden
van den ernst en de zachtheid die er spra.
ken uit die oogen, alsof allen aangegrepen
werden door de Majesteit van het H. Hart.
beeld, dat daar op rees door de zon be.
straald in zijn blinkende witheid.

N a de inzegening en de gebeden der In.
tronisatie sprak de Directeur een kort woord
en wees hij op de rozen en passiebloemen
om den rand van het basement, symbolen
van liefde en offerzin -- op den rechterarm
hooggeheven in een bemoedigend sursum
corda-- op het zacht noodend gebaàr van
den linker, op het Hart vooral, het groote
liefde vragend en liefde biedend Hart.

Dan klonk ver over de tuinmuren en hoog
boven het dal, gedragen door de koperen
klanken onzer harmonie en gezongen door
honderden mannen. en kinderkeelen, het
feestlied ter eere van het H. Hart,

Zoo eindigde de eenvoudige en toch zoo
. aangrijpende plechtigheid, waarbij Jezus ten
troon werd geheven in ons huis.

Gedurende eenige dagen hebben toen de
mannen met de lange witte kielen nog het
beeld afgewerkt. Daarna kwam de tuinman
met spade en hark om het vertreden en plat.
getrapte tuingedeelte te verzorgen en hij leg.
de perken aan, waarop de bloemist zijn
schoonste bollen en rozenstokken plantte,
stil lachend omdat hij voorzag met welk een
symphonie van kleuren in de zonnige dagen



van Mei de bloemen zijn nederige huldê zou~
den vertolken. .

Met welk een verrukking keken we, terug~
gekeerd na de Paaséhvacantie, naar de weet.
derige omgeving, die bloeiende 'vruchtboo~
men en' fonkelende' tulpenkelken om het
beeld hadden getooverd.

N een, een mooier plaats hadden wij Ko~
ning Jezus niet kunnen bieden. Vooral van
uit de vestibule is de' aanblik, onder het loo~
verprieel der kastanjeboomen door, iets zoo
eenigs dat men naar den Pincio te Rome moet
gaan om daar, van onder het palmendak, van
schooner perspectief over den zwevenden
Sint Pieterskoepel te genietel1. Is 't .niet alsof
de buxas, de perenpyramiden en de cypres~
sen dàaral jaren hebben staan wachten om
een natuurlijke omlijsting en achtergrond te
vormen voor het beeld?
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- Als vanzelf leiden de schreden van allen
die Rolduc bezoeken naar hét monument, dat
daar statig oprijst in den witten glans van
zijn Savonnièresteen, zegenend het huis, be~
heerschend den tuin en van .daar uit de cour,
waar de jongens spelen onder. het oog van
den Meester. Niet elk uur, niet elken dag
zal; bijdé luidruchtige uitgelatenheid van het
spel, de bekoring van dit beeld over hen
komén,. maar in oogenblikken van stilte en
alleen~zijn zullen zij dikwijls de wijding voe~
len van die vriendelijk wenkende en ernstig
manende handen Mogen zij ook in hun
verder leven het oog van den Meester op
zich gevestigd voelen, moge het beschermend
hen volgen op al hun wegen. . .. "filioli, vias
rectas' insistatisl"

Rolduc, Mei 1921.

............

HET BEELD VAN HET H. HART
................

Op het voetstuk van het beeld is ingebei~
teld het volgend Latijnsch chronicum:

PraebatIs flLloLI CorDa Vestra
MlhI

aC Vlas reCtas InslstatIs.

Wilt, teergeliefde zonen, Mij uw hart schen~
kenen. den rechten weg bewandelen.

Dit opschrift is niets .anders dan een va~
riant van den bekenden tekst uit het boek
der spreuken 23, 26: "Mijn zoon, geef mij
Uw hart en laat Uwoógi:m mijne wegenbe~
waren.!' In dezen vorm Was de tekst voor.
een chronicum niet. geschikt, daarvandaan
de bOvenstaaride wijziging.

Deze woorden hebben den kunstenaar ge~
inspireerd; van de gedachte in dezen tekst
vervàt, is. hij uitgegaan; zij heeft hem de op~
vatting van zijn meesterwerk ingegeven: de
Heillnid met het vlammende, metdoornen~
omkranste hart, verschijnt te midden der
Rolducsche jongelingschap met het dringen~

de plechtige verzoek Hem haar hart te schen~
ken.

Niet in koud en levenloos g"esteente is
deze uitnoodiging vastgelegd; er is leven en
beweging in dit schoone beeld: de vooruit~
tredende linkervoet, de breede plooi in het
gewaad, die naar voren golft, de zachtge~
bogen rechterknie, de min of meer zwevende
rechter voet, het goedig gebogen hoofd, de
richting der oogen, dat alles geeft leven en
beweging aan deze verschijning~in~beeld van
den God~mensch.

Zoo ziet gij dan den Heiland op U toe~
treden: Majesteit zetelt op het breede on~
gerimpelde voorhoofd.' Door goedigheid ge~
temperde ernst, ja weemöedig verlangen
spreekt uit zijn oog. Op de even geopende
lippen zwevende woorden, die gij leest op
het voetstuk, het majestueuse gebaar' der
rechterhand .. dwingf tot eerbiedig luisteren,
terwijl de uitgestrekte linkerhand, die haar
wonden toont, U' zegt, dat de uitnoodiging
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en vermaning tevens, die U tegemoet klinkt
uit het beeld, alleen ontweld is aan het van
liefde brandende hart.

Op dergelijke uitnoodiging kan natuurlijk
het antwoord niet anders luiden, dan ge.
beeldhouwd is op de wijde zijwanden van
het voetstuk: "Paratum cor nostrum, Deus,
paratum cor nostrum." Ps. 56: Bereid is ons
hart, 0 God, bereid is ons hart; bereid tot
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offervaardige wederliefde, gesymboliseerd in
de roos en passiebloem, die als randversie.
ring de zijwanden van het voetstuk omslui.
ten.

De bekende kunstenaar, de heer Karel Lü.
cker uit Roermond, heeft in dit meester.
werk klassieke schoonheid weten te paren
aan de zielsverheffende wijding, eigen aan
de christelijke kunst.

.



ROLDUC EN "VOOR EER EN DEUGD"
................

In den marmeren vloer van de hoofdbeuk
der oude abdijkerk te Rolduc is het wapen
ingelegd van de vereeniging "Voor Eer en
Deugd". Links tegen den pijler staat een
heerlijk beeld van de patrones der vereeni.
ging, de Onbevlekt Ontvangene en aan den
pijler rechts is eene koperen plaat bevestigd,
waarop we lezen, dat de jongelingschap van
Rolduc op den 8sten Dec. van het jaar 1904
met goedkeuring van Z. D. H. Mgr. Dreh.
manns, bisschop van Roermond, de akte
van toewijding aan de Onbevlekte Maagd
heeft onderschreven. M. a. w. op dien dag,
den 50sten gedenkdag van de dogmaverkla.
ring van Maria's Onbevlekte Ontvangenis
werd door Mgr. Dr. R. Corten den toenmali.
gen Directeur, te Rolduc opgericht de ver.
eeniging "Voor Eer en Deugd."

In de maand April van het volgende jaar
werd deze akte voorgelegd aan Z. H. Paus
Pius X om goedgekeurd en met aflaten ver.
rijkt te worden. Welwillend werd hieraan
voldaan en "Voor Eer en Deugd'; was een
"verum propriumque sodalitium," eene ker.
kelijke vereeniging, met goedkeuring van den
bisschop opgericht, in staat om geestelijke
gunsten en vooral aflaten te verkrijgen.

Directeur Corten heeft niet vermoed, dat
het geschenk, hetwelk hij aan de voeten der
Onbevlekte Maagd op haren gouden jubel.
dag neerlegde, een zaadje was, dat zou op.
groeien tot een grooten machtigen boom;

die de heerlijkste vruchten zou voortbrengen.
Hij immers, wiens geest en gemoed waren
vervuld met middeleeuwsche idealen van rid.
derlijkheid en schoone deugd, wiens nuchter
verstand echter de groote kwaal van zijnen
en onzen tijd duidelijk zag, wilde zijn jongens
sterk maken voor den strijd tegen de zede.
loosheid; in den burcht Rolduc zouden zij
zich oefenen voor het tournooi des levens,
een keurkorps vormen, dat zou optreden
tot bescherming en verdediging van de zoo
belaagde en aangevochten jonkvrouwe
kuischheid.

-"Voor Eer en Deugd" was dus in den be-
ginne eene vereeniging voor kostscholen en
kostschooljongens. .

Alras echter zou blijken, dat een te veel
aan idealen de stichting van Mgr. Corten
belette geschikt te zijn voor onzen aan idea.
len zoo armen tijd. Het werd duidelijk, dat
de strijd tegen allerlei onzedelijke uitwassen
eener verstoffelijkte maatschappij geen mid.
deleeuwsche ridderkamp zijn kon, waar voor.
al de jonkman uitblonk, maar moest zijn een
volgens de eischen der moderne oorlogstech-
niek gevoerde aanhoudende krijg, waarvoor
allen moesten geoefend worden, om zooveel
mogelijk troepen in 't veld te brengen.

Er moest komen een Mannenafdeeling
van "Voor Eer en Deugd" en zij kwam in
1906. Doch na welk een teg~nstand! Hoevele
moeilijkheden moesten er overwonnen wor.
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denl Bij die gelegenheid kwam weer eens
duidelijk aan het licht, dat de katholieken van
dien tijd nog te weinig er aan gewend waren
om naar buiten te getuigen voor hun begin~
sel, dat ze slechts schoorvoetend de plaats in
Nederland durfden innemen, welke hun al~
leen reeds van wege het getal toekomt, en
vooral hoe bang ze waren om voor preutsch
en fijn versleten te worden. Bescheidenheid
en deferentie ten opzichte van nog levende
en gelukkig thans geheel anders denkende
en handelende personen beletten ons inzage
te geven uit brieven, die in het archief onzer

~

vereeniging berusten en die de boven uit~
gesproken meening zouden bevestigen. Te
verwonderen was het dus niet, dat de man~
nenafdeeling niet zoo aanstonds overal tnet
sympathie ontvangen werd, dat 't zelfs lang
duurde eer er van groei en bloei sprake kon
zijn. Mgr. Corten heeft het helaas niet meer
mogen beleven. Anderen hebben gemaaid,
wat hij in zooveel zorgen zaaide, want de
groei en bloei der mannenafdeeling is ge~
komen ondanks alles.

Hard is er gewerkt aan de innerlijke sterk~
making, massa's vooroordeelen werden over~
wonnen, en toen kwam de krachtsontwikke~
ling naar buiten.

De vereeniging moest een tijdschrift heb~
ben, waarin het zoo moeilijke zedelijkheids~
vraagstuk zou behandeld worden, en "Man~
nenadel" werd opgericht. Geredigeerd door
eenige Paters Redemptoristen bleek het van
aanvang af een der beste religieus~sociale
maandbladen.

De bestrijding van het slechte tooneel en
van de slechte bioscoop werd als een der
voornaamste plichten beschouwd, en ..Too~
neel en Bioscoop" werd opgericht, een week~
blad, waarin de strijd tegen beider verderfe~
lijken invloed werd aangebonden.

De hulp van vrouwen en meisjes meende
men niet langer te kunnen ontberen in den
strijd, en eigen afdeelingen voor vrouwen en
meisjes werden opgericht, zoodat alle katho~
lieken thans gemobiliseerd zijn en geoefend
kunnen worden en niemand meer buiten den
georganiseerden strijd tegen de zedeloosheid
behoeft te blijvell'

Het is onmogelijk in dit kort bestek een

34

volledig overzicht te geven van dien strijd.
Feit is, dat Rolduc het centrum was van dien
strijd. Rolduc, de stichtingsplaats, bleef het
punt, van waar alles uitging, van waaruit de
leiding gegeven werd. Men meende, dat dit
uit piëteit zoo moest zijn en blijven.

Toch bracht dat vastgekoppeld zijn aan
Rolduc groote moeilijkheden mee, samen~
hangend met de ligging in een uithoek van
Nederland, samenhangend met het feit, dat
Rolduc een studiehuis is, waar in de af-
zondering de harteklop van het woelige leven
der wereld niet zoo wordt gevoeld. Die moei~
lijkheden voelde men te Rolduc zelf, meer
nog werden ze gevoeld door de menschen
in de wereld, de goedwillenden en de sym~
pathieken, en niet 't minst door degenen,
die onze actie meenden te moeten dwarsboo~
men en bespotten. Schreven zij niet smalend
bij het verschijnen van het boven genoemde
weekblad "Tooneel en Bioscoop": "Hoe zal
"men van uit Rolduc het tooneel en de bios~
"coop van onze groote steden kunnen be-
"invloeden en ten goede richten?"

Maar het kon. En achter af staat men wer~
kelijk verbaasd, dat het kon, want de moei~
lijkheden waren groot en alles was tegen ons,
doch niet de hulp van Maria, de Onbevlekt
Ontvangene, patrones van Rolduc, patrones
ook van onze vereeniging. Die was met ons,
en zij deed de vereeniging, welke onder hare
schutse arbeidde, groeien en bloeien, en
steeds groot er werd haar invloed.

"Voor Eer en Deugd" met hare 30.000 le~
den, over alle plaatsen van ons land ver~
spreid, is thans zoo ver, dat met haar reke~
ning gehouden wordt. Er zijn nog wel spob
ters, er zijn er nog wel, die hun kracht zoe~
ken in het maken van domme glossen op den
naam, maar toch, men voelt dat de vereeni~
ging thans meetelt.

Ook de regeering heeft ingezien, dat het
nuttig, ja noodzakelijk is, dat eene vereeni~
ging als deze hare vleugels steeds wijder uit~
sla en zij plaatste een subsidie van fi. 5000.-
op hare begrooting voor het Centraal Bu~
reau van "Voor Eer cn Deugd".

De vereeniging is gegroeid en te groot ge.
worden voor het kleine kamertje, dat het



groote Rolduc slechts kon afstaan voor dit
jOJ?gste kind.

Eene ruimere woning, reeds lang noodza.
kelijk voor verderen groei en krachtsontwik.
keling, werd eindelijk gevonden, en het kind
gaat Rolduc verlaten juist in het jaar, dat
Rolduc zijn eerste jaarboek uitgeeft. Dit was
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voor ons de aanleiding tot het plaatsen dezer
korte geschiedkundige schets.

Het kind zal echter het ouderlijke huis niet
vergeten en er voor zorgen, dat Rolduc steeds
met trots in zijne annalen kan vermelden de
geboorteplaats te zijn van "Voor Eer en
Deugd."

J. BEMELMANS.

... ..........

~



TOONEEL
................

Opvoering van Vondels

JOZEF IN DOTHAN
treurspel in vijf bedrijven

Laetare 6 Maart 1921.

Spreekende Personnagiën *
REIJ VAN ENGELEN.
PROLOOGSPREECKER.
JOZEF
RUBEN
LEVI.
SIMEON .
JUDAS.
VRACHTMEESTER

Zwijgende I

SpeeIers*
. Koor.
. J. Sixliard.
. B. Dorbeek
. E. Laudy
. E. Palmans
. C~vanHaren
. J. Willemse
. J. Berendsen

f

J. Dielen
W. van Dael
J. Herpers
K. Kramers
L. Nouwen
A. Rohling

D'ANDERE ZES BROEDERS

Onder de tooneelstukken, die te midden
van veelontsierends en onteerends in de
laatste jaren een eer en een sieraad zijn ge~
weest voor de N ederlandsche schouwburgen,
komt een belangrijke plaats toe aan Vondel's
meesterwerken: Jozef 'in Dothan, Lucüer,
Gijsbrecht en Adam. Maar sinds uit de
Roomsche kostscholen door de studenten~
wereld heen de practisch~ bewondering van
deze drama.kunst is doorgedrongen, hebben
onze onderwijs.inrichtingen niet verzuimd,

naast de eer van het initiatief, den moed der
volharding te bewaren. Niet in den zin van
een ondankbaar streven, .met dapperheid
volgehouden, maar van een moeilijk bereik.
baar ideaal, meer dan eens, door talent en
toewijding bereikt. Is de meening, dat Von-
deIs stukken meer bij lezing dan bij opvoc~
ring genietbaar, meer gedachten. dan tooneeJ.
stukken waren, zoowel door juistere kunst.
theorieën als door de praktijk gaandeweg
tot een antiquiteit geworden, er blijft toch
nog altijd de groote waarheid, dat men niet
"roekeloos tot zulk een stout bestaan moet
treden." Hooge kunst eischt hooge kracht,
en lichtvaardigheid straft zij niet hoon.

Al is dit zoo, toch kan men niet zeggen,
dat beroeps.tooneelisten met betrekking tot
deze stukken per se in gunstige conditie zijn.
Want de wijding en toewijding, de innigheid
en het geheel.zich~geven, altemaal dingen,
die bij Jozef in Dothan, Lucüer, Adam in
Ballingschap, van integreer end belang zijn,
worden niet gekweekt door een onheilig men.
gen van verheven, gemeene, indifferente stuk~
ken. Houdt men staande, dat naast uiterlijke
spel.volmaaktheid het doorleven en weerge.
ven van velerlei karakters juist het wezen
der acteurskunst is, dan zal men toch in
dat geval de simpele echtheid boven den
schitterenden schijn verkiezen. Dat is geen
"truisme", geen waarheid als een koe, maar
een constateeren, dat in onvolmaaktheid hoo~
ger volmaaktheid kan schuilen. Het spel van



onze jongens, zonder technische afheid, heeft
een heel eigen bekoring, al was het enkel,
omdat bij weinig toeschouwers de fictie heel
en al de werkelijkheidsgedachte verdringt.
Bijzonder bij het optreden van een Rey vàn
Engelen, van Rafaël of Jozef, zal iedereen
beseffen, wat ik bedoel. Maar er is meer,
zooals ik boven al aangaf.

Het is een oude strijd, of een acteur zich
geheel in zijne rol moet dompelen en ver.
liezen, zóódat hij zich als Jozef, niet meer
als den persoon, die voor Jozef spreekt, voelt
- dan wel of hij onder het uiterlijk vertoon
van zijn zeggen en gebaren zijn eigen wel.
beheerschte en geleide acteurs.persoon moet
blijven gevoelen. Evenwel, wanneer door har.
monie van werkelijkheids.ondergrond en de
daarop gebouwde tooneelverbeelding door
een religieus en waarachtig inleven en bele.
ven van het spel warme echtheid en teere
innigheid wordt bereikt, dan zal niemand
met zijn keuze verlegen zitten.

Het is geen verlaging van Vondels kunst,
haar dienstbaar te maken aan de opvoeding.
Niet alleen voor geestelijk volgroeiden is zij
een genot, die ten volle haar heerlijkheid
kunnen doorproeven, even goed heeft het
waarde, aan de jeugd voor het leven iets mee
te geven, waar zij bij het uitgroeien van ver.
stand en gemoed altijd beter den hoogen
prijs van zalleeren schatten.

Dit klemt te meer, wanneer de jeugdige
geest goed wordt voorbereid, om het schoon.
heidszaad op te nemen. Vondel zelf was aller.
minst een "l'art pour l'art.dichter," hij staat
er niet lager om. Hij prijst de Jezuiten, om.
dat zij in hun opvoedings.systeem het too.
neel allerminst verwaarloozen en spreekt
van den "ploy van voeghlijckheit en ge:
schicktheit," die door goede stukken in het
gemoed der scholieren wordt gezet. En in .zijn
"Inwijdinge van 't stadhuis" zegt hij van den
schouwburg, zooals hij dien wenschte:

"De schouwburgh plant en stampt de zeden
in de jeught,

"Ontmomt de wereld, leert welspreeckent.
heit en deught.

"En wijsheit, uitgebeelt door rol en perso.
naedje,
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"Gelaerst of lichtgeschoeit, gevoert op ha er
stellaedje."

Soms wordt met schijn van reden geklaagd.
dat meesterstukken als de hier bedoelde ter
behandeling voor de jongens worden geko.
zen.

Immers het gevaar is niet denkbeeldig,
dat een soort verveling, gevolg van onvo~.
doend bevattingsvermogen en gebrek aan
aesthetisch oordeel, de grond zal worden van
een afkeer, die ook later niet meer wijkt.
Maar ik meen, dat verstandige behandeling,
die niet alles duidelijk maken, maar een al.
gem~n inzicht geven ~il, een behandeling
vooral, die op warme, liefdevolle wijze naar
voren brengt, aan dat bezwaar zijn kracht
ontneemt. Men moet bedenken, dat een
hoofdeigenschap van het jongensgemoed een
groote ontvankelijkheid is. Daarvan profitec.
rende, moet een leer aar nog meer laten voe-
len dan laten zien. Het mooie resultaat zal
zijn, naast een, natuurlijkerwijze, beperkt

begrijpen, een groote mate van aesthetisch
genot.

Dit resultaat is waard, dat men zich moeite
geeft. In niet geringe mate zal de belangstel.
ling ook gewekt worden, als men bij de be.
handeling in de klas, de rollen onder de
leerlingen verdeelt, waardoor men naast een
vlugge behandeling vol afwisseling verkrijgt,
dat de jongens zich meer inleven in het stuk
en door de vergelijking van hun voordracht
met die der eigenlijke spelers tot navolging
geprikkeld worden.

Wordt nu zoo'Ii klasse.behandeling van
tien V ondel.drama gesteund en bekroond
door een waardige opvoering, dan heeft men
ongetwijfeld te doen met den voortreffelijk.
sten vorm van letterkundig onderwijs. De
hooge schoonheid openbaart zich in plasti.
sche vormen, de koninklijke versmuziek
ruischt in een waardige omgeving ~Tanstan.
den en gebaren en decor, die het nuchtere
van de klassebanken vergeten doet; de uib
gebeelde tragiek schokt de jeugdige gemoede.
ren met een schoone kracht, die een geluk is
in hun bestaan.

De opvoering van Jozef in Dothan op Zon.
dag Laetare verdient in alle opzichten hoo.
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gen lof. Wij zullen over de traditioneele fou.
ten niet uitweiden. Zeker, niet alle acteurs
speelden even goed, niet alle verzen werden
even zuiver gevoeld en weergegeven; de een
zal dit gebaar wat hoekig, de ander dat sa.
menspel wat stijf gevonden hebben! Alle.
maal onvolmaaktheden, waarvan èn de lei.
der èn de jeugdige acteurs wel overtuigd zijn,
maar die in meerdere of mindere mate zul-
len blijven bestaan bij iedere opvoering van
het stuk, door wie ook!

Maar de opvoering in haar geheel was een
genot, niet enkel voor de jongens, maar even
zoo goed voor de leeraren en voor de tal.
rijke gasten, onder wie de kieskeurige beo
oordeelaars nochtans niet ontbraken.

Dadelijk bij 't ophalen der rol waren we
in de vereischte stemming.

We zagen er Jozef "slapend bij den beo
moschten put, wa erlangs de heiroaen loopt
naer Dothan," omwaakt door engelen, die
"door last des hemelvooghts hem naerstigh
gadeslaan." 't Was als een schilderij onzer
primitieven, waarop de engeltjes spelen en
waken rondom den kleinen Jezus.

Nog hooren wij de blijde verzen, waar.
mee Jozef Gods' lieve licht en 't heerlijk ver.
gezicht op Dothan's steile toppen prijst, maar
ook zijn angst en schrik, als hij ons zijn droom
verhaalt en onbewust zijn tragisch lot voor.
spelt. Argeloos nadert hij zijn broeders en
uit zijn vreugde bij 't eindelijk vinden. Maar
zijn vreugde verandert in vrees en ontzet.
ting:

"Helaes, wat magh dit zijn? Wat magh
de helden deeren,

"Dat zij dus overdwers het aenzicht elders
keeren ?"

En snikkend valt hij op de knieën om ver.
giffenis te vragen.

Hoonend en spottend springen Levi en
Simeon dan toe en drijven hem meedoogen.
loos naar den put. Hoe roerend klaagt en
jammert hij, met tranen in zijn stem:

"Mijn Godt, mijn Godt, magh mijn geklagh
. niet baeten,

"En gaet uw glans en aenschijn voor mij
schuil,
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"Voor mij, helaes, van U en elek verlaeten,
"In dees spelonck en onverlicht en kuil?"

Door den goedwillenden Judas eruit ge.
haald, zien we hem werktuigelijk voldoen aan
de proefeischen van den slavenmeester.

"Helaes! ick ben verkocht!" Smeek end beo
veelt hij zich dan aan bij zijn nieuwen mees.
ter, den aan hem verwanten, ook uit Abra.
ham gesproten Ismaëller.

En met een jammerend: "och vader, Ben.
jamin, och Ruben" volgt hij zijn heer.

Zoo zagen wij deze weerloos.heroische fi.
guur uitgebeeld, vol wijding en ontroering,
zooals het de prototype van Christus past.

Wèl een donker contrast met deze lichten.
de figuur van Jozef vormden de broeders, 'n
ruwen ruig herdersvolkje! Hoe flitsten de
hoonende en bijtende en opruiende gezegden
van den feIlen Simeon en den sluwen Levi,
den boozen geest, die 't al bestuurt en zet
naar zijnen wil.

Geboeid heeft ons Ruben door zijn spel,
zijn welbegrepen dictie en zuiver gevoel. Hef.
tig barstte zijn verontwaardiging uit als de
om eigen lijfsbehoud bevreesde Judas hem
't plan der broeders meedeelde:

"Mijn ha eren staen te berge, en al mijn leden
stijf,

,,0 gruwelijcke daetl"

Troostend en hulp belovend sloop hij om
den put en de wanhoop overmeesterde hem,
toen hij Jozef niet meer vond. Innig teer
vertolkte hij 't: ,,0 Pluim, waer in het duifken
stack!" Hoe plastisch en levendig schilderde
hij 't vaderhuis, als de logenbode er de tijding
aan den ouden Jacob meedeelt. En velen zul-
len voor altijd de laatste verzen onthouden
met den klank en ontroering, waarmee de
speler ze zei:

"Och d'ouders teelen 't kint, en maecken 't
groot met smart:

"Het kie ene treet op 't kleet; de groote treên
op 't hart."

Dan was er nog 't realistisch tafereeltje
van den verkoop van Jozef aan den goedigen
vraçhtmeester, maar bovenal waren er de
koren I 0, die heerlijke koren! Statig schreden
zij onder leiding van den choreeg het too.



neel op, verdeelden zich symmetrisch, vorm-
den klassiek-strakke groepeeringen, gebaar.
den harmonisch en zongen in een machtig
enthousiasme de met muziek begeleidde rei.
zangen.

Hoe arm en koud doet 'n zeggen van de
reien door een enkelen engel aan tegen deze
rijkruischende engelenkoren, die angstig kla.
gend of blij.voorspellend in zuiver rythme of
schoone harmonie na elk bedrijf onze ge;'
moedsontroering vertolkten. .

Zoo is Jozef in Dothan op Rolduc op schoo.
ne wijze gespeeld met een zuiverheid van
gevoel en toon en taal, die men bij zoo'n
jeugdige spelers misschien niet zou verwach.
ten.

Er was stijl! Er was atmospheer, die ons
dwong een nieuwe waarschijnlijkheid te aan.
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vaarden naast de waarschijnlijkheid, waarin
wij leven: iets, dat beroepsspelers ons dik.
wijls in dergelijke stukken niet vermogen te
geven. Hier was 't gevoel en de ziel, die ons
ontroerden. En als Vondel in de Opdracht
van den Jozef in Dothan gaarne bekent, dat
deze bewegelijke historie zelf den tooneel.
dichter geholpen en menigmaal aan het harte
.geraakt heeft, wij zijn er getuige van geweest,
hoe 't gemoed van velen "vermurwd en ver.
zet" . was.

Het enkel noemen van de Eerw. Heeren
Ribbergh als leider, Nillesen als koorleider,
Lücker als tooneelverzorger, gelieve men, na
al het bovenstaande, als een warme hulde te
beschouwen. Den indruk, die deze opvoering
maakte, zullen velen als een aangename her.
innering dankbaar door het leven dragen.

.. .......



SPORT EN SPEL
................

VOETBAL.

De voetbalsport bereikte in het afgeloo.
pen jaar een ongekende hoogte. Vooral het
Rolducsch elftal wist schitterende resultaten
te behalen. Door de wedstrijden op het Olym.
pia.terrein en door de pracht.overwinning
op Juliana op het oogenblik, dat deze no. 1
stond in de overgangscompetitie, verwierf
het zich een naam in de sportwereld.

Ook de Rolducsche clubs onderling ver.
toonden dit jaar een flinke partij voetbal.
Het competitieprogram kon vlug afgewerkt
worden. Nummer 1 van het program was de
wedstrijd Minor I-Panta Rei. Minor, onge<
slagen kampioen van het afgeloopen seizoen,
had verschillende zijner beste krachten ver.
loren. Toch achtte men hen nog in staat om
Panta Rei, dat de laatste plaats bezet had,
te slaan. Veel belangstelling bestond er voor
dezen wedstrijd. Minor wist in het begin
met een onhoudbaar schot de leiding te ne.
men. Panta Rei gaf echter ditmaal den moed
niet op en zwoegde hard om den gelijkmaker.
Kort voor het einde kwam onder groot ge.
juich van de Panta Rei.aanhangers het
verdiende tegenpunt en had Panta Rei
dezen keer geen traditiegetrouwe neder.
laag te boeken. Tegen de Spartanen echter
zouden zij het moeten afleggen. Sparta be.
schikte dit jaar over een flink elftal. Ze kre.
gen echter de overwinning niet cadeau, want
Panta Rei weerde zich geducht. Tenslotte
echter moesten zij in de meer geroutineerde
Spartanen hun meerderen erkennen en het
einde kwam met 2-0 overwinning voor
Sparta.

De meest interessante en spannende wed.
strijd is de ontmoeting tusschen Sparta I en
Minor J. Hard was er soms gestreden in de
laatste jaren tusschen de beide vereenigin.

gen. Nu eens trad Sparta, dan weer Minor
zegevierend uit den strijd te voorschijn: Spar-
ta echter drukte ineens alle aspiraties van
Minor den kop in en versloeg de geelzwar.
ten met 5-0. In dim beginne was de strijd
hevig en had Minor zelfs een tijdlang het
beste van het spel. Dan echter komt de Spar.
ta.voorhoede in actie. De Minorverdediging
was niet bestand tegen hun snelle aanvallen.
Vijf maal wisten zij den Minor. keeper te
verschalken, terwijl Minor er niet eens in
slaagde de eer te redden. Door deze over.
winning had zich Sparta stevig op de eerste
plaats gezet. In de volgende wedstrijden gin.
gen de Spartanen op den ingeslagen we~
voort en klopten Minor en Panta Rei res.
pectievelijk met 3-0 en 4-1. De wedstrijd
Minor-Panta Rei restte nu nog. Hadden den
vorigen keer dè Panta Reiers een gelijk spel
weten te forceeren, thans echter gaf men
algemeen Minor de beste kansen daar het
Minorelftal ondertusschen belangrijke ver.
beteringen had ondergaan. Panta Rei hield
echter flink stand en wist zelfs de leiding te
nemen, Na rust speelde de Minor.voorhoede
t;en prachtpartij. Onophoudelijk zweven zij
voor het vijandelijk doel en verschillende
prachtschoten vliegen rakelings naast. Ein.
delijk echter moest de keeper zwichten en
de stand is gelijk. Hoe Minor ook werkt, in
dezen stand komt geen verandering zoodat
ook deze tweede ontmoeting eindigde in een
gelijkspel 1-1.

De stand dezer afdeeling is als volgt:

2de Klas. In de 2de klas wist Minor 11 den
kampioenstitel te behalen en wel ongeslagen.

gesp. gew. gelijk.verl. '1>unt Cvoor tegen gemldd.

Sparta 4 4 0 0 8 14-1 2.-
Panta Rei 4 0 2 2 2 3-8 0.50
Minor 4 0 2 2 2 2-10 0.50



Slechts eenmaal werd gelijk gespeeld tegen
Sparfa II. Limburgia, dat voor het eerst in de.
ze afdeeling uitkwam, hield zich kranig en
moest slechts wegens beter doelgemiddelde
van Sparta II de 2de plaats afstaan.

De eindstand is hier als volgt:
Minor II 6 5 1 0 11 14-3 1.83
Sparta II 6 2 2 2 6 13-9 1.-
Limburgia I 6 3 0 3 6 8-11 1.-
Sempre Avanti 6 0 1 5 1 3-15 0.16

Rolduc tegen R. K. N. V. B. clubs.
De Rolducsche voetballers bevestigden

voor goed hun naam op voetbalgebieddoor
de mooie sucessen op het Olympia.terrein
Door het Olympiabestuur werden twee keur.
elftallen gevraagd om bij gelegenheid der
opening van het nieuwe terrein uit te komen
tegen Sparta-Bleyerheide en Olympia. Daar
Sparta een sterke tegenstander was, < kwa.
men tegenover de B. V. Gers de 11 beste
spel~rs in het veld, terwijl Olympia het twee.
de elftal moest bekampen. Toen de beide elf.
tallen onder de tonen der muziek het veld
betraden, hadden zich reeds een circa 1400
toeschouwers langs de lijnen geschaard om
getuige te zijn van het spel van het Rolduc.
sch,e elftal. En al waren de verwachtingen
hoog, zij werden nog overtroffen door het
prachtspel dat Rolduc I tegen Sparta ver.
toonde. Nadat het tweede heel verdienste.
lijk gewonnen had van Olympia I, trad Rol.
duc lin het veld tegen Sparta. Ons eerste was
dien dag enorm op dreef en vertoonde een
spel, dat het talrijke publiek verwonderd
deed staan en de Spartanen verblufte. De
Rolducsche voorhoede hield grootendeels het
spel in handen. De Sparta.achterhoede was
tegen het prachtcombinatiespel niet bestand
en voor rust werd de Sparta.keeper driemaal
gepasseerd: de twee eerste goals door twee
schitterende schoten van den linksbinnen en
het derde door een prachtkopbal van den
centervoor. Na de thee wist Rolduc nog twee
maal op fraaie wijze te doelpunten en met
5~1 zege keerde Rolduc huiswaarts.

io November had op Sparta.terrein de
revanche match plaats. In het begin wilde
het niet vlotten en wist Sparta zelfs een 2-0
voorsprong te krijgen. Een kwartier voor het
einde echter kwam vuur in de gelederen en
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met twee prachtsolorennen wist de rechts.
buiten den stand op 2-2 te brengen.

30 Januari Rolduc-Olympia 3-4.
Tegen alle verwachting verloor het Rolduc.

sche elftal tegen Olympia. Deze nederlaag,
hoe teleurstellend overigens, had ook haar
goede gevolgen. Immers onze elf begrepen nu
dat zij het spel niet te licht moesten opvatten
en 14 dagen later, toen Juliana I te gast kwam
op Rolduc, toonde ons elftal weer, waartoe
het in .staat was. Juliana I werd met 6-1 ne.
derlaag huiswaarts gestuurd. In het begin was
Juliana iets in de meerderheid en wist in
de eerste 20 minuten spelen de leiding te
nemen. Toen echter kwam Rolduc geweldig
opzetten. Weldra ligt dan ook de gelijkma.
ker na een prachtschot van den rechtsbin-
nen achter den Julianakeeper. Nu is het met
het overwicht van Juliana gedaan. Telkens
gaat de Rolducsche voorhoede, aangemoedigd
door de studenten, tot den aanval over en
met rust brachten zij den stand op 2-1. Na
de thee pakt Juliana flink aan en zet er alles
op om den buit binnen te halen. Geruimen
tijd wist Juliana den bal op ~olducsche helft
te houden, dan echter komt onze voorhoede
los. Onophoudelijk dringen zij naar voren en
moet Juliana alle zeilen bij zetten om doel.
punten te voorkomen. Een corner door den
rechtsbuiten genomen wordt door den links.
buiten ingekopt: 3-1 is nu de stand. De stu.
denten zijn enthousiast, de linksbinnen gaat
er vandoor en vergroot met een onhoudbaar
schot de leiding. Naden aftrap bemachtigt
Rolduc weer den bal en ditmaal is het de
centervoor, die voor no. 5 zorgt. Kort voor
het einde wist de rechtsbinnen, die ook de
score geopend had, den stand op 6-1 te bren-
gen, zoodat Rolduc de nederlaag tegen Olym.
pia weer goed gemaakt had.

1 Mei. Rolduc verliest te Spekholzerheide!
Begunstigd door een heerlijke voorjaarszon
trokken de studenten' naar Spekholzerheidc
om het eerste aan het werk te zien tegen
Juliana. Het Rolducsch elftal deed 't per
auto. Er heerschte een vroolijke stemming
onder onze spelers en lustig werd gezongen
"Rolduc I gaat nooit verloren." Maar te
vroeg gejubeld. Onze elf kregen een, alhoe.
wel onverdiende, nederlaag te slikken. Was
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de vorige keer de uitslag 6-1 geweest in
het voordeel van Roldu.c, thàns' wist Juliana
een 2-0 overwinning te behalen. V oortdu:
rend zweefde de bal voor 't Juliana.doel, maar
de Jliliana keeper was dien dag' enorm en
ranselde er alles uit. De S. V. C. voorhoede
was fortuinlijker en wist op vrij gelukkige
wijze twee maal te doelpunten. Het laatste
kwartier kwam er nog eens animo in. Aan.
gemoedigd door de talrijke Rolducsche sup.
porters, bekogelden zij het Juliana.heiligdom.
Maar het wou niet lukken. Rolduc moest met
2-0 nederlaag het veld ontruimen.

Bekerwedstrijden.
De bekerwedstrijden der 2de klas gaven dit

jaar een verrassenden uitslag. Minor Il, kam.
pioen der afdeeling werd door Sempre Avanti
geslagen met 1-0, terwijl Sparta 11het tegen
Limburgia niet verder kon brengen dan 0-0.
Bij loting was Limburgia de gelukkige en
kwam dus in de finale uit tegen Sempre
A vanti. Deze wedstrijd trok veel belangstel.
lenden en aan aanmoediging ontbrak het niet.
Alhoewel Limburgia sterker was, kon zij in
't begin haar meerderheid niet in doelpunten
omzetten. Tien minuten voor den tijd kwam
het eerste punt voor Limburgia. Gejuich bij
de Limburgia.aanhangers. Aangemoedigd
door dit succ~s valt Limburgia flink aan en
weet weldra den voorsprong te 'vergrooten
2-0. Zoo blijft de stand tot het einde toe,
zoodat Limburgia dit jaar den beker in bezit
heeft.

P. ROHS.

Bekerwedstrijden Klein.Rolduc.

't Was een merkwaardig jaar voor de
Klein.Rolducsche sportwereld. Reeds lang
werd er gefluisterd, dat een totale reorgani.
satie op til was. Velen wenschten de oude
indeeling vàn Hollanders en Limburgers te
behouden, maar een duidelijk inzicht in de
onevenredigheid der verhouding, deed allen
overhellen tot een meer doelmatige verdee.
ling, die tot grootèr krachtsontwikkeling zou
aanzetten.

Zoo trad dan het Gymnasium onder den
naam Concordia, de Hollandsche klassen on.
der dien van Unit as in 't veld. Concordia
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koos 't Geel.zwart, Unitas 't Rood.wit in zijn
wapenrok.

't Zou er spamien, dat wist iedereen. El.
kariders krachteri werden in den loop dei-
maimden herhaaldelijk gemeten en de uit.
slag was telkens wisselvallig. Het enthousI-
asme bereikte zijn hoogtepunt in de Beker-
}Vedstrijden. Wie zou hem krijgen? Beide
elftallen waren vol stil vertrouwen, doch men
dorst aan geen voorspelling, die op een rede.
lijken grond steunen kon, zich wagen.

De eerste match vol vuur in. en voortgezet,
gaf de overwinning aan Unitas. (1-,0) 't Was
voor de leden van Concordia een pijnlijk
moment; de Unitas.lui sprongen voeten hoog
en feliciteerden elkander reeds onmiddellijk
na het doelpunt. Concordia wist, dat niet
alles nog verloren was, al was er een enkele,
die niet zoo zonnig de toekomst., tegemoet
zag.

Dagen voor de eindbeslissing was menwe.
derzijdsch elkander aan het aanvuren. Zelfs
het anders onschendbaar zwarte klasbord,
dat zoo vaak vol gezellige? lijnen en alge.
braïsche letters staat, diende als reclame.
"Poculum est Concordiae" Hun vertrouwen
deed hen den tegenwoordigen tijd gebruiken.

De eindbeslissing viel ten gunste van C()n.
cOl,"dia(2-0), die een al te groote actie vàn
den Unitas.back zelfs niet kon veranderen.
We meenen niet te veel te zeggen, wanneer
we, beweren, dat de uitslag de sterkte; dieJn
deze wedstrijden tot uiting kwam, juist we,er.
geeft, indien men ten minste in aanmerking
neemt, dat Concordia ook in de eerste match
voortdurend op goal zat. Het spreekt van
zelf, dat voor de Geel.zwarten de tweede
dag van het Directeursfeest een, triomfdag
werd, toen hun de beker en medailles, beide
met inscriptie, werden uitgereikt. Unitas
evenwel heeft zich dapper geweerd en het
heeft een haarbreed gescheeld of de uitslag
zou teil gunste van haar geweest zijri. '

Klein.Rolduc heeft dit jaar op sportgebied
schitterend werk verricht, zooalsde herhaal.
de overwinningen varihet Klein.R6lducsch
elftà.l op de tweede elftallen der oudere :lus.
ter vereenigingen getuigen; Het lieeft ge.
zorgd voor goede, degelijke spelers, die voor
de Groot.Rolducsche vereenigingen veei



waarde kunnen hebben en tevens heeft het
een flinke kern gevormd voor het volgend
jaar, die de leiding op zich kan nemen voor
de vorming der nieuwe leden. Mogelijk kan
er nog een grooter succes bereikt worden,
daar dit pionierswerk dit jaar verricht is eQ
de leden van 1921.,-22 een vol jaar ter oefe.
ning voor den boeg hebben.

Leve Unitas en Concordia!

HOCKEY.

De Hockey.sport wordt te Rolduc sinds ja.
ren beoefend. Niet, dat er altijd even groote
animo voor getoond werd, maar toch zóó,
dat de oprichting van de Hockeyclub "Uni.
tas" geen mislukking bleek.

In het begin van 1920 viel een groote op.
bloei te constateeren. Het werkzame bestuur
van "Unitas" deed een voorstel aan de'ver.
gadering om aan de Hockeyclub een Cricket.
afdeeling toe te voegen, hetgeen in den loop
van '20 een groot succes bleek te zijn.

Het reglement werd in dien zin gewijzigd.
Tal van liefhebbers gaven zich op en het
is in één van de vergadering.verslagen te
lezen, dat een groot aantal "en bloc" als lid
werd ingeschreven. Dit trimester kenmerkte
zich door een trouwe opkomst in beide af.
deelingen. Sterk was de achteruitgang te ge.
voelen bij het vertrek der examinandi. -

De twee volgende trimester's werd wei.
nig door de leden gepresteerd, maar het be.
stuur bleek tegen die slapte.periode bestand.
Veel werd er gewerkt tot aanwinning van
leden en van hen ging het initiatief uit tot
het vestigen van een club hockey.minnende
oud.Rolducenaren, om tegen de Stamclub
Unitas te komen spelen en haar te steunen
als donateurs. CH. KRAMERS.

CRICKET.

Nadat reeds eenige jaren onder de Rol.
ducsche studenten niet meer gecricket was,
werd in 1919 op initiatief der hockeyclub
,.Unitas" een cricketafdeeling opgericht. Veel
liefhebbers meldden zich aan en met animo
werd er het eerste jaar gespeeld.

De twee eerste trimésters van dit seizoen
kon er van spelen niet veel komen, voor.
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namelijk wegens de ongeschiktheid van het
weer, maar 't derde trimester begonnen we
wat beter aan te pakken. Zoo spoedig moge.
lijk werd 't tegenwoordige bestuur gekozen
en dank zij de ijverige medewerking der le.
den konden we nu geregeld naar het veld
gaan. Goed werd er geoefend en met genoe.
gen kunnen we terugdenken aan de gezellige
onderlinge partijtjes.

We gaan nu echter een moeilijken tijd
tegemoet, daar verschillende van de oudste
en trouwste leden Rolduc gaan verlaten. Het
zal zaak zijn, waardige plaatsvervangers te
vinden onder de studenten, die nu nog
vreemd tegenover ons staan.

We hopen dan ook het volgend jaar zoo.
veel nieuwe leden te krijgen, dat de cricket.
sport geen gevaar loopt, binnenkort van Rol.
duc te verdwijnen. C. RECEVEUR.

DE SCHUTTERIJ.

Wat vroeger dan gewoonlijk werden dit
jaar boog en pijl weer opgezocht.

Het "but" was erg onderkomen en werd
dan ook eerst wat in orde gebracht. De kleine
verbeteringen, die werden aangebracht, droe.
gen er misschien toe bij om de belangstel.
ling wat grooter te doen zijn. De twee voor.
gaande jaren was de animo voor de schutterij
namelijk uiterst gering geweest; dit jaar her.
leefde ze weer eenigszins.

Er werd besloten om alleen in het tweede
en derde "but" te schieten, omdat het eerste
minder geschikt was en om onnoodige kos.
ten te vermijden.

Het aantal beginnelingen was niet bijzon.
der groot, maar het was opmerkelijk, dat
dezen ook volhielden tot ze er de kneep van
beet hadden, iets dat vooral bij de Rolduc.
sche schutterij tamelijk vreemd is.

Omstreeks half Mei werd een wedstrijd
Limburg.Holland gehouden, waaraan van ie.
dere partij 5 schutters deeelnamen. Ieder
deelnémer schoot honderd pijlen, zoodat de
overwinning moeilijk van een gelukje kon
afhangen. Het resultaat was, dat de Limbur.
gers wonnen met een voorsprong van 66 pun.
ten. C. KOENRAADT.



SCHOOLJAAR 1920-1921
. .......

LEERARENCORPS
I. Priesterleeraren.

Van de Venne, A. J. M. H. Directeur.
Benoemd 1898.

Verbeek H. C. 1894.
Thielen P. J. 1895.

(Benoemd tot Pastoor te Maak 30 Maart 1921.)

Cuypers P. J. 1896.
Ribbergh E. E. J. H. 1897.
De Guasco R. M. J. F. H. A. 1897.
Janssens A. J. H. H. 1898.
Lemmens J. H. F. 1899.
Wismans J. H. 1899.
Franck W. H. J. 1900.
Nillesen H. 1900.
Nagant Dr. J. L. H. J. B. 1901.
Rutten J. R. 1904.
Backhuys L. W. H. 1905.
Jacobs Dr. J. W. J. J. 1905.
Knops M. A. M. 1905.
Lücker A. J. J., 1905.
Nijsen P. J. 1905.
Terstappen Dr. V. A. S. 1905.
Roebroek Dr. F. L. H. 1906.
Bemelmans J. S. H. 1907.

(Verplaatst naar Roermond secretariaat Voor Eer en Deugd)
Janssen Drs. L. J. 1910.
Absil Th. E. 1911.
Cramer Drs. P. J. J. H. M. 1911.
Everts Drs. P. S. 1912.
Knops, J. W. H. 1913.

Linssen L. W. 1913.
Deumens Drs. A. L. I. 1913.
Van der Mühlen H. J. 1913.
Sittarz Drs. W. F. J. 1914.
Steinhardt J. 1914.
Berendsen Th. J. M. H. 1914.
Metzemakers J. P. J. 1914.
Janssens S. B. E. M. J. 1916.
Hutschemakers K. C. 1916.
Kurris Dr. J. M. H. 1917.
Sassen Dr. F. 1. R. 1919.

11. Leekenleeraren.

Eck P. J. A. 1910.
Bonekamp H. K. 1916.
Stessen J. H. 1901.

111. Onderwijzers voorb. school.

Linssen J. H. 1919,Hoofd.
Cleven G. J. M. 1920.

IV. Muziekleeraren.

Hanöver J. 1869.
Rietra J. 1875.
Zimmerman P. 1901.
Zeyen P. 1901.

.. ....................
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LEERLINGEN VAN HET. SCHOOLJAAR 192C-IC21
..........

Philosophie Sup. Phllosophie-inf.

Bertin Jacques, Maastricht.
Ourlinger Willem, Sittard.
Grubben Joseph, Maasbree.
Hanraets Hubert, Weert.
Hendrix Jan, Grubbenvorst.
Herpers Joseph, Kerkrade.
Hillebrandt Willem, Venlo.
Kissels Pierre, Klimmen.
Kisters Joseph, Schinnen.
Laudy Eugène, Sittard.
Maassen Willem, Beek.
Mertens Henri, Bingelrade.
Meys Joseph, Merkelbeek.
Poels Martin, Venray.
Reiné Matthieu, Venlo.
Rohs Piet, Rimburg.
Roneken Karel, Blerick.
Schräder Herman, Amsterdam.
Stoot Gerard, Venray. .
Weitmann Joseph, Kerkrade.
Werry Martin, Spekholzerheide.

Brouwers. Jan, Sittard.
Oorbeek. Bernard, Alkmaar.
Gubbels Willem, Heijthuisen.
Hustinx. Pierre, Maastricht.
Hutschemakers. Jacques, Wittem.
Jacobs* Hubert, Venlo.
Kellenaers Karel, Broekhuizenvorst.
Kemmeré Godfried, Weert.
Loo* Pierre, Noorbeek.
Mullenders Willem, Wylré.
Obers* Leo, Herten.
Oomes* Matthieu, Maastricht.
Panhuysen* Egbert, Asten.
Pop Joseph, Maastricht.
Rieter. Herman, Velden.
Schippers'" Henri, Thorn.
Sieben* Jan, Maastricht.
Sixliard* Joseph, Roermond.
Storms. Jacques, Roermond.
Van Basten Batenburg Max, Tegelen.

.. .........

SEMINARIE-GYMNASIUM

6e Klas.

Bakker Willem, Ooesburg.
Berger Karel, Venlo.
Boyens Pierre, Sweikhuysen.
Bröcker Jan, Dordrecht.
Hanraets Joseph, Weert.
Hanöver Herman, Kerkrade.
Hupperichs Armand, Wylré.
Mullenders. Jacques, Charneux.
Nijssen Karel, Venlo.
Rats. Alphons, Roggel.

Rohs August, Rimburg.
Schreinemacher Léon, Maastricht.
Van den Bosch Antoine, Weert.
Van Thiel Arnold, Eisden.
Van Thiel Willem, Eisden.
Zitzen Henri, Rimburg.

Se Klas.

Beckers. Louis, Nuth.
Custers Leo, Amstenrade.
Damen Albert, Klundert.

*) De met een sterretje aangegeven leerlingen zijn nieuwelingen van het schooljaar 1920-1921.



Duysens Joseph, Heerlen.
Esser Amaury, Boxmeer.
Hermans Hubert, Broekhuizen.
Janssen Amaury, Venray.
Kreyen Gerard, Kerkrade.
Leclou Leo, Maastricht.
Mohr Leo, Nieuwenhagen.
Nouwen* Laurent, Venlo.
Palar Louis, Menado.
Palmans Eduard, Maastricht.
Paulussen Charles, Maastricht.
Raadts Frans, Lobith.
Reinards Theo, Maastricht.
Schräder Piet, Amsterdam.
Spee* Joseph, Blerick.
Van de Weyer Joseph, Spekholzerheide.
Wenning Albert, Hilvarenbeek.
Weyden Joseph, Kerkrade.

4de Klas.

Aarts Martin, Zundert.
Allart Jacques, Aarlanderveen.
Boyens* Hubert, Sweikhuysen.
Coebergh Frans, Utrecht.
Dohmen Joseph, Spek:holzerheide.
Kallen Jan, Berghausen.
Koch Frans, Steenbergen.
Lippfrts J an, Voerendaal.
Meyerink* Johan, Denekamp.
Paulussen Joseph, Maastricht.
Rouschop Jan, Maastricht.
Schutgens August, Spaubeek.
Thywissen Jules, Dusseldorf.
Van Eekelen Albert, Oosterhout.
Van Gils Gerard, Teteringen.
Weyermans Leopold, Maastricht.

3de Klas.

America George, Gulpen.
Breuers Henri, Venlo.
Burger Jan, Zeist.
Geuskens, Jacques, Rimburg.
Houben Joseph, Valkenburg.
Janssen Joseph, Venray.
Kruyen Arnold, Nieuwstad.
Lavalle Victor, Schin op Geulle.
Lenssen Eduard, Brunssum.
Slangen* Jacques, Venlo.
Smeets Gerard, Kerkrade.
Ten Berge Henri, Groningen.
Van Enckevort Gerard, Sevenum.
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Van Groenendael Jan, Amsterdam.
V oncken Frits, Wylré.
Weit jens Jan, Bussum.
Zoetmulder. Piet, Utrecht.

2de Klas.

Baas Joseph, Grootebroek.
Debije Joseph, Schinnen.
De Nijs Gerard, Steenbergen.
De Wolf Jan, Amsterdam.
Gerards Joseph, Heerlen.
Gökemeyer Jan, Beek.
Govaert Michel, Groede.
Hermans Joseph, Spekholzerheide.
Jansen Joseph, Tilburg.
Janssen Antoon, Eisden.
Koch Louis, Steenbergen.
Kwanten Jan, Westervoort.
Lenssen Joseph, Brunssum.
Locht Henri, SIenaken.
Maussen Clemens, Maastricht.
Prevoo. Jan, Valkenburg.
Seelen Henri, Heerlen.
Swillens Hubert, Heerlen.
Ubaghs Joseph, Valkenburg.
Van der Zalm Nico, den Haag.
Vennekens Antoon, Wanssum.
V on Schwartzenberg Hugo, Aken.
Vorstman Louis, Makassar.
Wijnen. Pierre, Gulpen.

lste Klas, lste Afd.

Bollen. Joseph, Zwolle.
Boost Constant, Roermond.
De Rechter. Honoré, Clinge.
Dijkman. Gerard, Epe.
Haas Willem, Schaesberg.
HelI. Emmanuel, Rotterdam.
Janssen. Jan, Eisden.
Keybets. Pierre, Kerkrade.
Notermans. Eugène, Venlo.
Peters. Egon, Ubach over Worms.
Reulen Henri, Heerlen.
Smeets* George, Maasbracht.
Smits Frans, Oosterhout.
Timmers. Oscar, Heerlen.
Van Loo. Joseph, Schin op Geulle.
Vliegen. Hubert, Gulpen.
Vijgen Hubert, Kerkrade.
Wetzeler. Henri, Kerkrade.



lste Klas, 2de Afd.

Ehlen* Frans, Broeksittard.
Eygenraam* Willem, Dordrecht.
Geuskens Winand, Rimburg.
Hermans Joseph, Broekhuysen.
Houben Emile, Valkenburg.
Huynen Leopold, Gulpen.
Kleynen Mathias, Spekholzerheide.
Koch* Johan, Dordrecht.
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Mertens* Jan, Bingelrade.
Raedts* Louis, Venray.
Reinartz Leo, Ubach over Worms.
Römkens Pierre, Nieuwenhagen.
Slijpen Jacques, Stevensweert.
Smeets* Paul, Weert.
Systermans Leo, Heerlerheide.
Van den Bercken* Martin, Grubbenvorst.
Vijgen Henri, Heerlen.

...............

5de Klas.

HOOGERE BURGERSCHOOL

Bles Jan, Angerlo.
Burger Piet, Zeist.

. Cockx Jacques, Roosendaal.
Dekker Willem, Ob dam.
Droog Piet, Beemster.
Hoogeveen Antoon, Oegstgeest.
Jansen Henri, Oldenzaal.
Kamp Joachim, Dongen.
Kock Antoon, Terheiden.
Michiels van Kessenich Henri, Meerssen.
Pinekers Edmond, Eisden.
Stroom Gustave, Maastricht. .
Ten Doeschate Nico, Goor.
Van der Linden Joachim, Breda.
Van de Venne Joseph, Echt.
Van Loy Adhemar, Sas van Gent.
Verbeek Antoon, Oss.
Vercauteren Antoon, Nieuw~N amen.
Wösten Bernard, Boxtel.

4de Klas.

Aerts Frans, Venray.
Berendsen Jan, WebI.
Berger Ferdinand, Venlo.
Goffin Joseph, Oudenboseh.
Jansen Norbert, Tilburg.
Koenraadt Jan, Steenbergen.
Kramers Charles, Utrecht.
Lannoye Alphonse, Marshall.
Leclerq Henri, Gulpen.
Martens Jan, Valkenburg.
Rademakers Cornelis, Roosendaal
Receveur Constant, Venlo.
Roebroeck Matthieu, Borgharen.

. Van der Werf Hubert, Bolsward.
Van Waes Joseph, Westdorpe.
Van Wely Theo, Roosendaal.
Van Wilder en Henri, Naarden.
Vroom Bernard, Rotterdam.
Willemse Jan, Amsterdam.
Willemsen Bernard, Oldenzaal.

3de Klas, lste Afd.

Adriaansens Joseph, Hontenisse.
Boschman Adriaan, Bergen op Zoom.
Croughs Hubert, ~tevensweert.
Damen Herman, Klundert.
Defesche Hubert, Dusseldorf.
De Vries Paul, Blankenham.
De Wijs Gerard, Leiden.
Eijgenraam Jan, Dordrecht.
Goes George, Castricum.
Gras Bernard, Bussum.
Herwarts Hubert, Maastricht.
Jaspars Joseph, Venray.
Kloosterman Antoon, Wychen.
Lenaerts Pierre, Weert.
Linthorst Matthieu, Voorst.
Marres Maurice, Maastricht.
Meuwissen Frans, Echt.
Mulders Adriaan, Geertruidenberg.
Niesten* Pierre, Bergen.
Offermans Gerard, Rotterdam.
Peeters Henri, Eindhoven.
Prevoo Joseph, Kerkrade.
Schram Jan, Chaam.

3de Klas, 2de Afd.

Raedts Jacques, Venray.
Reinards Joseph, Maastricht.



Rijken Richard, Gendringen.
Schreven Jan, Wychen.
Stoot Henri, Venray.
Thomas Arthur, Eisden.
Van Aken Martin, Oosterhout.
Van den Brüle Antoon, Maastricht.
Van de Venne Louis, Echt.
Van Thiel Hubert, Eisden.
Van Wersch Nicolas, Kerkrade.
Verhaegen Joseph, Stoppeldijk.
Vermeulen Bernard, Beuningen.
Vorstman Robert, Makassar.
Vos Stephaan, Terborg.
Weit jens Henri, Bussum.
Wolfs Willy, Terborg.

2de Klas, lste Afd.

Aerts Louis, Venray.
America Joseph, Gulpen.
Berger Martin, Venlo.
Berkemeyer Paul, Heerenveen.
Braam Louis, Terborg.
Bruning* Frans, Geldrop.
De Bruyn Antoon, Leiden.
De Jong Piet, Oosterhout.
Hartmann* Marinus, Delft.
Heiligers Hubert, Heerlen.
Hensen* Antoon, Rotterdam.
Hoekstra Freddy, Amsterdam.
Janssen Hubert, Eygelshoven.
Kamp Antoon, Dongen.
Maaskamp Jan, Oss.
Martens Hubert, Valkenburg.
Meurs Christiaan, Ubbergen.
Moonen Jan, Valkenswaard.
Nievelstein Frits, Kerkrade.
Nijsten Joseph, Schimmert.
Smeets Emile, Mheer.
Vreeburg Laurent, Hof van Delft.

2de Klas, 2de Md.

Ackermans Jan, Nuth.
Belt jens Frans, Roermond.
Blankevoort Frans, Heerlen.
Bremen Hubert, Kerkrade.
Chermien Hubert, Kerkrade.
Daniels* Louis, Tilburg.
De Haes* Bart, Eindhoven.
Otten* Theo, Angerlo.
Overling Antoon, Doetinchem.
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Pinckers Alfred, Eisden.
Poels Frans, Roermond.
Roebroeck Camille, Berg en Terblijt.
Schuerman Albert, Stoppeldijk.
Senden Joseph, VaaIs.
Singendonck Karel, Nijmegen.
Smeets René, Maasbracht.
Stoop Ferdinand, Veendam.
Troost Gerard, Roermond.
Urselmann Willy, Muntok.
Van Aken Jacques, Oudenbosch.
Van der Heide Willebrord, Joure.
Van der Heyden Adolf, Wittem.
Van der Wey Jerre, St. Nicolaasga.
Van Oppen Alfons, Schin op Geulle.
Verbeek Cor., Oss.
Wolfs Gerard, Breda.
Wüst Clemens, Bochum.

1ste Klas, lste Md.

Beckers August, Nuth.
Box* Karel, Gulpen.
Custers* Albert, Hoensbroek.
Dicker* Antoon, 's-Hertogenbosch.
GitzeIs* Jan, Asten.
Gökemeyer Frits, Beek.
Hoefnagels* Piet, Asten.
Jagersma* Martin, Maastricht.
Jeukens Frits, Eisden.
Jochems* Arnold, Hunsel.
Kurstjens* Joseph, Grubbenvorst.
Lannoye Jacques, Ghent.
Lemlijn Theophile, Noorbeek.
Limpens Richard, Sittard.
Meyer Herman, Rheden.
N eyzen Herman, Monnikendam.
Rouschop. Willem, Bergen.
Rutges. Piet, Geertruidenberg.
Stassen Willy, Bocholtz,
Stessen Matthieu, Gulpen.
Van Gassen Achille, St. Jansteen.
Van Laarhoven* Willem, Raamsdonk.
Van Rijthoven* Embrecht, Oosterhout.
Verhaegen George, Grauw.
Vermeulen Willy, Beuningen.
Wolfs* Frans, Terborg.
Wolfs Willebrord, Breda.
Wijnands* Eduard, Gulpen.
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2de Md. Kissels* Matthieu, Klimmen.
Laudy* Alphons, Sittard.
Lemmens* Henri, Beek.
Lenssen Jan, Brunssum.
Leummens Karel, VaaIs.
Martens* Louis, Valkenburg.
Mesker* Piet, Maastricht.
Reinards Willy, Maastricht.
Ruys* Theo, Utrecht.
Schmier Jan, Haarlem.
Schroeder Martin, Heerlen.
Urselmann George, Batavia.
Weitjens* Cor, Bussum.

Bary* Hubert, Dokkum.
Bots* Kees, Leiden.
Cammaert August, Hoofdplaat.
Dekker* Simon, Obdam.
Dijkman* Piet, Wijk bij Duurstede.
Eggen* Jan, Brunssum.
Fouarge* Hubert, Maastricht.
Gozé* Jan, Maastricht.
Hermans* Antoon, Brunssum.
Hermans* Arnol<l..Brunssum.
Heyltjes* Gerard, Kerkràde.
Heystee* Frans,. Am.sterdam.
Hilbrand* Piet, Obdam.

..........

HOOG ERE HANDELSSCHOOL
2de Klas. Van Haren Cornelis, Grave.

Van Olffen Jan, Oldenzaal.
Balvert Cornelis, Barwoutswaarden.
Brenninkmeyer Antoon, Sneek.
Dielen Jan, Venlo;
Houben Leo, Kerkrade.
Janssen Jan, Simpelveld.
Jenneskens Jan, Venlo.
Kramers Constant, Teteringen.
Linthorst AntoóIi, Wilp.
Poels Henri, Venray.
Praet George, Clillge.
Receveur Paul, Venlo.
Rohling Antoon, Rotterdam,
Speek Henri, I>rinçenhage.
Van Bree Henri, Helden.
Van Dael Willem,Rotterdam.
Van den Oever Marcel, Bolsward.
Van Dijck, Antoon,Stratum.

lste Klas.

De Bruin* Jan, 's-HertogeIlbosch.
Janssen Alphons, Roermond.
Koedijk Herman, Rijssen,
Koning Paul, Goor,
Nijskens Pierre, Roosteren.
Reinards Leo, Maastricht.
Schattorjé* Christ, Venlo,
Theunissen Joseph, Valkenburg.
Van Kessel Henri, Horst. '

Van der Heyden Joseph, Clinge.
Van Kesse!* Henri ,Rotterdam.
Van Rietschoten Andr~, Breda.
Verhaegen Cesar, Graauw.

............

VOORBEREIDENDE KLAS

2de Klas. Broekhuis Herman, Amsterdam.
Colaris* Hendrik, Broeksittard.
Cremers* Frans, Roermond.
Dautzenberg* Leo, Kerkrade.
De Nijs Louis, Steenbergen.
De Vries* Jan, Blankenham.
Geurts* Antoon, Geisteren.

America Willem, Gulpen.
Arkenbosch Frans, Kerkrade.
Beuyssen* Ferdinand, Horst.
Blankevoort* Joseph, Heerlen.
Bodenstaff Gerard, Wychen.
Bosson* André, Luik.



P. J. THIELEN, 1895-1921



J. S. H. BE l'v1E LMA N S, 1907-1921



Habets* Joseph, Maastricht.
Lannoye Aimé, Aardenburg.
Meurs Karel, Ubbergen.
Neus* Joseph, Vaals.
Rokebrand* Timo, Blaricum.
Smeets* Werner, Kerkrade.
Smeets* Willy, Boxmeer.
Straeten Piet, Vaals.
Timmers* Jacques, Kerkrade.
Van de V oordt Herman, Lotturn.
Van Dijèk* Ferdinand, Lotturn.
Van Rhijn Joseph, Hilversum.
Van Riet* Willy, Hedel.
Van Waes* Emery, Westdorpe.
Van Wely* August, Roosendaal.
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lste Klas.

Bloemen Gerard, Nieuwenhagen.
Cammaert Leopold, Hoofdplaat.
Daniels* Pius, Tilburg.
Erkens Antoon, Heerlen.
Geurts* Piet, Gennep.
Jansen* Johan, Oude Pekela.
Meyers* Frans, Bocholtz.
Robertz* Henri, Heerlen.
Schmeitz* Joseph, Vaals.

'Schmeitz* Willem, Vaals.
Thuys* Frans, Laren.
Thuys* Hubert, Blaricum.
Vos* Antoon, Gouda. '

. ............

BIJ HET VERTREK VAN PROFESSOR THIELEN. ........

Prof. Thielen was zes.en.twintig jaar werk.
zaam als leer aar te Rolduc en toonde zich
als zoodanig een veelzijdig man.

Wij zullen ons wel wachten, hier een dithy.
rambe neer te schrijven op Prof. Thielen, wij
kennen hem te goed, om niet te weten, dat
hij ons daarvoor niet dankbaar zou zijn, maar
het enkel als eene onbescheidenheid en on.
handigheid zou qualificeeren.

Daarom bescheidenlijk slechts enkele op.
merkingf(n.

Wie Prof. Thielen beluisterde, ontdekte in
hem eene ascetisch.dichterlijke natuur, die
hield van kleurige en geurige bloemen op
zijn tafel en voor zijn raam,en van kleurige
en geurige bloemen, die hij gaarde in den
geestelijken hof van ascetische schrijvers.

Leeraar vol toewijding, was hij evenwel
priester bovenal, die in zijne lessen en overal
elders bij voorkeur niet sprak "professoria
lingua", maar eenvoudig en natuurlijk.

Hoelloog Prof. Thielen gewaardeerd werd
door zijne collega's wist hij zelf niet; onbaat-
zuchtig als hij was en wars van alle vertoon,
dacht hij over dergelijke dingen niet na.

Hoezeer hij het .vertrouwen der leerlingen
genoot, kon ieder,een hooren, die het weten
wilde, natuurlijk niet .van hem, maar van de
leerlingen zelf. ,

De parochianen, aan zijne herderlijke zor.
gen toevertrouwd, zullen spoedig in hem den
man gezien hebben, die het Hoogepriesterlijk
Ideaal steeds voor oogen heeft.

Vale! Tot weerziens!

..



BIJ HET VERTREK VAN PROF. BEMELMANS
................

Bemelmans! De man met den zwaren tred

en de breede schouders! Zijn verschijning
moeten wij missen op de speelplaats en in de
klassen. Wat hij voor Rolduc geweest is,
kunnen leer aren en leerlingen schitterend
getuigen: iemand die plichtsgetrouw zijn
taak volbracht en in blijmoedige opgewekt-
heid zijn arbeid verrichtte en zoo ook an-
deren vaak licht bracht in het trage dagelijk-
sche doen. Van zijn werken ging een kracht
uit: want we wisten dat hij bij vele moeilijk-
heden zijn moed hoog hield en zijn heerlijk
optimisme niet verloor.

Bemelmans werkte veel en onverdroten. Hij
had een dubbele taak: hij was leeraar en strij-
der, twee uitingen van zijn priester-zijn. De
priester Bemelmans was een hoogstaand do-
cent, die zijn onderwijs gewild wist te ma-
ken en trad op als moedig voorvechter,
waarmee tegenstanders rekening moesten
houden.

Als strijder ging hem niets zoozeer ter har-
te als "Voor Eer en Deugd."

Jarenlang heeft hij de propaganda gevoerd
met een ijver en volharding, die bewonde-
ring afdwingt. Krachtig wist hij op te komen
voor ons goed recht en, kwamen weer
nieuwe, geweldiger vijanden opdagen, Be-
melmans was op zijn post. Geen terrein,
dat hij niet verkende, geen punt, dat hij niet
in zijn verdediging betrok en geen stelling,

waar hij niet storm op liep: pers, tooneel,
bioscoop, kunst en leven bewerkte hij alsof
hij van geen vermoeienis wist. Rust en be-
rusting kende hij niet: "aanpakken" was
zijn woord. Moeilijkheden - en die wa-
ren er tot in den laatsten tijd - schrokken
hem niet af: zijn wil vond een weg.

Onbarmhartig was zijn optreden tegen alles
wat met de zedelijkheid niet overeen te
brengen was. En niet altijd werd hij begre-
pen. Men kwam in verzet, men vond dat hij
te ver ging, dat de kunst in 't gedrang kwam,
men sprak harde woorden,men aarzelde zelfs
niet om dwaasheden te uiten. Bemelmans

had de overtuiging, dat hij zóó moest op-
treden en dat hij daarom alles als niets te
beschouwen had en ook graag het meest
ondankbare werk op zich nam en graag den
spot verdroeg en de tegenwerking over zich
liet komen.

Niet alleen voor de groote wereld, maar
ook binnenkamers was het een werker. Wat
hij op zijn eenvoudig bureau verrichtte, we-
ten alleen zij te vertellen, die hem aan den
arbeid hebben gezien. En wat hij met zijn
collega praesteerde, toen "Tooneel en Bios-
coop" bij zijn eerste verschijnen nog gehec-
tographeerd moest worden, blijft een bewijs
van zijn liefde, en zijn offer geest.

Moge God hem en zijn werk in zijn nieuwe
omgeving rijkelijk zegenen I

....



PERSONALIA
1920-1921
................

Tot lid van de Eerste Kamer der Staten#
Generaal werd door de Provinciale Staten
van Gelderland gekozen:

J. F. C. ARNTZ.

Werden benoemd:
tot gewoon hoogleeraar aan de Gemeente#

lijke Universiteit van Amsterdam:
Dr. A. H. M. J. VAN ROOY,

tot buitengewoon hoogleeraar aan de Rijks.
universiteit van Utrecht:

Dr. JOS. SCHRIJNEN, Pro

De H. Priesterwijding ontvingen:
V. Asselbergs. H. Lebens.
P. Bollen. G. Luchtmann.
M. Boonen. Th. Maes,
J. Crasborn. H. Merkelbagh.
L. Debije. J. Moorman.
F. Féron. J. Pinckaers.
W. Gielen. G. Röselaers.
L. Hoefnagels. W. Spee.
V. Kellenaers. H. Thissen.

G. Hoens.
allen van het bisdom Roermond.

Tot Geheim Kamerheer van Z. H. den Paus
werden benoemd:

Prof. H. W. H. Everts te Roermond.
Deken H. J. F. Joosten te Wijk. (sinds

overleden).
Deken F. P. L. Flooren- te Princenhage.
De Universiteit van Leuven bevorderde:

tot Magister in de Theologie:
Mgr. Dr. P. Mannens, vicaris.generaal, te

Roermond,
Mgr. Dr. H. A. Poeis, hoofdaalmoezenier,

te Heerlen,

tot Doctor in de Theologie:
V. A. S. Terstappen, Prof. te Rolduc.

De volgende examens werden afgelegd:
aan de Universiteit van Amsterdam:

A. J. M. Bröcker, cand. med.
W. Berger, cand. med.
M. C. A. Klinkenbergh, semi.arts.
J. Notermans, cand. recht.
A. Receveur, cand. recht.
H. P. J. Koenen, arts, promotie geneeskunde.
G. 1. J. Brouwers, Pr., cand. ned. lett.
R. van Dortmund, propaed. med.
J. Kerssemakers, doet. med.
A. Vercauteren, cand. med.
J. Verstraelen, arts ex.

aan de Universiteit van Leiden:

L. J. Janssen, Pr., doet. ned. lett.

aan de Universiteit van Utrecht:

K. P. A. M. Bloemen, Ie ged. apothek. ex.
L. Simons, propaed, med.
V. Duysens, arts ex.
T. Willemse, arts ex.
J. Willemse, arts ex.
E. Teeuwen, Pr., cand. klass. lett.
J. Handels, theor. tandheelk. Ie ged.
C. Gelissen, theor. tandheelk. 2e ged.
J. 1. A. Peutz, arts, promotie geneeskunde.
J. Beckers, propaed. med.
J. M. W. Camps, promotie rechten.

aan de Technische Hoogeschool van Delft:
O. van de Loo, ex. werkt. ing.
A. van Mourik, propaed. werkt. ing.
M. Bothman, propaed. werkt. ing.
M. J. A. Bergstein, ex. mijning.
C. E. P. M. Raedts ex. mijn.ing.
C. E. P. M. Kupka, cand. werkt. ing.
O. F. H. H. van de Loo, cand. werkt. ing.
W. J. 1. Bloem, ex. werkt. ing.
L. J. Kramers, ex. werkt. ing.



aan de Handelshoogeschool van Rotterdam:
H. M. Peeperkorn, ex. hand ec.
C. Eygenraam, ex. hand. ec.
B. Meyerinck, ex. hand. ec.

aan de Landbouwhoogeschool van Wage=
ningen:

J. Th. Everts, cand. landb. ing.
H. Bemelmans, Pr., cand. landb. ing.
W. J. Droesen, voll. propaed. landb. ing.
J. van Laarhoven, voll. propaed. landb. ing.
A. E. Schaepman, voll. propaed. landb. ing.
W. J. Dewez, voll. propaed. landb. ing.

aan de Technische Hochschule van Bingen:
F. Opfergelt, ingenieursex.

Ex. Ned. M. O. H. Beuken.

(De examenlijst is afgesloten 1 Juli)

Werden benoemd:
tot Officier in de Orde van Oranje.Nassau:
Dr. P. J. van Gils, InSpecteur van het Bijz.

Ond. te Roermond.. .
Mgr. F. P. L. Flooren, Kanunnik, deken, pas.
toor te Princenhage. . .
tot Officier in de Orde van Oranje.Nassau

met de zwaarden:
G. Huys, majoor.aalmoezenier te Breda.

OVERLEDENEN.

(achter den naam is hét geboortejaar
aangegeven.)

J. H. H. Horsmans (1850), rustend rector,
Klimmen.
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M. H. Luyten (1864), pastoor, Maasbracht.
J. de Maat (1896), Hulst.
J. Frencken (1903),techno stud., Delft.Weert.
F. Eykheuvels (1842),rustend pastoor,

Neeritter.
J. Coebergh, O. S. B. (1900),Oosterhout.
H. J. H. Quix (1871),rector, Sibbe en Ijzeren.
Th. Molkenboer ( ), Lugano.
M. Rutten (1858),pastoor, Venray.
J. J. M. van de Laar (1858),pastoor Nuth.
M. H. Leenders (1875),rector, Vaesrade.
J. H. van Kan (1868),pastoor, Spaubeek.
G. F. Munnecom (1861),pastoor, Meyel.
P. F. H. Willemsen (1854),pastoor, Swalmen.
A. M. Wetseis (1851),pastoor, St. Geertruid.
Mgr. H. F. J. Joosten (1847),deken, Wijk.
J. A Thissen (1859), deken, Schinnen.
W. J. F. Thier (1891), arts, Utrecht.
J. Lannoye (1905), student, Rolduc.
A. Maassen 0893), Schin.op.Geulle.
J. van Rooyen (1903),Woerden.

R.I.P.

De Redactie heeft naar best vermogen ge.
tracht de Pelisonalia zoo compleet mogelijk
te doen zijn. Zij verzoekt echter voor de
toekomst dringend .opgave van alles, wat in
deze lijst eenpl.aats mag vinden, vooral van
examens.. Ook beveelt de Bibliotheek. van
Rolduc zich aan voo.r de toezending van stel"
lingen en doctorale proefschriften van oud.
studenten, die in een collectie "Dissertationes
Rodenses"verzameld worden.

........................
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PASTOOR VAN DE LAAR t. ...........
Pastoor van de Laar was ruim twintig jaar

te Rolduc werkzaam, werd in 1903 benoemd
tot Pastoor te Linne en als zoodanig over.
geplaatst naar Nuth in 1909, alwaar hij plot.
seling overleed, enkele uren, nadat hij ?oor
een beroerte getroffen was in het huis van
een naburigen. confrater, dien hij volgens
Limburgsch gebruik "een zalig nieuwjaar"
had willen wenschen.

"Zalig" werd dit jaar in de eerste plaats
voor hem zelf, naar we stellig mogen hopen,
maar ook voor zijn confrater, die - en dit

maakt van de Laar's afsterven nog tragischer
- veertien dagen later eveneens plotseling
overleed in het huis van een zieke, dien hij
na de H. Mis <Je H. Teerspijze had toege.
diend.

Jozef van de Laar - aldus plachten hem
zijne talrijke vrienden steeds te noemen -
was ongetwijfeld de. lieveling zijner familie,
wegens zijn gevoelig, liefderijk hart, zijn pret.
tig optimisme en zijn jovialiteit. Zijn leven
was vol louter zonneschijn; een schaduw
vloog hoogstens over zijn gelaat, maar bleef
er nooit op liggen.

Is 't wonder, dat zijne familie verslagen
bij het sterfbed stond van haar geliefden
Jozef, zoo plotseling, zoo wreed en zoo vroeg,
ja veel te vroeg, naar menschelijke bereke.
ning, van haar weggenomen?

Is 't wonder; dat vooral zijn grijze broeder,
priester evenals hij, meende, dat een stuk van
dgenleven met Jozef ten grave ging?

Was pastoor van de Laar de lieveling zijner
familie, als leeraar van Rolduc was hij niet
minder gezien bij collega's en leerlingen.

De leerlingen hielden van hem als den man
met het vaderlijke, priesterlijke hart, den
gezelligen leeraar, die. hun spelend het noo.

dige bijbr.acht, den levenslustig en leider hun.
nel' schutterij, die - wij betreuren het nog
- reeds lang voor hem ten grave daalde,
omdat de kinderen der twintigste eeuw he.
laas! niet meer gediend zijn van dergelijk
naïef vermaak.

Zijn dartele schutters hadden er schik in,
wanneer hij, als 't ware zelf weer jongen ge.
worden, aan het hoofd van hun kleurigen
stoet uittrok, onder de opwekkende tonen
der Rolducsche fanfare.

Hielden de leerlingen van professor van
de Laar, de collega's niet minder. Bij gelegen.
heid van onze huiselijke feesten was hij de
zanger, de declamator, de goochelaar, als ge
wilt; door honderd handigheidjes wist hij de
belangstelling, ja de bewondering zijner col.
lega's gaande te maken.

N a zijn vertrek als leeraai was van de
Laar steeds een gaarne gezien gast te Rób
duc. Ieder drukte hem, wanneer hij in ons
midden verscheen, met een v.riendelijken
glimlach de hand en, nauwelijks gezeten aan
den gemeenschappelijken disch, voelde hij
zich weer als een, der onzen en aanstonds.
klonken weer naar alle kanten zijne vroolijke
kwinkslagen evenals in vroeger dagen.

In de laatste jaren zagen wij pastoor
van de Laar niet dan met weemoed. Zijne
vale gelaatskleur verontrustte ons en Huis.
terend vroegen wij elkander, wat toch mag
den blos van zijn gelaat hebben weggevaagd,
wat toch zijn levenskracht ondermijnen? -

Dat weten wij thans helaas! Maar van de.
:lien sympath~eken. oud. collega is ons over.
gebleven eene aangename, troost. en hoop.
volle. herinnering.

R.I.P.

........................



JACQUES COEBERGH
................

Na de groote vacantie van 1915 kwam
Jacques Coebergh uit Utrecht naar Rolduc
als leerling van de derde klasse van het gym~
nasium. Hij was een vroolijke jongen, begaafd
en vlijtig, vroom en godvruchtig. Aanvan~
kelijk toonde hij door niets, hoe hij voor
een hooger leven bestemd was. In 1917 tot de
vijfde klasse van het gymnasium bevorderd,
koos hij die richting, welke hem tot zijn ide~
aal, dokter te worden, brengen moest. Ja,
dokter wilde hij worden, heel bizon der zeu
hij zich op de studie der geneeskunde toe~
leggen, en een afzonderlijk en tak wilde hij
zich eigen maken. Hoe vast had hij zich dit
alles voorgenomen en overwogen! Zoo bleef
hij tot ongeveer het einde van het schooI.
jaar. Plotseling, als Paulus op den weg naar
Damascus, werd hij door een straal van Gods
genade getroffen. Geen bekeering was het,
maar een plotselinge opbloei van een stille
en bestendige godsvrucht. Zooals dagelijks,
had hij op het feest van den H. Aloysius de
H. Communie ontvangen, zonder te vermoe~
den, welke genade deze hem zou brengen.
Jezus, Die in zijn hart rustte, riep hem tot
een nieuw leven. Weldra openbaarde hij de
stem, die hij gehoord had. Hij begon te spre~
ken over een onweers taan baren trek naar
hoogere volmaaktheid, over het verlaten van
vader en moeder, van broeders en zusters.
Hij sprak over de onthechting aan het aard~
sche en aan zijn toekomst; uit zijn ziel klonk
een hemelsch lied! Zijn vroegere illusies wa~
ren verdwenen. Die hein hoorde, kon zijn
ooren niet gelooven. Het was niet meer de
bedeesde jongen, die sprak, maar een ander
sprak uit hem, zijn verheven Meester, Die
hem op dat oogenblik ingaf te spreken, zoo~
als hij uit zich zelf niet in staat was, woor~
den, waarvan hij zich niet bewust was en
die hem zelf ontroerden en waarnaar, wie

hem. hoorde, met eerbiedige verbazing luis~
terde.

Het besluit werd genomen, dat hij gedu~
rende de groote vacantie 1918 naar de abdij
der Benedictijnen te Oosterhout zou gaan,
om daar het kloostèrleven, waartoe zijn roe~
ping hem dreef, te leeren kennen. Na er eeni~
gen tijd te hebben doorgebracht, schreef hij:
"Waarheen mijn verlangen gaat, dat zie ik
hier in werkelijkheid voor mij; hier grijp ik
het met de handen. Waarom verlangt gij van
mij, dat ik nog een jaar naar Rolduc terug~
kom? In dit heiligdom wil ik wonen en er
mijn leven aan God wijden."

Het werd evenwel voor beter gehouden,
dat hij zich nog gedurende een jaar op zijn
verheven roeping zou voorbereiden. Hij keer~
de naar Rolduc terug. Hoe bleef zijn ziel
voortdurend bezig met het heilige; de sleur~
gang van het dagelijksche leven vermocht
hem niet daaraan te onttrekken. Een hooger
licht bestraalde al zijn handelingen.

IN DE ST. PAULUS ABDIJ
14 Juni 1919 verliet hij voor goed Rolduc,

na het eindexamen van het gymnasium te
hebben afgelegd; in Augustus deed hij zijne
intrede in de St. Paulus Abdij te Oosterhout.
In korten tijd wist hij door te dringen in den
geest van den Benedictijnschen regel, wiens
trouwe opvolging zijn grootste zorg was.
Van het eerste oogenblik af voelde hij zich
tot de studie der psalmen aangetrokken. Hij
had een vurige godsvrucht tot de smarten en
het kruis van den Verlosser: de Vrijdag was
"zijn" dag. Zijn Communie was als van een
onschuldig kind, wiens reinheid Daar buifen
uitstraalde. "Terzelfdertijd 1) dat God - wij

1) Vele bizonderheden over zijn verblijf en zijn dood
in de Abdij zijn rontleend aan de ..Biografie van
fr. Jacques Coebergh" door Dom de Puniet.



hebben er de bewijzen van - de zuivering
van de reeds zoo blanke ziel voltooide, beo
haagde het Hem haar met zijn verlichtende
genade te overstroomen en haar de vreugde
te laten smaken der vereeniging in de liefde.
"Ascensiones in corde suo disposuit. Ps. 83.
Opgangen bereidde hij in zijn hart. Van die
goddelijke "opgangen" of opstijgingen waren
wij de gelukkige getuigen: wij lazen ze in den
kristallijnen blik." Zijn laatste geestelijke l~.
zing was uit het "Boek der Wijsheid'" van
Henricus Suso: "Heer, ik verlang, dat, als ik
des morgens de oogen open, mijn hart tegelijk
voor U opene en dat er Uw lof uit opstijge,
als een vlam van Serafijnen.liefde." Hij had
een voorgevoel dat God hem de genade had
willen schenken, dat zijn gang naar het kloos.
ter voor hem de spoedige voorbereiding voor
den hemel zou zijn. In November 1920 werd
hij door eene doodelijke ziekte overvallen,
die binnen eenige dagen een einde aan zijn
heilig leven zou maken. 26 November zou
zijn laatste levensdag worden. Met verheven
berusting bereidde hij zich voor op den tocht
naar de eeuwigheid. Met aandacht luisterde
hij naar de laatste hoofdstukken van het
Evangelie van den H. Joannes; zijn oogen
waren op den lezer gericht, en terwijl hij
smachtend de woorden des levens dronk,
zeide hij zacht: "langzaam, langzaam," uit
vrees, dat hem iets zou ontgaan. Met welk
geluk sprak hij over de eeuwigheid en het
bezitten van God in klare aanschouwing.
"Hoe heerlijk is uwe woning, mijne ziel kwijnt
van verlangen naar de voorhoven van den
Heer" (Ps. 83) ,,0, nu begin ik voor goed
onze mooie psalmen te begrijpen."

Zijn ziekte begon zijn lichaamskrachten te
sloop en, zoodat hem de laatste Heilige Sa.
cramenten werden toegediend. Hij legde nog
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de plechtige kloostergeloften af; zijn wensch
als Benedictijn te sterven werd aldus ver.
vuld.

Toen wachtte hij rustig den dood af. Plot.
seling fluisterde hij:

"Jezus roept mij."
De roep scheen wonderlijk zoet te zijn

geweest, want zijne woorden hadden een on.
gewoon zachten klank.

"Ja, ik heb Zijn stem gehoord."
Men begon de gebeden der stervenden te

bidden. Met een sterk gebaar vouwde hij de
handen, en drukte in een vurige omhelzing
het Kruisbeeld tegen de borst. Zijn lichtende
oogen waren gericht op één punt, vanwaar
hem het licht scheen toe te stralen. De adem.
haling, zachter en zachter, bleef langer en
langer uit, de ziel ontworstelde zich, het le.
ven doofde uit, een laatste zucht en het
hoofd neigde zachtjes neer.

Den dag voor zijne ter aardebestelling ver.
eenigden zich de novicen om de laatste eer te
bewijzen aan den dierbaren overledene. Zij
legden hem neer op het blank laken van het
laatste rustbed en na eerbiedig een kus te
hebben gedrukt op het koude voorhoofd,
brachten zij het lichaam naar de kapittelzaal.
Zij hadden den indruk, een heilig lichaam te
vervoeren, zij droegen het op de schouders
als een reliek.

Zijn lichaam rust in den kloostertuin der
Abdij.

Heiligen Gods, gaat hem tegen.
Engelen van den Heer, snelt hem tegemoet.
Christus neme U op I

R. DE GUASCO.
Rolduc, 19 April 1921.

........................



IN MEMORIAM JAN J. FRENCKEN
t 29 OCTOBER 1920

................

Den avond te voren, 't was op een ver<
gadering van Sanctus Virgilius, hadden wc
elkaar nog gesproken en scheidden we met
een: "Tot morgenavond dan!" Morgen.
avond! 'tklonk zoo zéker als hing daar
niet vlak voor je oogen die dichte sluier, die
zoo scherp 't heden van de toekomst scheidt
en hier nog slechts dekte de tent van den
bleeken dood! En toch weer. . .. was 't niet
alsof iets doorschemerde van wat toen nog
verborgen lag? Was 't toevallig dat we juist
dien laatsten avond met eenige Rolduciens bij
elkaar stonden, als om afscheid te nemen
van een onzer? Hij sprak van zijn kamers in
Rijswijk, hij wilde ook in Delft komen wonen,
was dat trammen zoo moe, z'n abonnement
was juist op scheen 't niet, alsof in dic
kleine dingen reeds iets lag van de onver.
biddelijkheid van 't naderende einde?

Nog geen vier en twintig uren nadien was
't gebeurd! Hij had nog juist iets ontvangen
van thuis, leest nog eerst den brief, maar
daar klinkt reeds de schelharde bel van den
tram, die hem roept naar z'n werk, nu....
z'n doodsklok! - Hij nam den sprong te
kort en toen gebeurde dat verschrikkelijke,
dat dit jonge leven geknakt werd! Zwaar
verminkt lag hij daar een dictaatcahier
naast zich. . .. getroffen op den rechten weg
van zijn plicht.

Niemand kende hem. Ze vonden een ro.
zenkrans in z'n zak, dàt was z'n herkennings.
teeken! Een priester werd gehaald, die hem
de laatste H. H. Sacramenten toediende. In
een ziekenhuis in den Haag kwam het einde
. . .. Nu reeds sterven? . .. sterven zoo ver
van huis, te midden van onbekenden, in een
vreemd ziekenhuis, waar zelfs die vredige
atmosfeer van lieIdezusters gemist werd. . . ,
sterven juist nu, nu 't leven ging beginnen

sterven, vragend naar moeder!....
Z'n moeder zou komen. Hij wachtte op

haar. Alléén de oogen leefden nog in dat wit
omzwachtelde hoofd. Nu moest ze er bijna
zijn. . .. zwakker werd de' ademhaling, min.
der 't licht in die oogen totdat 't uit.
doofde, zonder weerzien hier! 't Wa;;
wreed! maar wie zal den algoeden God dur.
ven vragen, waarom 't aldus is geschied?

Om hier 't offer te brengen van 't christe.
lijk berustende: "Uw wil geschiede!" moet
de liefde gesterkt wordenFdoor 't geloof in
't hoopvolle: "Tot weerziens in den hemel!"
Hij ruste in vrede!

M. WIJNHOVEN, techno stud.

Delft 7 April 1921.

...........



IN MEMORIAM JACQUES LANNOYE
................

Wat was het een droeve Dinsdagnamid.
dag. Hoe stemde alles tot somberheid: don.
kere lucht, koude wind, kille regen. .Alles
bleef binnen, wachtend op beter weer, maar
zonder vooruitzicht; op betere tijding, maar
zonder hoop. En toen om twee uur, het droe.
vig bericht: "overleden." Midden op den dag,
midden in de lente, midden in de jeugd.
Men voelde zich als in een ijzige winter, in
de Mei; men huiverde voor de koude, voor
den dood. En toen men in de kerk een wees.
gegroetje voor zijn zielerust gebeden had, en
door de gang langs den binnentuin kwam,
hingen er de bloemen gebroken, geknakt,
ontbladerd. En gisteren nog dronken zij de
zon met volle open kelken, en lachten hun
kleuren in het licht. Ja, zoo was het met
hem gegaan! ,,'s Menschen leven is als een
bloem, die heden bloeit en morgen verwelkt."
Nooit hadden we dat bijbelwoord zoo ge.
voeld, zoo begrepen. Maar neen, het was toch
niet geheel en al hetzelfde. Zijn bloeiend le.
ven was alleen maar overgeplant naar den
hemel, en verblijdde er de heiligen heden,
zooals gisteren ons.

Tusschen de honderden om hem heen was
Jacques Lannoye niet onopgemerkt gebleven.
Hij vroeg niemands aandacht en trok die van
allen. En zoodra men vernam, dat hij gestor.
ven was, rees hij weer voor ieders verbeel.
ding op in zijn volle leven: het kleine, zwarte,
pientere ventje, dat zoo parmantig langs je
heen stapte, rechtop, rechtuit; dat je zoo
frank en vrij aankeek met zijn altijd lachen.
de, tintelende donkere oogen; dat zoo fier
het hoofd omhoog droeg met het edel ge.
vormde gelaat, de zuivere trekken, de fijn.
besneden lippen, de korte, zwarte, lichtge.
krulde haren. Het was maar een kind, en
toch reeds een persoonlijkheid. Dat sprak
uit heel zijn wezen, zijn blik, zijn gang, zijn
houding. Ja, hij was reeds een karakter, geen

willooze weifelaar, die waait met alle winden
mee, maar een, die wist wat hij wilde, en
zijn willen in werken wist om te zetten;
wiens wilskracht de veerkracht was van zijn
trouwe plichtsvervulling, zijn stiptheid, zijn
ijver. Geen wonder, dat zijn ouderen en meer.
deren met eerbied neerzagen op, neen, op.
zagen tegen, dit jonge, rijke leven.

En die kracht, die mannelijkheid bleef hem
bij in zijn ziekte, in zijn benauwdheden en
hulpeloosheid. Moest niet de zuster.verpleeg.
ster getuigen, dat zij nooit een zieke gekend
had "so männlich und so mutig" als dezen
knaap? Die zich niet liet hangen en zinken,
maar zich even flink en kranig hield, toen hij
neerlag op zijn ziekbed, als hij geweest was
in dagen van gezondheid. Die zoo krachtig
vaak haar arm kon vastgrijpen, niet uit vrees
voor pijn, maar om zich schrap te zetten bij
pijn en moeite.

Dat was zijn natuur, zijn aangeboren
Zeeuwsche zielskracht. Maar boven de na.
tuur uit, rees de genade en het geloof. Zijn
vroomheid was even degelijlç, even echt en
hecht als al het andere in hem. Geen bevlie.
gingen van voorbijgaande devotie, maar een
gestadig leven van gebed; hij bad, omdat het
plicht was, omdat het zoo hoorde en zoo
moest. Alleen wie ~hem gezien heeft in de
kerk, weet, hoe hij met heel zijn houding,
met heel zijn ziel er in opging. Gedurende
zijn geheele ziekte, zoowel op de dortoir als
in zijn kamertje, zag men hem nooit zon.
der den rozenkrans om zijn hals. En als men
vreesde, dat de harde koralen hem drukten
bij het neerliggen, verbood hij, ze onder hem
weg te nemen. Wanneer de zuster aan zijn
ziekbed, stil voor zichzelf, haar bidsnoer op
den schoot nam, greep hij ook zijn rozen.
krans. En toen hij dit niet meer kon, vouwde
hij alleen nog maar de handen, en wees er
mee naar zichzelf, haar vragend, in haar ge.



bed ook voor hem te bidden. Vóór het weg$
brengen naar het hospitaal had hij slechts
ééne vraag: "de paternoster," die bij het om$
kleeden vergeten was. En toen de zuster deze
in het leer en zakje wilde steken, wees hij
naar den hals, en zoo werd hij, met den rO$
zenkrans omhangen, den ziekenwagen inge$
dragen.

Vroomheid was zijn diepste zieletrek. In
den vroegen ochtend, reeds vóór het mor.
gengebed, kon men hem vinden bij de deur
der sacristie, wachtend of iemand hem roe.
pen zou, om de H. Mis te dienen. En als
hem dat voorrecht te beurt viel, dan werd
zijn stille glimlach, die hem nooit verliet, nog
stralender, en gingen zijn oogskens fonke$
len evenals de dauwdruppels op de bloemen
in de morgenzon daarbuiten.

En dan ging hij den priester voor, stil.
devoot, reeds geheel opgaande in zijn heilige
taak, al het andere vergetend en voorbij.
ziend. En als hij, bij de vingerwassching,
over de handen van den priester zijn hoofd.
je boog, dan mocht deze, op hem neerziende,
in volle waarheid het psalmwoord aanheffen:
"onder de onschuldigen zal ik mijne handen
wasschen." Maar, zou hij ooit gedacht heb.
ben, dat ook het andere vers van dienzelfden
psalm zoo spoedig door den dood in vervul.
ling zou gaan voor dezen kleine: "in mijne
onschuld ben ik tot U ingegaan; verlos mij
en ontferm U mijner?"

Zoo stond hij den priester bijna iederen
morgen ter zijde, blank en van stille gods.
vrucht brandend als de witte was der kaar$
sen op het altaar. En toen zijn levensvlam
gedoofd werd - bijna op denzelfden dag als
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de kaars van Paschen, zinnebeeld van ver$
rijzenis en hemelvaart, - werd zij opnieuw
ontstoken aan het eeuwige Licht daarboven.

Geen wonder, dat hij, die zóó de H. Mis
gediend, zoo den Rozenkrans had liefgehad
in zijn leven, het stervensuur met volle ge.
rustheid te gemoet zag, tevreden als altijd,

-niets vragend, alleen maar gevend, zooals hij
heel zijn leven gedaan had.

En toen men hem vroeg, of hij, als God
het wilde, bereid was om te sterven, ant.
woordde hij zacht: "Ja, zooals God wil." En
God wilde, dat hij stierf zoo ver van huis,
zoo ver van wie hem het dierbaarst was,
en hij was tevreden.

Laten wij het hem nazeggen; als is het on.
der tranen: Zoo als God wil. Wij hopen en
bidden dat hij, die in de Hemelvaarts.week
stierf en begraven werd, ook met Christus
ten hemel is opgevaren. Eens zal hij verrijzen
uit zijn graf op het kleine kerkhof, dezelfde
als nu, in dezelfde schoone gestalte en lief.
tallige verschijning. Zoo was hij, door zijn
onschuld, naar ziel en lichaam het aller.
schoonste. En zoo wilde God hem bestedi.
gen en vereeuwigen voor zichzelf, voor ons.
Dat kon Hij alleen, door hem tot zich te
nemen als knaap. Daarom zal hij altijd blij$
ven, niet alleen in onze herinnering, maar in
werkelijkheid, de eeuwigheden door, de klei.
ne Jacques.

Ja, God wist, waarom hij hem riep. Wij.
buigen het hoofd en bidden: Uw wil ge.
schiede.

Maar hij speelt daarboven met de engelen,
bij God, en bij Moeder.

................



ROLDUC EEN KULTUURHAARD
................

Wanneer ik mij in de stilte van mijn over.
peinzingen het Rolduc mijner jongelingsjaren
voor den geest roep, - Rolduc dat me óók
in mijn kortstondig verblijf dierbaar werd
en dierbaar zal blijven, - dan treft me steeds
het eigenaardig dualisme van zijn droomerige
romantiek en zijn bezielende mannelijke
krácht, zijn stalende energie, even onuitputte-
lijk als de schatten met hun zwarte goud,
verborgen in de diepte van den bodem waar.
op het rust.

Ligt het daar niet, hoogtronend in het weel.
derige landschap, met zijn kunstschatten en
vrome herinneringen aan een roemrijk ver.
leden als een door de Godheid begenadigd
oord van rust en onverstoorbaren, idylli.
schen vrede, als een rustademend vlucht.
oord in de branding van een rusteloos en tot
de hoogste intensiteit opgevoerd bedrijfsle.
ven? En zendt het toch jaarlijks geen tien.
tallen van jongelingen in het volle leven en
streven der maatschappij om daar te ont.
plooien een schat van sociale bedrijvigheid
en te heel en de religieuze en ethische won.
den van onzen tijd?

Toch is dat dualisme slechts schijn. Rolduc
met zijn eeuwenheugende traditie van vrucht.
baar idealisme bergt schatten van stille kul.
tuurkracht, van weldadige religieuze, weten.
schappelijke en sociale, licht in daden om te
zetten energie, onvervreemdbaar erfdeel van
de eerste bewoners der abdij: Rolduc is een
kultuurhaard van onschatbare beteekenis
voor het maatschappelijke gemeenschaps.
leven van Roomsch Nederland.

Wat deze benaming van "kultuurhaard"
betreft, sta ik wellicht nog onder den invloed
van mijn recente studie over de isoglossen
of dialektlinies van ZuidoosbNederland. In
mijn onderzoekingsgebied, dat Limburg en
een gedeelte van Noord-Brabant en Gelder-

land omvatte, vond ik namelijk drie steden,
die niet alleen een vrij sterke inwerking van
de N ederlandsche kultuurtaal vertoonden,
maar die inwerking ook weer straalsgewijze
in de omgeving verspreidden, zoodat het
dialekt van de omliggende plaatsen er vrij
sterk door gekleurd werd. Zulke plaatsen nu
noemde ik "kultuurhaarden"; immers in haar
taaleigen bleken zij kultuur op te vangen en
weer uit te stralen.

Maar dat opvangen en uitstralen van kul.
tuur, genomen in de ruimste beteekenis
van het woord, ~enmerkt ook juist het oude
Roda: vanaf de tijden, toen de monniken der
aloude abdij kunstmin en wetenschap en
maatschappelijke welvaart als zoovele zege.
ningen van Christelijke beschaving rondom
zich verspreidden, is dit als bij traditie zijn
kenmerk gebleven tot op den huidigen dag.
Is de uitgave van dit jaarboek hiervan geen
treffend bewijs? Nu door den drang der tij.
den in velerlei opzicht saamhoorigheidsgevoel
gevorderd wordt meer dan ooit, is het weer
op de tinne van de oude kultuurveste dat de
bazuinstoot weerschalt die het verbden op.
roept voor het heden, tot het vormen v:m
vast aaneengesloten keurbenden in de ure d.~s
gevaars.

Rolduc een kultuurhaard Dankbaar
herdenken wij het vele in den loop der jaren
aan het Katholieke Nederland geschonken.
Maar één kultuuruitstraling zij het mij ver.
gund meer in het bizonder in herinnering
te brengen: ik bedoel het wekken en bevor-
deren van liefde en eerbied voor het uni-
versitaire onderwijs. Dit onderwijs. waar-
decren en liefhebben lijkt nu zoo elementair
en vanzelf.sprekend, omdat wij thans, Gode
zij dank, in een stadium zijn gekomen, waarin
zij die kleineerend over akademische studiën
spreken nog slechts zich zelf in diskrediet



brengen. Tocl~ is dit niet altijd ~oo geweest.
Gold, nog niet zoo héél lang geleden, de
akademische studie in ruime kringen niet als
een soort van noodzakelijk kwaad tot het
verwerven van maatschappelijke betrekkin~
gen, en werd ze niet met een alleszins ver~
klaarbaar gevoel van wantrouwen bejegend
niet alleen, maar ook met een gemis aan
wàardeering, dat toch volkomen ongemotI~
veerd was en slechts voorsproot uit gemis
aa'n wetenschappelijken zin? En was het ge~
volg hiervan riiet een noodlottige terughou;
dtmdheid, die met den waren alomvattenden
en aldoordeesemenden Christelijken geest
niets gemeen had?

Te Rolduc het eerst begreep men het ge~
vaar dat onze katholieke kultuur uit dezen
hoofde bedreigde. Willen de Katholieken -
zoo redeneerde men - de plaats innemen
die hun op onzen vrijen Nederlandschen bo~
dem in alle rangen en standen op staatkundig,
maatschappelijk en niet het minst ook op
wetenschappelijk terrein toekomt, dan dienen
zij in de gelegenheid te worden gesteld een
meer intensief aandeel te nemen in het aka~
deIIiie~leven, dim dient liefde en eerbied voor
het akademisch onderwijs met nauwlettende
zorgen en ijver in breede kringen te wor~
den gekweekt. Zonder twijfel moet men
open oog hebben voor de bestaande gevaren
vim religieuzen en ethischen aard. Modera~
toren, kongregaties, stridentenvereenigingen
van meer maatschappelijken aard dienen deze
voor zooveel mogelijk te ondervangen; vooral
echter moet het solidariteitsgevoel, de over~
tuiging steun te kunnen vinden bij een groot
aantal gelijkgezinden een sfeer scheppen van
vertrouwen, met Gods hulpe, in zelfbewuste
kracht. Men gaf gaarne toe, dat dit geen ide~
ale toestand was, veeleer een noodtoestand
ten einde het in.zich goede niet geheel on~
bruikbaar te laten en erger te weren, - en
dat ergere was de orithouding en achteruit.
zetting. En zoo richtte Rolduc dan naast zijn
seminarie een afdeeling van voorbereidend
hoogeronderwijs op voor de jongelingschap
van geheel Nederland, weldra door andere
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onderwijs~inrichtingen in den lande gevolgd.
Maar Rolduc heeft meer gedaan. Verschei..

dene wegen stonden open om in de benoo~
digde leerkrachten te voorzien; maar het
verkoos in hoofdzaak dien van opleiding door
priester.leeraren, en in 1869 zond Directeur
W. Everts met volle instemming van Zijne
Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseigneur
Paredisden Weleerw. Heer Fr. Spijkers ter
wetenschappelijke vorming naar de Leidsche
AlmaMater. De kultuur historische beteeke~
nis van deze daad valt niet licht te over~
schatten. Immers: het gold hier niet alleen
een bevoegdheids.kwestie, die men zooals
gezegd, ook langs een anderen weg had
kunnen oplossen. Maar het gold hier voöral
het belang van het akademisch onderwijs in
het ware licht te plaatsen en door het katho.
lieke Nederland aan dit onderwijs den tol van
waardeering' te doen betalen, dien het van
rechtswege toekwam. Dezen gang van den
a.s. priester~leeraar naar de Leidsche akade.
mie beschouw ik als een soort eerherstel, als
een daad, die in hooge mate pleit voor het
kultuurbesef van het aloude, immer jeugdige
Roda, en van den trouwen hoeder der Rol-
ducsche traditiën, en waardoor de vérziende
Roermondsche Opperherder, groot in de sa-
berte van zijn eenvoud, zich den beschermer
en bevorderaar toonde óók van het Univer.
sitaire Onderwijs.

En wanneer straks de Katholieken van
Nederland zich sterk genoeg voelen om de
lijn van het bizonder. onderwijs door te trek~
ken, zoo als een Rolducsche oud.leeraar het
treffend uitdrukte, "van de bewaarschool
naar de universiteit", en zich een eigen syn.
these van Roomsche geesteskultuur zullen
hebben opgetrokken, dan zal met alle recht
kunnen getuigd worden, dat door de rehabili.
tatie van het akademisch onderwijs Rolduc
den eersten, niet onbelangrijksten stoot gege.
ven heeft, en dat dus van Rolduc ging uit de
viktorie.

JOS. SCHRIJNEN.

Utrecht.

........................
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ROLDUC'S GEEST

In de schatkamer mijner jeugdherinne.
ringen heeft Rolduc een plaats der eere.
Wanneer het drukke, jagende leven een en. '

keI, kostbaar oogenblik zoo nu en dan biedt.
waarin rustig peinzen en overdenken moge.
lijk wordt, dan dwalen menigmaal mijne ge'
dachten naar de gulden jaren, die ik in Rot.
duc beleven mocht. Diep in mij leeft de'
sterke overtuiging, die in den loop der jaren
in stelligheid steeds won, dat ik aan Rolduc,
aan het onderwijs daar genoten en vooral
aan de algemeen cultureele vorming, daar
ontvangen, ontzaglijk veel dank. Poog ik te
komen tot een. waardebepaling der factoren,
die beslissend waren voor mijn levensgang,
dan dwingen eerlijkheid en rechtvaardigheid
mij de opvoeding van Rolduc als één der be.
langrijkste te erkennen en in diepe erkente.
lijkheid steeds te waardeeren. .

Toen ik, als 13.jarige jongen, student werd
te Rolduc - het was in September 1894 -
was Corten sinds korten tijd bestierder der
oude, welbefaamde scholen. Hij was in de
volle kracht des levens. Gedragen door een
heerlijke geestdrift voor de taak, na Everts
hem toevertrouwd, in het bezit eener stoere
gezondheid, kon hij zich ten volle, zonder
eenige belemmering, geven aan de verwerke.
lijking zijner illusiën. Illusie was het hem
voort te werken aan Rolduc's "regeneratie",
ingezet en, zonder schroom voor tallooze
moeilijkheden, bevorderd door Everts, die
de teek enen van den nieuwen tijd zoo juist
doorzag. Corten begreep, even diep als zijn
voorganger, dat Rolduc niet mocht zijn al.
leen een bron van kennen en weten, waaraan
de leerlingen in overmaat putten konden ter
verrijking van het verstand. Niet de intellee.
tueele vorming, "an und mr sich", mocht Rol.
duc's hoofddoel zijn. Maar met de intellee.

..Nog vindt ge er Aelbert's hoogen geest"
(W. EVERTS. De Legende van Rolduc).

tueele vorming had in gelijken tred te gaan
de vorming van den ganschen mensch. De
knaap had niet alleen te worden een veet.
wetend knap man, maar moest opgroei.
en tot een redelijk, zedelijk, maatschap.
pelijk en godsdienstig wezen. Derhalve:
Roomsche educatie in den vollen zin des
woords! Corten, in zijn besten tijd, d. w. z.
in de jaren toen hij in ongerepte gezondheid
den. directoralen scepter zwaaien kon, bezat
in volle, rijke mate de kwaliteiten als menseh,
geleerde, docent en' organisator, noodig om
dàt .hooge doel, aan Rolduc gesteld, te be.
reiken. Daarbijkwain, dat er in hem iets
school van een romanticus, die feiten en ge.
beurtenissen wist te beschouwen uit een hoog
gezichtspunt; die in het leven de schoonheid
en poëzie te vinden en te grijpen wist en door
zijn woordèn en geschriften geestdrift, op~
getogenheid en bezieling bij zijn leerlingen
vermocht te doen ontgloeien voor al wat
waar en goed en schoon en edel was.

Hij kweekte op een eigen geest in het ge.
heele Rolducsche leven, waardoor dat leven
een gansch bijzonder karakter kreeg. Die
geest bezielde het groote leerarencorps, dat,
man voor man, ieder op zijne wijze, het zich
tot eereplicht rekende de wetenschappelijke
vorming der leerlingen zoo hoog mogelijk op
te voeren, maar daarbij onverdroten arbeidde
aan de karaktervorming, de gemoedsverede.
ling en de godsdienstige ontwikkeling der
Rolducsche jongens. Die geest bezielde ook
en heerschte in en over geheel de leerlingen.
schare en maakte dat zij, in hun groote ge.
meensehap, iets anders waren of werden dan
een groep van jonge mannen, die op tijd hun
lessen en hun spelen hadden. Iets anders -
ja, waarlijk! Hoe moeilijk dat feit nader in
aard en wezen te benaderen en te bepalen



is, het bestond en kon niet geloochend wor-
den door wie maar iets dieper dan de opper.
vlakte der dingen te blikken wist. De meeste
leerlingen beleefden het onbewust in hunne
Rolducsche jaren, maar erkenden het, in
waardeerende en dankbare stemming, in la.
tere tijden, toen grooter rijpheid van geest
een juister en dieper kijk op het verleden
der jeugdjaren mogelijk maakte. Hoe menig.
maal heb ik, als student der Universiteit,
gezeten in een kring van vrienden, die, als
ik, oud.leerling van Rolduc waren. Uren
achtereen werd dan, in opgewekten kout, ge.
leefd in de herinneringen aan ons verblijf
binnen Rolduc's muren. Immer trof het mij,
dat zoo vaak dan getuigd werd: Het was er
toch een heel bijzonder leven. Wat wist men
er ons toch goed tot idealisten te maken! . . . .

Tot idealisten! Dàt was de vrucht van Rot.
duc's geest Rolduc maakte zijn leerlin.
gen tot jonge mannen, met degelijke kennis,
en diepen godsdienstzin die, rijk aan idealen,
het leven ingingen. Goede Roomschen hoo.
ren immers altijd idealisten te zijn. Wel was
niet ieder discipel van zoodanige geestelijke
constitutie, dat het begeerde doel zonder uit.
zondering te bereiken viel. Maar de geest
der Rolduc'sche educatie was en bleef er op
gericht. Corten waakte, zoolang hij kon, dat
Rolduc in dit heerlijk streven bleef volharden.
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Ik heb dien geest gevoeld bij het onderwijs,
dat ik vier jaren lang, in Rolduc ontvangen
mocht; bij de feesten, van allerlei aard, die,
altijd schitterend georganiseerd, in groot ge.
tal door mij, in de jaren van mijn verblijf
aldaar; en menigmaal ook daarna, daar wer.
den medegemaakt; bij de kerkelijke plechtig-
heden, die onvergetelijk treffend in de oude
Abdijkerk alsook in de ruime, open natuur
gevierd werden.

Het was een geest, die bij alles ons deed
voelen, dat wij, ontwikkelend onze kennis in
de louter natuurlijke orde, uit moesten boven
het stoffelijke; dat kennen, weten nimmer
doel voor ons mocht zijn, maar middel om
dieper te doorgronden en inniger aan te han.
gen Hem, die alleen doel is en kan zijn in 's
menschen bestaan.

Rolduc's geest - wij kunnen U niet ver.
geten. Gij gaaft ons idealen. Gij leerdet ons
werken en streven. Gij bracht licht en warm.
te in ons leven. Blijf heerschen aldoor bin.
nen de muren van Ailbertus' oude Stichting!
Door U zal Rolduc dan immer zijn, het ge.
zegend oord, waaraan zeer velen, gelijk ik,
steeds met gevoelens van diepe dankbaarheid
zullen terug denken.

Prof. Dr. A. H. M. J. VAN ROOY.



PROF. DR. A. H. M. J. VAN ROOY
................

Toen Dr. van Rooy in 1918 bij zijn benoe.
ming tot directeur der Vrouwenkliniek van
de "Joanna van Lynden.stichting" te Haar.
lem afscheid nam van Rotterdam, de stad
zijner geboorte, maar waar hij ook acht jaren
als vrouwenarts met klimmend succes was
werkzaam geweest, toen had zich in die da.
gen spontaan uit alle kringen der burgerij een
comité gevormd, dat dezen nog jeugdigen,
maar reeds zoo verrassend.populairen stad.
genoot dankbaar wilde huldigen om de rijke
verscheidenheid van verdiensten, welke hij
zich in deze betrekkelijke korte spanne tijds
jegens zijn vaderstad had verworven.

Op de receptie ter gelegenheid van deze
even zeldzame als hartelijke huldiging werd
dr. v. Rooy toegesproken door personen van
allerlei richting en levensopvatting, die in
hem waardeerden den aangenamen vriend,
den knappen medicus, den loyalen politicus,
den eerlijken tegenstander, den harden wer.
ker, den toegewijden verzorger der gemeente.
lijke hygiëne.

Maar onder al die sprekers was er ook een,
Kees van Hassel, die Dr. v. Rooy in het bij.
zonder huldigde als warmen vriend, voor.
stander en pleitbezorger van de Rotterdam.
sche sport.

Aan dat ronde joviale woord van Kees
van Hassel, denken wij op dezen heugelij.
ken dag terug, nu Dr. v. Rooy twee jaren
later met de professorale toga omhangen het
universitaire leergestoelte betreedt als op.
volger van Hector Treub.

Jong, frisch, forsch, met een wil in zijn
oogen, en een stralende energie in heel zijn
wezen, staat Dr. v. Rooy, nog geen veertig

Dit artikel verscheen In "De Maasbode" bij gelegen-
heid van de aanvaarding van 't professoraat op 6 Dec.
1920 van de han~van den ZeerEerw, Pater Hyaclnth
Hermans Q. p, en wordt met toestemming van schrijver
en Redactie hier afgedrukt.

jaar oud, vereerd met de hoogste wetenschap.
pelijke onderscheiding, welke in ons land is te
bereiken, het professoraat aan een onzer
beroemdste leerstoelen, daar voor ons als de
ideale figuur, zoo als wij ons gaarne een sport.
kampioen denken.

Ook het leven is een sport. Reeds de Ou.
den spraken van den wedloop des levens.
Ook Sint Paulus gebruikte vaak dit beeld. En
de pas ontslapen Dr. Kuyper, dien wij eerden
als een der grootsten onder ons, sprak in
den opgang van zijn jaren gaarne van den
eindpaal, waarin zijn levensdoel lag.

In den loop der eeuwen wisselde de sport
vaak van karakter, maar waar Dr. v. Rooy
de vriend en beschermer werd geprezen van
de populaire voetbal, daar mogen wij zeker
heden op dezen voor hem zoo gedenkwaardi.
gen dag bewonderend getuigen, dat hij de
schitterendste goal heeft getrapt in het toch
niet zoo g~makkelijk te winnen doel van zijn
leven.

Nog een ander beeld dan dat van de sport
komt ons in de pen, als wij hier den naam
schrijven van Dr. v. Rooy. Daar is niets, wat
een medicus, vooral een gynaecoloog en ver.
loskundige, in zijn leven zoo zeer heeft te
vreezen, als infectie en besmetting.

Maar waar nu Lord Lytton eens zoo mooi
heeft gezegd, dat er niets zoo besmettelijk is
als het enthousiasme, daar moeten wij, die
het leven en streven van Dr. v. Rooy hebben
mogen overschouwen, wel constateeren, dat
hij reeds van huis als kind met deze infectie
en besmetting het leven is ingegaan.

De infectie van het enthousiasme, een heer.
lijke, bijna niet in te toomen geestdrift zit
Dr. v. Rooy in. 't bloed.

Geestdrift voor zijn studie, geestdrift voor
de wetenschap, voor de openbare zaak, geest.
drift voor alles, wat mooi, goed en heilig is,
geestdrift ook om te dingen naar. het hoog.



ste, wat het leven hem aan verlokkende
verschieten kon openen.

En als Dr. v. Rooy dan ook heden aan-
treedt als hoogleeraar in de verloskunde en
gynaecologie aan de Amsterdamsche Uni-
versiteit, als opvolger van Hector Treub, dan
meenen wij gerust te mogen zeggen, dat hij
deze even eervolle als welverdiende onder-
scheiding voor een zeer groot deel heeft te
danken aan het heerlijke, frissche, nooit ver-
zwakte enthousiasme, dat steeds heel het
leven van Dr. v. Rooy heeft omlijnd en afge-
teekend. De infectie van het enthousiasme
zit Dr. v. Rooy niet alleen in het bloed, maar
ze is hem ook hereditair.

Ook zijn vader was een enthousiast, en dat
bezielend enthousiasme van den vader was
misschien wel de schoonste en liefste karak-
tertrek, die den zoon in den vereerden va.
der aantrok en een vereering kweekte, dat de
zoon, student nog, door Theo Molkenboer
het portret van zijn vader levensgroot schil.
deren liet, als om de bezieling van zijn gelief.
den persoon steeds bij zijn studie om zich
heen te weten.

Vader van Rooy, een bezig zakenman met
een groot gezin, wist het drukke zorgenleven
met idealisme en enthousiasme te bezonne.
schijnen.

In zijn jeugd had hij op de Latijnsche
school te Oudenbosch een klassieke opvoe.
ding genoten en 't was hem in later leven
nog een geestelijk genot de Latijnsche ver.
zen van Ovidius en Horatius voor de vuist
weg te declameeren.

In de vacantie, als zijn jongens van Rol.
duc thuis waren, kon hij zich met jeugdige
geestdrift tot vaak diep in den nacht voor
hun studies interesseeren en met hen over
verschillende onderwerpen discussieeren.
Oude lezers van de "Maasbode" zullen zich
mischien nog kunnen herinneren, hoe pittig
en geestig de heer van Rooy in de eerste jaar.
gangen van dit blad wist te schrijven over
actueele onderwerpen van den dag. Uitmun.
tende kenner van de Fransche taal schreef
hij ook jaren lang "Lettres de Hollande" in
de "Univers" van Louis Veuillot, en 't is
misschien niet zonder grond als wij beweren,
dat de hereditaire genegenheid van den zoon
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voor Fransche zwier en gratie Hector
Treub, die zelf een uitgesproken Francophile
was, er toe bracht onmiddellijk een geeste-
lijke sympathie te koesteren voor den uit.
verkoren leerling, die nu de eer geniet zijn
opvolger te mogen zijn.

En als wij in later tijd in den gemeente.
raad van Rotterdam bij de altijd frissche en
oorspronkelijke redevoeringen van dr. v.
Rooy den keurigen literairen vorm mochten
bewonderen, waarin hij zijn kernig betoog
altijd wist samen te vatten, en dien wij ook
vandaag weer in nog fijner distinctie mogen
genieten in zijn professorale inaugurale rede,
dan mogen wij zeker de wetenschappelijke
traditie van Hector Treub wel veilig weten
bij den man, die de literaire traditie van zijn
vader met zooveel piëteit weet te bewaren
en met een even verfijnden smaak tracht
voort te zetten.

In 1893 toog de jonge van Rooy naar ons
roemrijk, katholiek onderwijs.instituut van
Rolduc, waar hij de H.B.S. met S.jarigen
cursus doormaakte. Spreek hem nu als man
over deze schoone Rolducsche jeugdjaren, en
dadelijk weer zult gij van hem de blijde ge.
tuigenis hooren, hoe een heerlijk spontaan
enthousiasme heel zijn onderwijs en opvoe-
ding daar doorgloeide. Dat was geen dorre
en droge vakopleiding en schoolsche africh.
ting, maar een lijn van geestdrift liep door
heel zijn onderwijs, een geestdrift, die idea.
lisme en liefde kweekte voor den schoonen
kant des levens, die zin voor romantiek en
poëzie wekte in het jonge ontvankelijke hart,
geestdrift die hem gemakkelijk spreken en
debatteeren leerde in onderlinge debatings.
clubs, waarvan hij later in het openbare leven
cn nu als bloeiend docent de rijpe vruchten
plukte. Er is jaren geleden een pracht.album
uitgekomen over de historisch en architec.
tonisch zoo merkwaardige oude abdij van
Rolduc. Dat boek is samengesteld door de
leerarcn van Rolduc, maar aan één student
uit de duizenden die hier hun opleiding heb.
ben genoten, is gaarne een plaats gegund om
een lyrische ontboezeming neer te schrijven
over het "beau séjour" zijner jeugd te Rol.
duc, een dithyrambe over "Het Godsdienstig
Leven" in dit zalig geprezen katholieke on.



derwijsinstituut, en dat was van den propa.
gandist en apostel der altijd jonge geest.
drift: Adriaan van Rooy.

De geestdrift voor het rijke en open leven
leidde de jonge van Rooy van zijn praeli.
minaire studie niet af; na vlotte H.B.S.jaren
kwam hij in 1897 als student naar Amster.
dam. waar hij op 24.jarigen leeftijd tot arts
werd bevorderd.

Maar ook door het zevenjarige studenten.
leven te Amsterdam golft weer de stroom
van zijn besmettelijke geestdrift. Al spoedig
zien wij den jongen van Rooy als den be.
zielenden praeses van "Thomas Aquinas",
welke hij tot een onafhankelijke studenten.
vereeniging maakte. Met Noyons, Gerard
Brom, Louis van Gorcum werd hij de stich.
ter en de eerste redacteur van het R.K.
Studenten Annuarium, dat nu reeds achttien
jaren een band van geestdrift en vriendschap
bindt rond de katholieke studenten.vereeni.
gingen van Nederland.

Ook in het politieke leven van de hoofd.
stad wist de student van Rooy de bacterie
van zijn besmettelijke geestdrift uit te plan.
ten. Toen in 1901 de groote Kamerverkiezin.
gen naderden wist hij door zijn bezielend
woord een groep studenten om zich heen te
verzamelen, die plechtig samenzworen om
ten minste in één Amsterdamsch district
een rechtschen candidaat gekozen te krij.
gen. En waarlijk ook hier maakte hij met
Theo Heemskerk een jubelende goal.

Maar dat hij ook hier zijn geestdrift aan
practischen zin wist te paren, mag blijken
uit het aardige historische feit, dat de man,
die thans den beroemden leerstoel van Hec.
tor Treub zoo triumpheerend bezet, 't in dien
tijd niet beneden zich achtte om ergens in
een pothuis in district VII zoolang een snoep.
tafel te bedienen, om den eigenaar gelegen.
heid te geven op Heemskerk te gaan stem.
men.

Toen hij later zelf in 1911 te Rotterdam
met een verbluffende meerderheid tot lid
van den gemeenteraad werd gekozen, her.
kende hij in een der nieuwe leden, die tegelijk
met hem was gekozen, een zijner oude strijd.
makkers van Amsterdam, die als student met
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hem de verkiezing van Mr. Heemskerk had
helpen verzekeren.

In het eerste jaar van zijn vestiging als
vrouwenarts te Rotterdam promoveerde hij
aan de Hoogeschool te Gent tot doctor in de
geneeskunde "magna cum laude", de hoog.
ste onderscheiding die ooit aldaar aan een
promoveerenden Nederlander is verleend. En
weer weet hij dit schitterend succes aan het
gemak van zijn gedachten onberispelijk te
kunnen weergeven in de Fransche taal, waar.
voor zijn onvergetelijke vader reeds vroeg
de liefde bij hem had aangekweekt.

De katholieke kiezers van Rotterdam wis.
ten al spoedig, dat zij bij het zoeken van ge.
schikte candidaten voor den gemeenteraad
niet tevergeefs een beroep zouden doen op
Dr. v. Rooy's bekende geestdrift voor het
openbare leven.

Dr. v. Rooy's zevenjarig lidmaatschap van
den raad is een pernament succes geweest
voor het katholiek openbaar leven te Rot.
terdam.

Van zijn eerste speech af had Dr. v. Rooy
onverdeeld het oor, de aandacht, de sympa.
thie en den bijval van den raad.

De pers heeft nooit anders dan woorden
van lof voor hem aangestemd. De infectie
van zijn frissche geestdrift greep weer alom
om zich heen.

Rotterdam begon in die jaren zijn nieu-.
wen uitleg, oude buurten werden afgebro.
ken, nieuwe verkeerswegen on~worpen.

Ook Dr. v. Rooy dorst in de gedachten.
en ideeënwereld oude sloppen onbewoonbaar
te verklaren en langs nieuwe wegen uit te
trekken. Hetzelfde, wat ook in zijn weten.
schappelijke publicaties telkens weer ver.
rassend de aandacht trekt.

Twee jaren liggen tusschen dat even har.
telijk als weemoedig afscheid, en nu zien wij
Dr. v. Rooy heden weer terug als professor
op Treub's leerstoel ter Amsterdamsche Uni.
versiteit.

't Is om nog eens in de sporttaal terug te
vallen, een spannende match geweest. 't Is
ook niet altijd "fair play" geweest, men heeft
v. Rooy tegen z'n schenen geschopt, men had
hem graag een beentje gelicht, 't ging im.
mers om meer dan een zilveren voetbal, 't
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ging om den gouden cup van de hoogste we-
tenschappelijke eer en roem.

En hij was niet van 't Sparta der vrijzinni-
gen hij behoorde tot de Roomsche Leonidas.

Toch moest men hem een free.kick geven.
Toen een schot goal!
V. Rooy kampioen!
De studenten juichten op de publieke tri.

bune.
Zij behielden hun geestdriftigen en idealen

docent, dien Treub hun zelf reeds als zijn
opvolger had toegewezen.

Thans heeft Dr. van Rooy zijn professoraat
aanvaard met een rede, die een sprankeling
van geestdrift als een gouden zonnestraal
door de strakke, strenge Aula spelen deed.

Ook nu weer getuigt deze rede van den
frisschen durf om langs de oude wegen van
het heden ook de nieuwe paden van de toe.
komst te willen inslaan.

En dan biedt niet het heele leven van Dr.
van Rooy van kind af tot den professor van
heden toe den zekeren waarborg, dat hij
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ook voor de toekomst in zijn lessen en prak-
tijk geloof en wetenschap eendrachtelijk zal
doen samengaan?

Want klinkt 't niet als een kloeke belijde-
nis het fiere slotwoord, dat wij dezen middag
in de Amsterdamsche Aula niet zonder ont.
roering uit zijn mond mochten hooren:

"Moge de zegen van den Oppersten Heel.
meester immer op mijnen arbeid rusten,

want voor mij is vol waarheid het woord
van Barent Hovius "Effectu caret medicina,
si non ad est benedictio divina". "Het genees.
middel mist gevolg, indien de goddelijke ze.
gen er niet op rust."

Die "benedictio divina", die heel het le.
venspad van Dr. v. Rooy tot dusver als met
zonnelicht heeft omstraald, moge hem ook
vergezellen op zijn nieuwen levensweg als
professor, hoogleeraar te Amsterdam, bij de
vervulling van de verantwoordelijke taak,
welke hij heden weer met blijmoedig ent.
housiasme heeft aanvaard.

Heil professor van Rooy!

......



Roermond, 14 Maart 1921.

Aan de Redactie van de Annales Rodenses.

Uw verzoek om medewerking aan deze
Kroniek bereikt mij op het oogenblik dat de
laatste levensstrijd door mijn Vader 'met
uiterste taaiheid en telkens opflikkerende
energie wordt gestreden.

Ik ben de gevangene van dat allerdroevigst
gebeuren, en in mijn geboortehuis wordt ik
vastgehouden als een machtelooze toeschou.
wer van dit drama.

Op uw vraag zou ik moeten antwoorden,
dat ik den tijd mis om mij tot eenig verder
schrijfwerk te verbinden. Als bewijs, hoezeer
mijn sympathie toch met Uw werk is, mag
daarnaast de vraag worden gesteld, of Uwe
redactie wellicht vroeg of laat wel genoegen
zoude nemen met eenige krabbels, die ik
zoude maken van een hoekje van Oud.Rol.
duc. Om dit even nader aan te stippen denk
ik aan de jaren 1869, toen ik 6 weken de
buitenschool van de Normaalschool - door
de Rolduckenaars als K.School aangeduid, -
bezocht, waar de oude Heer Leurs directel'f

, was; - kort voor het overlijden van van
Weede - een der eerstelingen op Uw kerk.
hof - dan aan den brand van de Aula, -
aan het "sigaren.oproer", - aan de "Rood.
vonk.epidemie" in 1872, aan zooveel andere
dingen, - b.v. de opvoering van Athalie van
Racine, en als tegenhanger de Jungfrau van
Orleans.

Maar op dit oogenblik verhaalt de kroniek
van Rolduc het aandeel dat Rolduc heeft ge.
had in de ontwikkeling van mijn Vader.

Hoe hij in 1855 met mijne Moeder in til.
bury zijne dorps.kerk.bouwwerken bezoe.
kende, doorreisde tot Rolduc, om daar de.
vrienden Everts, Jansen en anderen te bezoe.
ken, die hem niet alleen met hunne letter.
kundige en geschiedkundige kennis steunden.

Daar ontwikkelde zich, uit de gedachten.
wisseling der gelijk gestemde hoogstrevende,

vrienden, dat beeld van de Middeleeuwen
met hunne Christelijke cultuur, dat de in.
leiding vormde tot de herleving van ons Ka.
tholiek kunstbewustzijn. De kennis omtrent
de stichting en verdere lotgevallen van de
heiligdommen van Rolduc, Maastricht, Roer.
mond, Odiliënberg, enz. was de inleiding tot
de herstelling dier bouwwerken.

Menig Oud.Rolduckenaar weet nog te ver.
tellen dat, toen Dr. Cuypers zooveel jaren
later onder het Directeurschap van Corten,
zich bij een bezoek aan de kerkrestauratie
vertoonde op de groote speelplaats, een al.
gemeen applaus weerklonk. En vroeg de Am.
sterdammer of Rotterdammer dan, wat dat
beduidde, - dan was er wel een "Remund.
sje" jong in de buurt om op verbaasden toon
te roepen: "Mer det is Cuupers!"

Zoo'n bezoek had niet immer een feestelijk
karakter. Immers, toen de herstelling der kerk
moest worden aangepakt, bestond dit niet
alleen in het opruimen van den uitkalk over
de pijlers en bogen, en het opruimen van
hinderlijke barokke meubelen, '- maar zeer
belangrijke bouwwerken waren in gevaar.
lijken staat van verwering. Met name drie
van de vier rondzuilen, die zoo'n prachtige
rythmische afwisseling in den vorm der
steunpunten maken en waardoor Rolduc zich
onderscheidt van andere XII.de eeuwsche
kerken in de Maas. en Rijnstreek; deze
monolythe steunpunten moesten worden ver.
nieuwd.

De jonge bouwmeester begreep, dat hier
radic.aal ingrijpen noodig was.' Zonder den
gedragen bovenbouw af te breken, moesten
deze ongeveer 4 M hooge zuilen door nieu.
we worden vervangen. Zooals de geheele
kerk waren de oude blokken uit de Nievel.
steingroeve van kolenzandsteen. Deze steen.
groeve, sedert geheel uitgeput, leverde in



hoofdzaak slechts kleine blokken, men had
zich dus oudtijds met mind.er volmaakte stuk.
ken tevreden moeten stellen. Nadat de aan-
sluitende bogen door een hechte houtcon.
structie ondervangen waren, zouden de oude
blokken worden weggebroken en nieuwe ter
plaatse gesteld. Een technisch vraagstuk, dat
in onze dagen van bijna onbeperkte bouwkun.
dige mogelijkheden niet buitensporig wordt
beschouwd. Maar in de eerste helft der 19de
eeuw was er wel wat getimmerd en gemet.
seld, maar weinig gebouwd. Met minder er.
varen ambachtslieden moest deze ondervan.
ging dus worden uitgevoerd. Teneinde den
bovenbouw der kerk zoo kort mogelijk op
nood ondervanging te laten rusten, had de
jeugdige bouwmeester besloten des nachts
door te werken. Dan zou hij zonder stoornis
en zonder afleiding van bezoekers in de kerk
goed meester zijn van zijn menschen. Juist
door de stilte van den nacht was de uitwer.
king van de krakende houten ondersteuning
voor de arbeiders zoo overweldigend, toen
plotseling de last van den bovenbouw van
de steenenpijler overging op het houtwerk,
dat eenige gepeperde uitroepen noodig waren
om met een tweeden schrik weer terug te
roepen naar den arbeid, dien zij in den steek
wilden laten. . . .

Moet ik U schrijven waarom mijn Vader
het moderne oxaal te Rolduc noemt: "un
péché de ma jeunesse?"
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Maar, waarde Redactie, in Nederland zijn
zooveel Oud.Rolduckenaars, dat U den ar.
beid wel tusschen hen zult verdeelen.

Want als we maar eenmaal het onderwerp
hebben aangeroerd, en we zitten in den ver.
trouwelijken familiekring, zal nog menig ka.
raktervol verhaal loskomen.

In mijn dagen slingerde de spits van den
kerktoren als de drie klokken geluid werden,
- wat mooi, - eIken Zaterdagavond tegen
'het einde van de groote studie.

Maar welke was de ondergrond van den
raad mij gegeven door iemand, wonende aan
eene zijde van den toren, in 1878, om als
bouwmeester toch te zorgen, dat, mocht die
spits soms eens vallen, dat toch die toren
vooral aan de tegenoverliggende zijde mocht
neerkomen?

Maar wie geeft ons een goed verhaal van
de groote réunie in 1893, toen Mgr. Everts
nog Directeur was; van het moment dat we
van heinde en ver gekomen weer in de kerk-
banken opsprongen, toen het "Te Deum Lau-
damus" werd aangeheven en wij als één man
dien gloriezang weer lieten schallen onder
de oude gewelven!

Moge Rolduc's oude gewelven nog eeuwen
gespaard blijven I

..............

Ir. JOSEPH CUYPERS.



HERDENKEN
................

Ik weet niet waar, - of was 't een waan? -
Dat 'k hoog op de bergen dien burcht. zag

stáan;
De rondende torens aan eIken kant
Bezwoeren God met verheven hand,
Wijl de wind, die de bevende lucht besloeg,
De wolken in drift langs haar daken joeg.
Maar de burcht op de bergen zag wijd

rondom
En staarde op de kim waar de morgen klom;
Zijn venstren strak op de zon gericht,
Dronk hij zijn oogen vol zonnelicht.
En de zon ontstak er haar gouden brand
Tot hij straalde als een tooverjuweel over

't land.

Daar hooren mijn ooren de klokken weer
En den zang die mijn droom doorzingt van

weleer,
Of een zwerm van duiven den dag doorvloog:
Den klokkenzang van den burcht daar

omhoog.
Ik ken den klank en ik ken het lied,
Dat weet van den weemoed des levens niet.
Hoe welt uit het water dier gouden wijs
Een bloei van vrede en van vrome peis.

De torens weerkaatsten hun beelden klaar
In een vijverspiegel beneden, waar
Binnen groenen ring van bedauwden boord,
In peinzen verloren en ongestoord,
Een zwier van sierlijke zwanen dreef,
Wier beeld mij lokken en lokken bleef,
Zooals ik hun schoonheid nog immer schouw:
Een sneeuw van veeren op 't waterblauw.

De storm versplinterde 't spiegelend vlak
En 't beeld in zijn rimpelloos zilver brak.
De zwanen vloden met angstgerucht
In 't donker diep van de stormige lucht.
Maar 't heimwee klaagt door mijn droomen

voort,
En 't klokkenlied dat ik dáár heb gehoord. . .

Die bergen, die burcht Waar rees hij op,
Een steenen kroon om den heuveltop?
In de scheemrige verte van droom en tijd,
Aan den andren oever der werkelijkheid,
Waar 't land mijner jeugd is ondergegaan:
Ten oosten der zon en ten westen der maan

FELIX RUTTEN.



HERDENKING PROF. WILLEM EVERTS
................

De relaties tusschen mijn vader, J. A. Al-
berdingk Thijm, en Rolduc dagteekenden van
het jaar 1855. In dat jaar toch had hij voor.
goed de kennis gemaakt van den nog jeug.
digen architect P. J. H. Cuypers, den her.
steller van Rolduc's "krochtkapelle"; in
datzelfde jaar ook stichtte hij zijn "Dietsche
Warande," waarin al aanstonds aan dat her.
stel een paar artikelen werden gewijd. "Het
land en de abdij van Rolduc," zoo lezen we
daar, "zijn rijk aan historische herinneringen.
De overblijfselen der kunst, die men er, bij
elke schrede, aantreft, spreken beurtelings
de taal der gewijde, militaire en burgerlijke
bouwkunst van de oude dagen. Het land.
schap, dat de Abdij omgeeft, biedt een rijke
verscheidenheid aan van oude kasteelen en
nieuwere landhuizen; zestien aangename dor.
pen liggen daar in den omtrek der hoofd.
plaats 's.Hertogenrade, aan den voet des
bergs, waarop de Abdij gelegen is. Uit de
hoogte overziet en beheerscht dit vorstelijk
gesticht met zijn torens dat heerlijk pano.
rama." 1) In datzelfde jaar eindelijk richtte
hij tot den man van wiens uitnemende qualb
teiten en warme belangstelling Cuypers hem
zoo waardeer end had gesproken, den eersten
der vele en intieme brieven, die in een lange
jarenreeks zouden volgen. We drukken het
briefje hier nog eens af als een bijna tot hi.
lariteit stemmend curiosum voor wie de in.

nigheid der betrekkingen kent, die al spoedig
tusschen dit triumviraat ontstond.

Wel.Eerwaarde Z.Gel. Heer!

De geachte heer bouwkunst enaar P. Cuypers,
een "tektoniker" in den edelsten zin des

woords, heeft mij moed gegeven U te schrij.
ven - en U, die in het oude land der Ton.

I) D. Warande. le Jaarg..bI. 578.

geren en in het nieuwe centrum der her.
leving van de nederlandsche christelijke
plastiek, uwe studiën behartigt, uit te noodi.
gen mij soms eene kleine bijdrage voor mijn
archaeologiesch en aesthetiesch tijdschrift
"De Dietsche Warande" toe te zenden. Dank.
baar zal ik de denkbeelden opnemen, die
UwelEerw. mij ter uitgave mocht toevertrou.
wen. UwEerw. weet zoo goed als ik wat er
nog voor de aesthetiesche opleiding onzer
Nederl. en Kath. broeders te doen is. Kunnen
wij niet alles in eens - welnu, laten wij van

tijd tot tijd een enkel beletsel wechruimen,
een enkelen spoorslag geven, een enkelen
steen aandragen.

Met bijzondere hoogachting:

UwEerw. dw. dr.

J. A. Alberdingk Thijm.
Amsterdam, 14 Aug. 1855.

Intusschen moesten nog een vijftal jaren
verloop en eer 1860 door ons als een "bizQnder
gezegend jaar" mocht worden begroet: door
mijn vader, wijl het hem met Prof. Evcrts in
"nadere" kennis bracht, door mij, wijl het mc
voor 't eerst den man deed ontmoeten, in
wien ik ten einde toe en in den vollen, edel.
sten zin des woords den vaderlijken vriend
en leidsman zou bezitten, van wiens beeld
ik althans enkele trekken in den eersteling
dezer nieuwe Annales Rodenses wil pogen
te schetsen.

. ..

Prof. W. Everts had een rijk begaafde
natuur. In de jaren, waaraan hier wordt terug.
gedacht (1860-65), was hij in de bijna volle
kracht van den mannelijken leeftijd. Zijn
uiterlijk, toen nog iets jeugdiger, staat onver.
beterlijk weergegeven in het portret, den
meesten Oud.Roldukers uit het prachtwerk



"Rolduc in Woord en Beeld" wel bekend 2);
de gelaatskleur was lichtelijk geel.bruin, de
kleur van haren en zwaren, zorgvuldig ge.
schoren baard op het zwarte af; het rijzige
lichaam was fors eh en lenig, veerkrachtig in
gang, vlug in beweging. Nog zie ik hoe hij
onder een vacantie te Hilversum met ons
den "steen" op Bo{o)mberg bezichtigend,
daar plechtig met een koenen sprong op het
hooge zwerfblok vóór ons stond, en herinner
ik me hoe hij, bij een bezoek aan het Muider.
slot, aanbood om, zonder eenig gevaar voor
duizeling, de rondte te maken van den smal.
len buitenrand om een der torens, die uit de
diepe slotgracht oprijzen.

Was hij niet een geleerde in strengeren.
zin, zoo als bijv. zijn collega, de toekomstige
Moraal.professor P. Marres, en lag het eigen.
lijke zwaartepunt zijner begaafdheid op het
gebied van de daad: omgang, vorming, be--
stuur, zijn litteraire aanleg ging zeker boven
het middelmatige uit. De inhoud der keurige
bundeltjes, waarin de dichterlijke voordrach.
ten in verschillende talen op den dag der
prijsuitdeeling den bezoekers plachten te
worden aangeboden - nu ja, als "un échantit.
Ion des compositions des élèves pendant
l'année scolaire" - was in werkelijkheid voor
drie kwart Everts'werk, en als een echt
meesterstukje van litterair en tact en vorm
geurde daarin telken jare het "Bouquet", d.i.
het versje, waarmede den presideerenden
bisschop{pen) door een der jongere studen.
ten een bloemtuiltje ter verwelkoming werd
toegereikt. De beide klassieke talen - de
tegenwoordige "philologie" lag nog buiten het
program - was hij meer dan voldoende
machtig om de humaniora degelijk en aan--
genaam te doceeren en doen smaken. Reeds
in zijn studentenjaren behoorde hij, evenals
de <latere "abbé" Brouwers, tot hen, die de
studie der moedertaal zelve bijzonder beo
hartigden en anderen daartoe opwekten, en
als schrijver van het bekende "Handboek,"
was hij natuurlijk beter dan één zijner mede.
leeraren thuis in de geschiedenis onzer Ne-
derlandsche letteren. Hij sprak ook gemakk~.

1) Ook. schoon in noodzakelijk wat mindere conditie.
opgenomen in ..Rolduc. Schetsen en Herinneringen"
Door H. Van Rode.
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lijk Duitsch, sprak en schreef vooral uit.
muntend Fransch. Zonder overdrijving kan
bevestigd worden dat een bloemlezing uit
Everts' liefst Fransche correspondentie, af--
gewisseld met de overigens weinig talrijke,
genoemde "Bouquets," een zeldzame bekoor.
lijkheid zou bieden en als uiting van geest,
fijnen tact en kiesch gevoel in een den
schrijver vreemde taal in dat genre ten on.
zent zijn wederga zou mqeten zoeken. Zijn
conversatie.talent schitterde niet zoozeer
door geestigheid in den zin van humor als
door opgewektheid van toon en uitspraken,
getuigend van veel menschenkennis en nog
meer gezond verstand.

Zijn gevoel was meer fijn en krachtig dan
warm en diep, niet week. Toch hebben wij
hem meer dan eens de tranen in de oogen
zien staan, bij het lezen van den een of an-
deren trek, bijv. uit het leven van den toen
pas overleden Pastoor van Ars of bij het
ontvangen eener hem bijzonder treffend~
mededeeling. Hij verstond het in de ktas onze
geestdrift te wekken met de bezielde voor,
lezing bijv. van passages uit den "grootsten,
neen, eenigen redenaar, zegt Schaepman, der
1ge eeuw: Lacordaire," waar deze de held.
haftige buitensporigheden eener H. Elisabeth
verheerlijkt, of de "eeuwen" opvoert, die
beurtelings komen kloppen aan de poorten
van 't Vaticaan om het keizerlijk purper
met den zwakken grijsaard te deelen, die
Christus' Stedehouder is, m. <a.w. in ruil te
bieden voor een aandeel in 't pauselijk gezag,
en dan ten antwoord krijgen: "Garde ta
pourpre, César! Demain nous t'ensevelirons
dedans etnous chanterons sur toi le De
profundis et l'Alléluja! qui ne finissent pas."
Tot zijn lievelingsschrijvers behoorde ook
1.ouis Veuillot, dien hij op zijn Roomsche
reis in 1863 met Cuypers en Past. Ariëns
te Parijs ging bezoeken, evenals den Comte
de Chambord (Henri V) en de extatische
gestigmatiseerde van Tyrol Maria v. Mörl,
over wie hij een heerlijken brief schreef aan
zijn vriend en tijdelijken plaatsvervanger,
Prof. J. Janssen, die ons dezen in de les
voorlas.

Het kenmerkend karakter van Prof. Everts'
priesterlijke deugd en godsvrucht was een

...



diep en mannelijk geloof: "J'espère être Chré.
tien jusqu'à la moëlle des os," zei hij, en dat
was hij metterdaad; bij al zijn verkeer met
de buitenwereld bleef en toonde hij zich
zijn hoedanigheid van priester innig bewust;
bij zijn velerlei gaven en hooge bedieningen
was hij oprecht ootmoedig. "Indien ge nog
altijd," schreef mijn vader hem bij 't over;
lijden zijner zuster, "het voornemen koester.
de om u eenmaal aan herderlijke zorg te wij.
den en dan daarmee de zoete hoop bleef
samengaan, van uwe huishouding met uwe
zuster op te zetten, - dan kan ik mij voor.
stellen, dat dit overlijden u een dubbele steen
op het hart gewenteld heeft. Ik stel mij zoo
geheel de zoetheid voor, waarmee ge de
avondwolkjes van uw leven in uw verbeel.
ding verguld hadt, als, in eene rustige pas.
tory, een lieve zusterziel uwe omgeving zou
verlicht en doorwademd hebben."

We hebben geen voldoenden grond om te
betwijfelen dat dit inderdaad tot dan Prof.
Everts' toekomst.ideaal zij geweest. Hoe het
zij, twee jaar later zag hij zich aan 't hoofd
geplaatst der vooral ook onder zijn invloed
zich sterk ontwikkelende inrichting en trad
hiermede de man van de daad, van initiatief,
van krachtvol bestuur in 't volle licht. In.
middels had ik Rolduc verlaten.

Met nog enkele fragmenten van de cor.
respondentie Thijm.Everts, helaas, slechts
éénzijdig, n.l. van den Thijmskant, tot ons
gekomen, mogen deze paar bladzijden, gewijd
aan de herdenking van den hoogstaanden
man, aan wien zoo dierbare verplichtingen
mij binden, besloten worden.

* **

tAmsterdam, 19 Mei, 1860.

Hooggeschatte Vriend!
Het is mij een behoefte, wier vervulling

ik, door allerlei bezigheden gedwarsboomd,
te lang heb moeten uitstellen, U mijn warme
erkentelijkheid te betuigen voor al de goed.
heden, die Ge mij, in een persoontjen dat
me zoo hoogst dierbaar is, 1) wel bewijzen
wilt. Welke woorden zal ik gebruiken, om
u in mijn hart te doen lezen, en u de over.

1) Zijn zoon.
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tuiging te geven, dat Gij U, behalven uwe
tegenwoordige liefderijke zorgen, nog de le.
venslange dankbaarheid van ouders en kind
xult moeten laten welgevallen. Ik verzeker U,
dat het mij nog weinig in mijn leven over;
komen is, dat zoo onverdiende gunst met
zooveel ruimte mij werd toegekend, als de
belangstelling en bescherming, de leiding en
kweeking, die Gij onzen Jan ten beste geeft.
Ik ben ook heel gelukkig in de tijding, dat
Gij.zelf onzen Jan de verzochte latijnsche
lessen wel wilt geven. Het is zulk een goede
gelegenheid voor hem, om ongemerkt de
voordeelen voor hart en verstand te genieten,
die hem uit uw omgang, edele Vriend! van
zelf moeten toevloeien. Ik dank God, die
mij zoo veel rijke genadegaven, dag aan dag,
toedeelt, dat Hij mij in deze betrekking ten
uwen opzichte geplaatst heeft; en ik zou mij
gelukkig rekenen de vriend van onzen
Pierre 2) te zijn - al ontbrak in deze ziels-
verwantschap al hetgeen ze in mij in zich.
zelve dierbaar maakt - en al had ik hem
alleen de ontmoeting van U, geëerde Vriend,
met al wat daar voor mij en de mijnen uit
volgt, te danken.

t Amsterdam, St. Silvester, 1860.

Hooggeachte Vriend! laat ik u in vertrou-
wen mogen zeggen, dat ik God vooral om
een bizonderen zegen dankbaar ben, mij in
dat bonte jaar (1860) ten deel gevallen. Het
is het jaar, dat ik uw nadere kennis heb ge.
maakt. Zoo dit, ook van de lippen eens op.
rechten vriends kwetsend voor uwe zedig.
heid kon wezen - laat deze erkentenis van
vaderlippen U dan niet onwelkom zijn. Ik
weet, dat ik in meerdere opzichten uw schul.
denaar ben, dat ik ,rekening houdend van
uw charakter, van uw gemoed, van uw kie.
schen smaak, ooit bij machte ben te ver.
goeden: maar het is eene schuld, die mij niet
drukt: want ik wil gaarne uw schuldenaar
blijven - en daar is in dit geval niet de
minste verdienste van Christelijke nederig.
heid of iets dergelijks. Helaas! belangrijke
banden, wier innigheid mij dierbaar was, zijn
in dat zelfde jaar verzwakt; maar de Goede

1) Cuypers.



God doet dat rijkelijk door nieuwen zegen
opwegen, en een der hechtste onderpanden
van dezen is uwe achting en genegenheid
van priester, van vriend, van land. en kunst.
genoot.

Hartelijk, hartelijk dank voor al het goede,
mij toevloeiend uit uwe beide brieven van
19 en 30 December. Gij weet wat gelukkigen
met uwe epistels naar het Noorden te maken.
Mijne vrouw vereenigt hare vurige wenschen
met de mijnen, dat de nabijheid van Gods
Gratie zich recht dikwijls aan uwe ziel open.
baren moge! '

tAmsterdam, 11 Feb. 1861.

Hooggeschatte Vriend!

't Is toch maar waar, dat de fijne dampen,
die tusschen ons en de voorwerpen zweven,
daar iets dichterlijks, daar een mysteriëuzen
goudgloed aan plegen bij te zetten. Men zoû
zeggen - dampenl een attribuut van het
stof! 't Is toch zoo; 't is even zoo met afstan.
den, ander attribuut van het stof - afstanden
van tijd en van ruimte. Gij zit daar op
uwen berg, op 's.Hertogen rode; en dan
dunkt het u, als Gij afstaart in ons ,

moeras, dat het daar alles couleur de rose
is. Dat is de zon uwer verbeelding; de gloed
uwer ziele, mijn vriend! In de harten, God
dank, en aan weêrzijdsche toeving (?), ont.
breekt er niet: maar de vreugde mag zelden
volkomen zijn.

tAmsterdam, 17 April, 1861.

Eerwaarde en veel geliefde Vriend!

. . . .Men noemt de vruchten van den geest
ook wel eens telgen, ja kinderen: eerlang ge.
wordt U derhalve een talrijker gedeelte mij~
ner progéniture. Gij weet reeds door Pierre,
dat ik een kleine poging gewaagd heb, om
misschien op wel wat onbescheiden wijze in
uw boekenkast vertegenwoordigd te wor.
den 1). Is het, helaas, wat praetensiëus een
zoo groot vak daarin te beslaan en al te veel
de attentie te trekken - zij is, meen ik, diep
genoeg om enkele deelen voor en de meer.
derheid achter te plaatsen. Gij zult voor
de andere exemplaren, die Gij van sommige
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zaken reeds hebt, nu wel een goed heen.
komen willen zoeken. Gij zult mij 't pleizier
doen, wat Gij later in ongebonden staat van
mijn (God geleide ze!) toekomstige boeken
zult bij.een.brengen aan mij te sturen - om
het, ter goeder tijd, onder een der aangeno.
men hoofden, uwer kollectie te doen bijbin.
den. Zand hierover!

tAmsterdam 7 Okt. 1864.

Eerwaarde en geliefde Vriend!

Sedert lang had ik U moeteI]. schrijven.
Tot de zoetste balsemdroppels in mijne smart
bij Moeders dood, behooren de heerlijke
woorden, die Gij ons hebt toegesproken. God
heeft het goed met mij gemaakt. Ik had, wat
mijn Moeder.bezit aangaat, niet méér kun.
nen wenschen. Wat is het verbreken, neen,
het ontknopen van die aardsche banden va.
derlijk voorbereid. Goeds en bitters heeft
daar het zijne aan toegebracht. De zwaarste
slag had mij het eerste getroffen - in de
dood van Lambert 2). Toen ik dien te boven
was, werd mij 's Vaders overlijden 3) veel
verlicht en moeders dood 4) heeft meer wee.
moed dan wreede droefheid in mijne ziel
gestort.

Ik heb een gedenkschriftjen voor haar ge.
maakt. Daar neem ik uw brief, zoo vol lief.
lijken ernst, in op.

Met het elders uit deze briefwisseling met
groote piëteit gepubliceerde S) toont dit alles
opnieuw den innig en aard der banden tus.
schen mijn vader en mijn vaderlijken leids.
man, leeraar en vriend, en het onschendbaar
recht, dat het aandenken aan Mgr. Dr. Wil.
lem Everts immer zal blijven bewaren op
de dankbare vereering onzer familie.

J. Alberdingk Thijm S. J.
Mariëndaal bij Grave.

I) NI. door een exemplaar zijner tot dan toe ver-
schenen werken.

2) Zijn drie jaar jongere, meest geliefde broeder, op
31 jarigen leeftijd overleden 1 Dec. 1854,

3) t 15 April 1858.
4) t 1 Aug. van dit jaar'64.
5) Door Mgr. Everts zelven in de Katholieke RlusITatie,

Jg. 1888-89, bI. 384 vlg. en door Dr. F. Sassen in het
Thym-nummer van De Beiaard, Jg. 1920, bI. 186-206.



IETS UIT DE MIDDELEEUWSCHE SCHOOL,
TE ROLDUC

................

De middeleeuwsche abdij Rolduc was in '

omvang van gebouwen heel wat geringer dan
het wijdsche huis, waar wij als elfjarige kna~
pen opname vonden. De oostelijke vleugel
aan de "cour" met zijn studiezalen en de
gewichtige klaslokalen van Première en Phi~
losophie, waarin we met stillen eerbied de
groote heer en zagen binnengaan, die voor
onze kinderverbeelding alle wijsheid verte.
genwoordigden - de oostelijke vleugel is in
dien vorm en op die plaats eerst gebouwd
in den nieuweren tijd. Vroeger stond hij
meer naar voren, aansluitend aan het tran.
sept der Kerk, maar evenals thans vormend
een der panden van den binnenhof, den bloe~
mentuin, waaromheen het claustrum, de wan~
delgangen der abdij te prijken stond in die
pracht van bouwstijl, die nog in de ten jare
1896 herstelde gaanderij te bewonderen is.
Het was in dat gedeelte der abdij, dat vóór
ons, bijna acht eeuwen lang, andere knapen
onderwijs genoten, en het lief en leed van het
schoolleven ondervonden.

Ze zijn er binnengekomen met een even
groote verwondering als wij, vreemd rond~
ziende in de ontzaglijke gebouwen - want
het moge waar zijn, dat er voor het comfort
der leerlingen veel minder gezorgd was, de
knapen waren thuis ook zooveel minder ge.
wend: het leven zelfs van den adel in die
dagen kan in gerieflijkheid met het onze niet
vergeleken worden. Ze hebben kennis ge~
maakt met hun paedagogen, en hun eerste
indruk van die deftige heer en in hun kloos-
terlijk gewaad is geweest als de onze: va~
derIijk.goede maar ook vaderlijk.strenge
heer en, en wie telt de tranen, die daar in
stilte geschreid zijn d'Üor zoovele jonge men~
schen, die voor het eerst de zoete moeder.
lijke omhelzing gemist hadden.

Het waren kinderen die daar binnenkwa~
men; den leeftijd van elf jaren zullen er maar
weinig en gehad hebben, en ,er zijn er bij van
zeven en acht. Potsierlijk komen ze den vol~
genden dag te voorschijn in hun miniatuur.
kloosterkleeren, ten slotte ook een tucht-
maatregel, die wat ernst moet brengen in
de dartele jeugd. Want ze moeten onder
tucht gebracht worden die knapen, die straks
de rijen der koorheeren zullen aanvullen, en
de roemrijke tradities van de abdij moeten
voortzetten, of misschien bestemd zijn, om
in de heerlijke Limburgsche gouwen de lei~
ders te worden van het volk in vrede en oor~
log. Het middeleeuwsche tuchtsysteem was
heel wat meer radicaal dan het onze: niet
voor niets draagt de Grammatica de roede op
eene schilderij in de palts te Aken en in het
mozaiek in het koor der Rolducsche Kerk;
de dienaren van de koningin der wetenschap~
pen regeerden streng. Er zullen maar weinig
leerlingen geen kennis gemaakt hebben met
dat onmisbare schoolmeubel. De legende
laat zelfs den Zaligmaker een tuchtiging be~
loopen bij zijn eerste schoolbezoek, omdat
Hij in de eerste de beste les een ontijdige
vraag stelde naar de beteekenis der He~
breeuwsche letternamen. De zenuwen van die
krachtige menschen zijn blijkbaar sterker
geweest dan de onze, en, was het strafsys.
teem strenger, de draagkracht was zooveel
grooter - en, wat meer zegt, de Rolducsche
priors hebben het ongetwijfeld - hoe zou
hun school anders hebben kunnen stand hou-
den? - toegepast met vaderlijken zin. Van
den eersten dag af aan wisten de jonge scho-
lieren, dat zij hun wil te buigen hadden on~
der die van prior en sub docentes, en dat wil
immers bij verstandige leiding zeggen, dat
zij zich te gewennen hadden aan het stel~



len van den redelijken wil boven de opko.
mende neiging, dat zij zich te vormen hadden
tot mannen van karakter.

Vroeg naar bed en vroeg op, was een re.
gel, dien het moderne Rolduc van het middel.
eeuwsche heeft overgenomen. En men had er
reden voor. De koorheeren maakten bij het
verrichten van het Opus Dei, het koorgebed,
gaarne gebruik van de voorhanden jongens.
stemmen, die een frissche afwisseling brach.
ten in het forsche geluid der mannen. Ik kan
me er nog verschillende levendig voorstel-
len van die jonge knapen met zilver geluid,
die tot onze stichting het Kyrie en Sanctus
zongen, en die weinig er aan dachten, dat
vóór hen honderden andere bij de deftige
koorheeren een stille ontroering en bewon.
dering wekten, wanneer zij op diezelfde
plaats de psalmen en de antiphonen zongen.
Minder gelukkig echter dan hun opvolgers
mochten ze geen plaats nemen in het fraaie
koorgestoelte, zelfs niet in de lagere stalles,
maar moesten zich wel, evenals elders, te.
vreden stellen met plaatsen op den beganen
grond: ze waren canonici in pulvere! Er
wordt verhaald van knapen, die reeds voor
hun intrede. in de kloosterschool ten minste
een deel der psalmen in het Latijn bij een of
andere geduldige non van buiten geleerd had.
den. Het schijnt zeker een Danaiëden.werk,
maar, gelukkiger dan haar mythologische
voorgangsters, zijn die vrome vrouwen er
dan ook blijkbaar in geslaagd, om den bodem
van het geheugen.vat te vullen, en de wonder.
lijke blijken van geheugen.sterkte, die wij bij
bekende middeleeuwers ontmoeten, zullen
voor een niet gering gedeelte aan die jeug.
dige oefeningen te danken zijn. Wie niet zoo
ver was bij zijn intrede in de school, zag zich
toch terstond aan het leeren der psalmen ge.
zet: zoo als het leven der kanunniken op de
allereerste plaats besteed werd aan het loven
van God, zoo moesten ook de kinderen daar
vroegtijdig aan gewend worden, en voor de.
genen, die bestemd waren voor een wereld.
lijke loopbaan, zou toch ook in het latere
leven het liturgische gebed der Kerk de gods.
dienstoefening bij uitnemendheid zijn. Zoo
bleef meteen het Kerklatijn de levende taal,
met wier klanken men van jongs.af ver~
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trouwd raakte, die men kon hanteeren en
aanpassen aan de behoefte, totdat zij die
mate van juistheid van uitdrukking bereikte,
die te bewonderen valt bij de scholastieken,
wier quidditates en entitates door Erasmus
en zijn tijdgenooten wel bespot worden, maar
met het gevolg, dat het keurige en elegante
klassieke Latijn, dat wij zes jaar - en met
hoeveel moeite! - leerden, gepromoveerd is
tot "doode" taal.

De deelneming aan het koorgebed werd
gevolgd door het bijwonen der lessen in de
voorbereidende klas, de voorgan.gster van de
"Sixième hollandaise" in onzen tijd, waar de
liturgische teksten, de voornaamste gebeden,
de godsdienstleer en de beginselen van het
rekenen onderwezen werden, totdat voor den
tien. of elfjarigen knaap de gewichtige dag
aanbrak, dat hij zijn gymnasium. . .. pardon
zijn trivium en quadrivium kan beginnen. Het
trivium bracht hem in kennis met de taal-
vakken: grammatica, rhetorica, dialectica; het
quadrivium met de mathematische vakken~
arithmetica, geometria, musica en astrono.
mia. Een cataloog van de bibliotheek van Rol-
duc uit ongeveer het jaar 1200, die door de
goede zorgen van Mgr. Corten verbeterd is
afgedrukt in Rolduc in Woord en Beeld, en
door Dr. van Gils op het. Philologencongres
te Amsterdam in 1907 uitvoerig is bespro.
ken, stelt ons in staat te constateer en, dat
het onderwijs te Rolduc in groote lijnen een.
der was als dat op andere scholen van dier;.
tijd.

De grootste waarde werd gehecht aan de
grammatica, de koningin der wetenschappen.
Als handboek kende men in genoemd jaar
nog niet den, toen pas verschenen, Alexan.
der de Villa Dei, die later tot aan de dagen
van het humanisme de gebruikelijke auteur
werd, maar men gebruikte Donatus en Pris.
cianus, die beiden in verschillende exem.
plaren aanwezig waren met de noodige com.
mentaren. Het perkament was duur en
schaarsch, en het handboek, dat door zijn
inrichting, - met alle declinaties en conju.
gaties in lange rijen achter elkaar - nu juist
niet aantrekkelijk en overzichtelijk genoemd
kon worden, is .wel alleen in handen van den
docent geweest, die te zorgen had, dat het



daar gebodene in verduwbaren vorm aan zijn
leerlingen werd voorgezet. Wat moet de pae~
dagogiekvan hun vak dien menschen dikwijls
een hoofdbrekens gekost hebben! In het volle
bewustzijn daarvan klaagt er een:

Dicere materias puerorum viribus aptas
Crux gravis est curae cottidiana tuae.
Vijf en twintig generaties van de Rolduc<

sche sixième latine denken hier aan dien be.
zadigden man, die met engelengeduld hun
het mensa, mensae wist bij te brengen, en die
intusschen tijd wist te sparen voor weten<
schappelijke studie!

Met de grammatica ging hand aan hand
de lectuur: de memories waren door het lee~
ren der psalmen al voorbereid, en het op~
nemen der verzen van Cato, Ovidius, V er~
gilius, Statius en zelfs Horatius (dien onze
A's immers zoo moeilijk vonden!) heeft den
leerlingen zoo weinig moeite gekost, dat hun
geschriften later wemelen van citaten. Wat
waren onze hoofden hard, toen een leeraar,
dien we graag hadden, ons Homerus van bui~
ten wilde doen leeren! En wie onzer heeft
ooit een citaat uit Homerus in de geschrif~
ten van zijn tijdgenooten gevonden? Tot on~
zen troost moge dienen, dat het Grieksch als
leervak op Rolduc pas in den nieuweren tijd
is ingevoerd, en in de Vrijdags~ochtendsche
les, met het cursorisch lezen van Homerus,
zouden onze middeleeuwsche voorgangers
ons (zelfs de B's) voor wereldwonderen heb~
ben aangezien.

N aast de grammatica genoten de scholie~
ren onderricht in de rhetorica en dialectica,
vakken, die, jammer genoeg, van ons gym.
nasiumprogram verdwenen zijn. Wat helpt
het, of men de taalregels kent, wanneer men
zich niet eigen maakt de vaardigheid in het
hanteeren der taal, en wanneer men de be~
grippen, waarvoor de taal als voertuig moet
dienen, niet ordelijk kan vormen! Directeur
Corten met zijn poëtische vereering voor Rol~
duc's verleden, vertelde ons als een van zijn
idealen, dat hij te Rolduc voor de abiturien~
ten nog eens een jaarcursus in de wijsbegeer~
te zou mogen openen. De rhetorica was, in
aansluiting aan het oud~Romeinsche gebruik,
veel meer dan de naam zou doen vermoeden.
Onder dien naam werd onderricht gegeven
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in de praktische rechtswetenschap, zoodat
een, die te Rolduc zijn trivium doorloopen
had, straks in zijn geboorteplaats als open~
baar ambtenaar een behoorlijke oorkonde kon
samenstellen. Hoevelen van diegenen, die
Habets aanhaalt als bewijzen voor de ont~
wikkeling van het Limburgsche volk in de
middeleeuwen, die vorming te Rolduc gekre~
gen hebben, kunnen we slechts gissen.

Menigeen heeft na het trivium de school
verlaten, en liet de studie van de moeilijke
mathematische vakken over aan de priester~
candidaten, en aan degenen, die meer spe~
ciaal een geleerdenloopbaan wilden volgen.
Voor die laatsten begon dan een nieuwe
zware studietijd met arithmetica, geometria,
musica en astronomia. De vondsten van de
ouden op wiskundig terrein waren voorname~
lijk door de werken van Boëtius en Isidorus
van Sevilla, die op de Rolducsche bibliotheek
niet ontbraken, overgeleverd. Wat zullen dic
verstand en, die reeds gescherpt waren door
de dialectica, nog veel meer dan wij, genoten
hebben van het "dus" en "derhalve" bij de
bewijsvoeringen, onderstreept met sprekend
gebaar van den middelvinger! Zou de mu~
ziek ook voor menigeen glibberig ter~
rein geweest zijn? De middeleeuwsche Kerk
met haar algemeen koorgebed moet op dit
punt met haar eischen wel onverbiddelijk ge~
weest zijn. De astronomie was voor de clerici
onmisbaar ter berekening van het Paasch~
feest en wat daarmee samenhangt. Merk~
waardig, dat men op het vak steeds grooten
nadruk legt, ofschoon men zijn tafels had
zoo goed als wij.

N a het doorloopen van het trivium en qua~
drivium was de student rijp voor de studie
der theologie, die hij te Rolduc kon maken,
en waartoe hij weder een welvoorziene bi~
bliotheek tot zijn beschikking had, maar in~
tusschen was hij een heer geworden, en la~
gen zijn werkzaamheden buiten het kader
van óns Rolduc. '

De schooltijd was voor den middeleeuw~
sehen student een zware tijd, de eerste ken,
nismaking met de moeilijkheden des levens
- klein zeker in vergelijking met de moei~
lijkheden van de mannelijke jaren, maar even
groot in vergelijking met de jonge krachten.



In een lieve middeleeuwsche legende zegt
Maria: "Ik ben gekomen om de ziel van dezen
scholier te halen, die in waarheid een marte~
laar geweest is." Gelukkig de studenten, wier
leeraren zich in hun moeilijkheden kunnen
indenken! Het was op de quatrième latine,
dat Directeur Corten aan onze klas een van
zijn gewone bezoeken bracht. Hij sprak ons
vaderlijk aan, en beklaagde degenen, die hun
spaarzame vreugde op Rolduc moesten vin~
den in een "forte promenade avec un bon
repos" - neen, we moesten onze vreugde
hebben aan ons werk, dàt alleen zou 0l1Sle~
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ven kunnen vullen. Of hij zijn jongensbe.
greep! En wie beklaagt zich het opvolgen
van zijn raad?

De blijkbare zegen Gods over Rolduc ge.
durende zooveel eeuwen bewijst wel, dat ook
de middeleeuwsche leerlingen met vreugde
aan de jaren van hun "martelaarschap" heb.
ben terug gedacht, en de zegen des hemels
over het" séjour de mon enfance" hebben
afgeroepen.

W. NOLET, Pro
Warmond.

........................



HOE IK OP ROLDUC KWAM
................

Rotterdam.
Het was een gure Octoberavond toen va-

der de huisdeur om half twaalf 's nachts
opende, kraag op, en blij thuis te zijn, en
moeder nóg alleen bij 't haardvuur vond. Mijn
vader was een merkwaardig man met krach.
tig initiatief; dat zal blijken.

Moeder, zei hij, ik kom van Schiedam.
Op de veiling geweest, grond gekocht? in.

formeerde moeder.
N een, was het antwoord, in den Gilden.

bond geweest. Dr. Petrus Cuypers gehoord.
Prachtkerel. Prachtrede. Je hadt hem moeten
hooren over zijn jeugd. Over Rolduc. Schijnt
hij nu aan te werken Ct was in 1897, lezer!).
Moet een prachtinstituut zijn. Onvergelijke.
lijk. Hij had tranen in zijn oogen, onze groote
bouwmeester. Volheid in je leven. Zoo'n
school. Hm. . . .

A propos hebben wij er niet "een"
die er heen kan?

Moeder zweeg. Er zijn van die dingen die
je ietwat te plots op het lijf vallen. Hoe beo
doel je?

Vader zegt: zoo van een jaar of elf, hé?
Zij, schuchter: ja Jan....
Jan was al naar bed. Sliep als een groote

vent na het geweldig voetbalspel van dien

avond op "de zandvlakte van Hoboken". Een
terrein om reuzen klein te krijgen. Plotseling
schrikt hij op (Hij ben ik). Hoort hij daar
roepen? Dieven? Jan, Jan!

In één sprong 't bed uit, naar de deur.
't Is vaders stem. Ja?... Ja?...

Vader: kom naar beneden, en met je atlas,
als je die boven hebt.

Half slaperig klom ik af. De atlas moest
beneden in de gangkast zijn. Daar had ik "de
groote Bos" van mijn grooten broer. Jan
kwam binnen, knipoog end tegen het licht.
Vader was nog een nazaat van de Romein.
sche bezitters der patria potestas, hij was niet
langdradig jegens zijn jongste:

Ga zitten! Hier naast mij. Sla Nederland
op!

Mooi. Limburg. Hier ergens in het Zuiden.
Laat eens kijken. Valkenburg, Heerlen, Kerk.
rade. . .. Kerkrade daar moet het toch
zijn Hm. Kloosterrade, 's-Hertogenrade,
Hemel wat een "rade", ik moet het maar ra.
den, daar zal 't wel ergens liggen. Hoor je 't?
Eén van die drie is het!

Wat, vader?
Wat? wel! Rolduc!
Oh!. . .. ja, vader.
Ga je morgen heen!



Ik?
Ja, dacht je soms dat ik naar 'n kostschool

ging? Dacht je dat Dr. Cuypers mij soms
bedoelde? (Wie was nou Dr. Cuypers? 'k
Begreep er niets van). Dus begrepen? mor<
gen naar Rolduc. De mooiste school van heel
het land. Je mag je handen wel in elkaar wrij<
ven!

Ja, vader!....
Morgen! 't was bijna "vandaag"; nog 'n

paar uren. Morgen vroeg? Was het ver? Zou
ik alléén?... En voor hoelang?... \Vat
was dat toch ineens. Hulpeloos keek ik moe.
der aan, die met liefelijk oog me al lang be.
spied had. Goddank, zij begon er zich i.n te
mengen. Heel moederlijk: Maar man! zóó
inééns. Waar is dat nou voor noodig? En
zijn koffer? En hij kan toch niet alléén gaan,
zoo'n kleine jongen en zoo'n groote reis!

Dit laatste was mis van moeder. c

Het bleek dat ook zij onder de patria po.
test as begrepen was. Vader besliste. Kleine
jongen? Wat kleine jongen? Hij heeft toch
hersens en een mond bij zich! In ééns, wat
in ééns? Of 't nou vandaag is of overmorgen.
Koffer? kan nagestuurd worden. Groote
reis? Gekheid. Je blijft maar zitten. (En toen
klonk mijn eindoordeel, dat me op deed
springen): Haal het spoorboekje!....

Laat eens kijken, Rotterdam, Rotterdam. .
ja, Boxtel; Boxtel, BoxteL... Venlo, Hm,
'k Geloof overstappen, neen wacht eens....
Maastricht; zou je in Sittard over moeten
stappen (Wat zei vader toch allemaal?) Je
boft dat er tegenwoordig een lokaaltje van
Sittard naar Kerkrade rijdt. Dààr mot je
maar vragen. Zal wel niet ver zijn. Maar niks
meêdragen. Je viool sturen wij je ook wel
na. Je boft, jongen, om dat lokaaltje, hè?

Ja vader.
Nou dan! Luister je? Om half twaalf Sta.

tion Beurs. Weet je wat, 'k zet je op den
trein. Of neen, wacht eens, 'k moet bij den
notaris zijn Enfin, dan koop je wel 'n
kaartje "Rolduc", begrijp je? Tweede klasse.
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Ja, dacht je soms op elf jaar "eerste" te
rijden?

N een vader, ik dacht soms derde.
Hoor, en dan vraag je aan den conducteur

den trein naar Maastricht over Venlo. Kan
je 't onthouden? (Ik krabbelde op 'n stukjt:
van de Maasbode!)

Nou, en nou naar bed, gauw!
Moeder zei nog iets.
Sst! zei vader, hij naar bed. Jan af. Sliep na

vijf minuten met de gedachte: Er komt niks
van terecht maar zij zullen mij niet opeten.

Moeder had blijkbaar nog iets beweerd.
Umsonst!

Volgenden dag. Communiepakje aan. Heel
lage zijden revers. Zwart laken. Akelig voel.
de ik mij er in. Wilde nu moeder weer. Moe.
derlijke trotsigheid. Vader gaf mij een hand.
Zei: Flink hoor! Je bent een Bomans, begrijp
je. Noul zei ik. (Ik begreep het toén heuseh,
al begrijp ik het nû niet meer). Hier, jongen,
hebt ge f 500. Geef ze maar af. Als zij zeggen:
geen plaats of "er is niet geschreven" dan
geef je die f 500 en je zegt, je zegt maar
dan hoef je niks meer te zeggen. Zij zullen
best nog 'n plaatsje voor je hebben.

Moeder erg hartelijk. Zou goed voor de
koffer zorgen. En er "veel in doen", ook stil.
letjes cigaretten. 't Mocht ook eigenlijk van
vader, na mijn Communie. En mijn voetbal.
schoenen, moeder? Natuurlijk! Nog 'n paar
nieuwe ook. En Ferry zou scheenplaten en
'n voetbal opsturen. Als ze daar nou maar
echt voetbalden! En houd deze f 25 nou maar
in je zak. Heelemaal voor jou.

Zoo vertrok Jan midden in een trimestre
naar Rolduc en kwam om 7 uur 's avonds
in Kerkrade aan. Donker. Liep naar Rolduc
en ontmoette Frans, den portier, en alles liep
prachtig, ik kwam op deSixième en eindigde
de Ve H.B.S. en nog dank ik mijn vader zali.
ger voor zijn flinkheid, die mij tot man maak.
te niet alleen, maar méér dan dat: tot een
oud.Rolducenaar!

Mr. BOMANS.
Haarlem.

.......



WANT HET WAS GOED DAAR TE ZIJN....
................

Later, als 't woelig en druk om je heen is
van bruisend leven en groot beweeg, is 't
goed .om te kunnen terugdenken aan tijd~n
van zorgelooze rust en stille studie.

En waar dan de herinnering aan het ouder.
lijk huis zoo mooi kan zijn, toen ons wereld.
je niet verder ging dan de stille gracht met
de boomen en de gevels aan de overzij, die
we zagen door het huiskamerraam, waarvoor
moeder te naaien zat, daar moeten we ook
dikwijls terugdenken aan dien rustig en tijd,
doorgebracht in de abdij van Rolduc.

Rolduc, daar praten we graag over, al we.
ten we wel, dat we ook dààr soms onze ver.
drietelijkheden hadden, maar hoe langer die
tijd geleden is, hoe meer alleen het mooie en
gelukkige in onze dankbare herinnering ach.
terblijft. En al was het verblijf nog zoo kort,
de indrukken daar ontvangen vervagen niet
en zijn een deel van ons zelf geworden en
de gedachte aan dien tijd zal ons vaak zelfs
van het verkeerde terughouden. \Vant hoe
kunnen we vergeten de uren, die we door.
brachten in de kerk van Rolduc, waar we
allen misdienaar waren en in stille aanbid.
ding onzen God zoo dichtbij voelden. Hoe

dikwijls denken we niet terug aaneen bede-
vaart"Î1aar Schaesberg, een procesie onder den
blauwen hemel, het feest van Maria.Onbe.
vlekt Ontvangen; dat zijn herinneringen, die
ons nooit zullen verlaten, die altijd, vooral
in oogenblikken, wanneer het groote leven
ons van alle kanten benauwt, zullen ophef.:
fen en hun heiligenden invloed uitoefenen
op onze zwakke ziel.

Iets wat ik nooit zal vergeten, is vooral
de Zaterdagavond, als onder het stille uur
van studie de klokken van Rolduc plots in
jubelklanken gingen uitbarsten, omdat het
den vooravond was van den dag des Hee-
ren. . .. en dan was het de ziel zoo blij te
moede en voelde ze zich opgeheven worden
in het gelukkige besef van te leven in Gods
vriendschap.

Die zulke herinneringen heeft voor later
is wèl bevoorrecht boven veel anderen, ja,
een schat van genade en kracht voor geheel
het verdere leven zijn jaren, doorgebracht in
Rolduc, in die oude, heilige abdij waar het
zoo goed is om te zijn.

HENRI DE \VIJS.

. ...........



VAN GOEDE VRIENDEN
................

Er ligt een huis, waar trouwe vrienden wonen,
Aan liefde even rijk, als bloemen in hun tuin,
En immer zal met wederkomst men loonen,

Want van den vrede zingen vogels in de
kruin.

Er ligt een huis waar leed en blijdschap
binden

De zielen, die in strijd en vreugde buiten
gaan,

Waar goede harten stil elkander vinden
In luister-zachten lach en weemoed-matten

traan.

Er ligt een huis, waarheen gedachten zweven
Uit 't diep van 't donker bosch op 't lachend

licht der wei,

En gouden draden zijn door 't doek geweven
Van onze herinnering, als bloesems door de

Mei.

Er ligt een huis, dat God ons moog' bewaren
Ook, bij het stormen van den allerhoogsten

nood;

Voor hen die dierbaar zijn en in gevaren
Brandt daar de godslamp van het verre

avondrood.

Er ligt een huis, dat niemand mag vergeten,
Waarheen Gods diepe wil hem vroeg of laat

ooit bracht.
Want nimmer kan een ziel iets schooners

weten

Dan 't zuivere gelaat, dat ons in liefde wacht.

CHR. MERTZ. Pro

.



NA HET
................

LOF

Hoe het kwam weet ik niet. De organist
had altijd een stukje na het lof gespeeld. tIet
scheen eenmaal te hooren bij het stomme.
lend geraas der voetstappen, als de jongens
de kerk verlieten. Waarom het eigenlijk ge.
beurde, wist niemand. Zeker niet om er naar
te luisteren. Daarvoor was er te veel lawaai
van banken en voeten. En als je zoo stond te
wachten in de bank, rechtop, met een voet
op de knie plank, en een hand op de borst.
leuning, half naar het middenpad gekeerd,
in de positie om den eersten stap tot heen.
gaan te zetten, dan hoorde en dacht je im.
mers niets. Je wachtte alleen maar op je
beurt. En je keekt één voor één naar de jon.
gens, die in een rij langs je bank voorbij.
schoven. En als je dacht, dacht je alleen: hé,
daar gaat die. En wat loopt die weer stijf. En
waar zou die nou tegen lachen? Je wilde wel
eens wat zeggen tegen je buurman, nog wel
in de bank achter je. Maar dat mocht niet.
Daar ginds stond de directeur. En de filosoof
had je in het oog. Je zoudt een noot kunnen
krijgen voor: a parlé après les offices.

En het orgel speelde àl maar door. Dat
deed het altijd. Maar toch nooit langer dan
het uitgaan duurde. Voordat de allerlaatste
bank aan de beurt was, hoorde je al de stap.
pen van den organist op het steenen wentel.
trapje in den toren, en het holle dichtklap.
pen van de slechtsluitende deur onder het
jubé. 't Was wel eens gebeurd, dat je zelf
het laatst van allen uitging; dan moest je
de deur sluiten tusschen kerk en gang. En als
je dan de koperen klink omdraaide en de
ijzeren stang met een rammelend metalen
geluid in den drempel vastzette, schoof de
organist, tusschen jezelf en het wijwaters<
bakje, met een kruisgebaar, nog juist het
trapje af, de kerk uit, naar de pianokamertjes,
voor je de andere helft van de deur sloot.

Ja, waarom hij altijd naspeelde, wist je

niet. Hij moest zeker daar boven blijven zit-
ten op zijn orgel, zooals de surveillant bleef
staan op zijn plavuis in de gang totdat de
laatste jongen weg was. Na de vroegmis
speelde hij natuurlijk niet, want dan eindigde
zang. en orgelspel reeds bij het eerste evan.
gelie. Maar na het lof hoorde het zoo. Dat
maakte er een slot aan.

En als het een enkele këer niet gebeurde,
dan miste je iets onder het uitgaan en jc
voelde het ongewone er van. Net alsof je
in het stadsgewoel in eens geen rijtuigen meer
hoorde.

Ja, nu weet ik toch, hoe het kwam. Het
was door den Gregoriusdag. De kerkkoren
van het dekenaat zouden ieder in de aula een
stuk gewijde muziek uitvoeren. In de kerk
zouden ze het lof bijwonen, dat door het
Rolducsche koor gezongen werd. En reeds
Zondagen te voren na het lof had de orga-
nist het naspel voor dien dag ingeoefend.
Twee of drie hadden dit hoor en zeggen en
waren blijven luisteren. En ze vertelden aan
anderen, hoe mooi het geweest was. En den
daarop volgenden Zondag bleven er meer on-
der het jubé zitten. Het waren meest leden
van het orkest. Dat zag je bij het uitgaan.

Eerst dacht je, hè, wat zitten die daar.
Er wordt toch geen biecht gehoord. Zouden
ze in eens vroom zijn geworden, als oude
vrouwtj es, die na den dienst nog een wees.
gegroetj e voor dezen en een onzevader voor
die moeten bidden. Maar geen van allen had
een kerkboek of rozenkrans in de hand. Zelfs
een vriend van je was er bij. Die zou je na
het lof toch eens vragen.

Den volgenden Zondag bleef je ook na. Je
vond het eerst wel wat mal. Je deed niet
eens aan muziek. En je dacht, dat alle jon-
gens je aankeken. Van Klein-Rolduc, dat door
de zijbeuk uitging, keken zij allemaal naar
één kant. Van het orgelspel hoorde je nog
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maar weinig. Maar zoodra de laatste weg
was, en de deur dicht ging, begon je te luis.
teren.

Je zat rustig in de bank. Ja, het klonk toch
mooi. En hoe stemmig was het hier. In de
bank voor je, zat er ook een. Wat zat hij stil,
aandachtig te luisteren. Zoo iets had je nog
nooit meegemaakt. Je hoefde niet te biddcn
en toch zaten ze zoo eerbiedig alsof ze badcn.
De muziek was nog bijzaak voor je. Je moest
nog te veel kijken en denken. Hoe vreemd
toch! Hoe wijs en ernstig deden de jongell3
nu. Kijk, de koster doofde juist de laatste
kaars. Met een doek over den arm liep hij'
de koortrappen af. Een acoliet kwam uit de
sacristie en bracht zijn kerkboek naar zijn
plaats. Hij keek iêtwat verwonderd heen cu
weer en ging uit.

Bleef die deur van het jubé nu maar dicht!
Twee sandalen klapten over den vloer, een
rozenkrans rinkelde langs je: een zuster
schoof voorbij.

Nu niets meer dan het orgel. Wat klonk het
plechtig, statig, stemmig. Als een processie.
marseh. Je hoorde, neen, je zag ze - want
je deed je oog en dicht - langs je heen trek.
ken: koorknapen, rood en wit; en wierook.
vaten op en neer. Een heel koor zong in het
orgel. En als het koorgezang uitgestorven
was, klonk in eens een enkele stem, hoog en
fijn, zooals de alt.solo na de consecratie.
Dat was de "voix céleste." En nu de zoete
fluit. Of was het de lnerel daarbuiten in den
binnentuin? Daarna ging het zachter en zach.
ter. Het gezang werd een gebed, het gebed
een gefluister, het gefluister een. zucht. Je.
hoorde het eene register dichtklappen en een
ander openslaan. En weer ging het orgel zwel.
len. Wijd en breed rolden de klanken van ge.
welf tot gewelf, van boog tot boo\:!. z~ klot~f
ten omhoog tegen de muren. De eene golf
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stuwde de andere voort. Ze werden voller en
voller. Een zee van geluid. Je voelde je om.
hoog geheven en meegedragen, en je liet je .
gaan en drijven en deinen op en neer. Een
zoete golf van ontroering welde op in je ge.
moed; de borst werd wijd en warm; je haal.
de adem, diep, zacht, langzaam; in de oogen
brandden twee heete tranen. Maar je drong
ze terug. Mijn God, wat is dat mooi! En
hoe zag je nu die schoonheid van die oude
Kerk in eens voor je opengaan. Wat ston.
den die grauwe zuilen daar grootsch en
eerbiedig in twee rijen. Zoo had je ze
nog nooit gezien. De avondzon door het klei.
ne jubévenster wierp juist een prachtig gou.
den plek op die eene, vlak voor je. Hoe zacht
glansden de blauwe kleuren in de gewelven
bij dit late licht. En je rook nog de wierook.

0, mocht ik die stille stemming, die ge.
wijde ontroering vaker beleven. Hoeveel
beter zou ik worden. Dan werd dat onrustige,
altijd jagende hart gesust; alle leed vergeten,
alle zorg gebannen. Dan had ik vrede met
alles, met allen. Heer, geef, dat het zoo ge.
schiede! Dat ik in uw huis, uw woonplaats
altijd blijve beminnen; er steeds troost vinde
en kracht. Want Gij zijt immers daar vóór
me. Waar het raode lampje flikkert in den
vallend en schemer. .

Hoor! dat was weer hetzelfde motief van
straks. Maar mooier nog. Teederder en inni.
ger nu, als klonk het uit de wolken, en daal.
den er engelen neer. En ik dacht aan "den
"Organist van den Dom" en hoe de knapen
vaak bleven luisteren na den dienst. Vroeger
had ik dat altijd onnatuurlijk gevonden. Maar
nu begreep ik het. Had ik den ouden meester
Janus ook eens kunnen hooren! Maar dit

. is toch ook mooi. Wat is het schoon, kun.
stenaar te zijn. Kunstenaar voor God.

..........



DE HEILIGE OORLOG
................

Het groote katholieke offensief is ingezet,
de banier van Christus wappert in den w.ind.

Op het eerste mobilisatie.bevel is Katho.
liek Nederland machtig in geestdrift en wils.
kracht opgestaan en heeft heel zijn Hol.
landsch.Roomsche propaganda.kracht breed
ontplooid voor de Missie. Wat 'n gloeiend
enthousiasme in dit koude land!

Wat een Roomsche expansie.zucht, 'n im.
perialisme voor Christus Imperator! Heel de
wereld willen wij Roomsch maken. Pan.
Roomschen moeten wij zijn, annexionisten!
In de eerste gelederen moeten de studenten
staan. Geen dienstweigeraars, geen anti.mi.
litairisten!

Hollandia docet. Nederland, de Benjamin
onder de Kerken van Europa, zag zijn Kardi.
naaI, Willem van Rossum, verheven tot Pre.
fect van de Propaganda, tot Hoofd van alle
heidensche landen. 14 Missiebisschoppen en
2400 Missionarissen arbeiden in de overzee.
sche gewesten, om de heidenen tot heiligen
te maken. En de meer dan 20 Missiehuizen
zijn te klein om onderdak te verleenen aan
de studenten, die om opname komen aan.
kloppen.

Of er nu genoeg gewerkt is en wij zelfvol.
daan op onze lauweren kunnen gaan rusten?

Meer mannen, meer geld, meer gebed! Dat
is de noodkreet, die telkens uit de verre,
vreemde landen tot ons doordringt. Er is
periculum in mora. Amerikaansche Protes.
tanten hebben den strijdkreet aangeheven:
Evangelisatie van de heele wereld in deze
generatie! Met ontembare energie hebben zij
zich op de Missioneering geworpen; met dui-
zenden trekken zij naar de heidensche landen
en strooien de dollars met millioenen uit.
Deze eeuw zal wellicht beslissen of de beide
werelddeelen Azië en Afrika in de toekomst
zullen buigen voor den Paus of voor Luther.

Zouden de Protestanten dan werkelijk
meer van Christus houden dan wij, katholie.
ken, die toch de troetelkinderen van O. L.
Heer zijn?

Waar wij één katecheet aanstellen - zoo
verhaalde me onlangs een Missie.bisschop,
- bezoldigen de Protestanten er 25. Waar
wij met moeite een kapel van leem en palm.
,bladeren opbouwen, pronken de Protestan.
ten met pompeuze tempels en moderne hos.
pitalen en scholen. Geld is de nervus rerum,
ook in den heiligen oorlog voor Christus.

Met den voormaligen H. B. Ser van Rolduc,
Camille Notermans, bezocht ik dezer dagen
de 4 Javaansche priesterstudenten te Uden.
Ach, zoo .zeiden ze, helpt, helpt toch ons
rijk.arm vaderland. De Javanen zullen model-
katholieken worden. Maar komt uw hulp niet
spoedig, dan worden de Javanen beschaafde
ongeloovigen, evenals de heidenen van Pa.
rijs en Berlijn.

Nederland heeft veel goed te maken. Na
drie eeuwen van kolonisatie leven nog in on.
ze Oost 50 millioen ongedoopte onderdanen
van onze Koningin Wilhelmina. Op iedere
duizend inboorlingen is er één katholiek, 1
op de 1O00! Voor iedere 350.000 inwoners
staat één Priester. Er zijn 5669 niet.katholie.
ke scholen en 16 katholieke.

De natuur is in Indië een paradijs, maar
de weg naar 't hemelsch Paradijs is er zoo
moeilijk te vinden. De zon brandt 'er aan
den hemel, maar de nacht drukt op de zielen,
omdat. Holland verzuimt heeft, Indië te doo.
pen en den Christus naar Indië te brengen.

Verdient Holland wel den schoonen titel
van moederland, indien het de doop. en op.
voedingsplichten van het moederschap nog
langer verzuimt?

De Hollandsche scheepskapiteins plantten
wel de Holl. vlag op dat eilandenrijk, maar
het kruis van Christus hebben zij er niet ge.



plant, ja, waar het stond, rukten zij het uit
en vertrapten het.

Holland heeft veel goed te maken. Toen
ik in de krant las, hoe de Japansche Kroon~
prins Hiro Hito in zijn rede tot het Gemeen.
tebestuur van Amsterdam zinspeelde op de
geschiedenis van het eilandje Decima, dacht
ik met droefheid en schaamte aan Hollands
plichtsverzuim.

Katholiek zijn beteekent Missionaris zijn.
Onze stuurkracht is Jezus' liefde, die hooger
is dan de hemel en breeder dan de aarde. Het
is niet genoeg, dat wij in den hemel komen,
wij moeten ook anderen naar den hemel bren.
gen.
Wij, Roomsche studenten, nemen het wacht~

woord over van den prot. Amerikaanschen
Missie.agitator John Mott: De studenten van
het Westen moeten de studenten van het
Oosten naar Christus brengen.

Het is niet genoeg devoot te zingen: Vivc
J ésus, en intusschen koud te staan voor het
feit, dat een milliard menschen op aarde voor
Jezus' Naam nog niet aanbiddend de knie
buigen.

He,t is niet genoeg, alleen wat bonte post~
zegels en anderen afval de Missie toe te wer;
pen, terwijl de arme heiden hunkert naar 't
Evangelie en smeekend de hand uitstrekt
om van ons de aalmoes van het eeuwig leven
te ontvangen.

Ik weet 't wel: Studenten zijn doorgaans
slecht bij kas en een spaarpot is gewoonlijk
'n overbodig luxeartikel. Maar zouden wij ons
heusch niet wat meer kunnen ontzeggen ter
liefde der Missie? Zouden wij voor de propo~
ganda van Gods Rijk niet evenveel contri~
hutie kunnen betalen als voor de sportver~
eeniging? Gaat onder de vacantie misschien
niet een al te groote part van ons geld naar
sigaretten~ of choco~winkel, zoodat het Mis~
siebusje er heel, heel karig afkomt?

Ik ken patronaten, waar de jongens de
studie van een toekomstigen Missionaris be~
kostigen. In mijn studentencongregatie St.
Stanislaus wordt eIken keer gecollecteerd
voor het vrijkoop en van heidenkinderen, onze
"petekindjes". Zouden de jongens van Rol.
duc niet een beurs van jaarlijks fl. 250.- voor
een inlandschen Seminarist kunnen stichten?
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Onze ziel zal groeien door hooge idealen.
Wij moeten meeleven met de Missie. "Wee
de jongens, zoo schreef eens Dr. Gerard
Brom, die nooit zweeten dan op het sport~
terrein; wee de jongens, die alleen om bals
en ballen leven."

De namen der Hollandsche helden~Missio~
narissen dienden wij evenzeer op ons duimp~
je te kennen als de voetbal. en boks"helden."
Als de dagbladen aankomen, moesten we
eigenlijk nog eerder naar de Missierubriek

. grijpen dan naar de sportrubriek en de strijd
tusschen Christendom en heidenen moest
ons minstens evenveel belang inboezemen als
een wedstrijd Holland-Italië.

De beste Missiesteun is het gebed, daar
de bekeering een proces is van den wil en de
genade.

Ik hoop, dat in Rolduc het schoone gebruik
is blijven leven, om na het avondeten enkele
minuten voor het Allerheiligste neer te knie~
len. 0, dan kon je zoo hartelijk en intiem
bidden, terwijl het geroezemoes uit corridor
of speelplaats dof tot je doordrong. Jongens,
denkt dan ook eens even aan de arme heide~
nen. Wie weet, of zelfs niet een Missionaris.
roeping onder de stralen der Eucharistische
Zon in dit of dat edelmoedig jongenshart
ontkiemt en rijptl

De wekelijksche Communie voor de Mis~
sie behoort zeker tot de vaste praktijken van
alle Rolducsche studenten.

Ook onder de vacantie?
Onze kleine studentenkruisjes, zoo als com. .

posities, droge lessen, natte wandelingen, al.
les kunnen wij kapitaliseeren voor de Missie
en den hemel. Van onze karakterfouten, on~
zen zielestrijd- en het kàn woelen en stor~
men en bruisen en branden in een jongens~
ziel - van alles kunnen wij offers voor de
Missie maken.

Menig vak b.v. aardrijkskunde, geschiede.
nis, litteratuur, alsmede declamatie en too.
neel kunnen aan de Missie dienstbaar worden
gemaakt.

Een Missiebibliotheek biedt U gelegenheid,
de vele Missieproblemen te bestudeeren en
kan U helpen aan opstellen voor de klas, of
lezingen voor Academie en Cercle littéraire.
Biografiën, gelijk die van Felix Westerwoudt



zijn heel wat gezonder dan salon~romans of
slappe~thee~verzen.

En dan, welke kostbare hulp kunt Gij on~
der de vacantie aan uwe priesters verleenen.
Zelateurs zijn overal te weinig. Waarom al~
tijd aan zelatricen het voorrecht gelaten, voor
O. L. Heer te werken? 'n Prachtige training
voor het latere leven, heel wat mooier dan
het lusteloos door de straten flaneeren. Na
de vele preeken en speechen is dàt de prac.
tische school voor 't later apostolaat. Ook
op dit gebied moet de "luisterschool", ver-
vangen worden door de "doeschool". Reeds
als student moet men leeren, zich op te offe-
ren, payer de sa personne.

Het spreekt van zelf, dat Missiepropagan-
disten door dezen of genen flauweling wor.
den uitgelachen en uitgescholden voor dwe-
per en vuurvreter en Missiemaniak. Laat ze
lachen! 'n Potige, kranige kerel wordt door
tegenslag eerder overmoedig dan ontmoe-
digd. To escape criticism, do nothing, say
nothing, be nothing. De oprechte liefde tot
Christus en Zijn heilige Zaak toont zich door
het verdragen van tegenwerking en teleur~
stelling.

Het is zoo heerlijk zich moe te maken in
den dienst van O. L. Heer en een klein beet-
je spot voor Hem te mogen lijden.

In de Missieactie zie ik een der beste mid~
delen, om het getal leeken-apostelen, waar-
van ook onze katholieke scholen een veel
te gering percentage afleveren, hooger op te
voeren.

Hoe jonge lui voor de Missie kunnen wer~
ken, bewees de Missieweek hier in Venlo.
De Redactie van het Rolducsche Jaarboek
verzocht mij, als voorzitter, hiervan melding
te maken. De Jong-Limburgers, waaronder
ook oud~Rolduciens, organiseerden een "Mis-
sieveldtocht" door 25 omliggende plaatsen;
in scholen en café's, in zalen en kerken spra-
ken zij over de Missie, met een overtuiging,
die allen in de ziel greep.

Studenten - ook Rolducsche - colpor.
teerden huis aan huis met de V enlosche Mis~
sieklok; zij figureerden in den optocht als In-
diaan of Chinees; in de tentoonstellingszaal.
timmerden en surveilleerden, verkochten en
expliceerden zij met een ijver, alsof hun dage~
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lijksch broodje ermee gemoeid was. Eén
naam wil ik noemen, één naam moet ik noe-
men, één naam brandt me op de lippen, Jos.
Linssen, Voorzitter van Jong Limburg. Toen
ik onzen Joep in actie zag, vroeg ik me af,
of zij wel gelijk hebben, die beweren dat de
idealen der voetballers zich niet kunnen ver-
heffen boven de platheid van het voetbal-
veld.

Wat waren dat dagen van genot!
De purperen luister van vijf Bisschoppen

en vele prelaten bestraalde ons Missiefeest.
Venlo vierde de N ederlandsche Missiona~
rissen, die baardige, gebruinde mannen met
het groote, wereldwijde hart. Zij waren hier
samengekomen uit alle oorden der aarde. Zij
kwamen uit het uiterste Zuiden van Africa,
waar zij aan de Kaffers Geloof en bescha-
ving brachten; van de barre kusten van IJs~
land, waar zij de harten van liefde tot Jezus
deden gloeien; Missionarissen waren er, die
de negerjongens van Oeganda het Roomsche
Onze Vader leerden bidden en het Room-
sche Credo leerden zingen en zingend den
brandstapel bestijgen. Missionarissen die in
de onmetelijke steppen van Rusland of aan
den voet van het Himalaya-gebergte hun le~
ven van dagelijksch lijden en sterven leef-
den. Missionarissen, die altaren gebouwd
hadden naast de pagoden van China, aan de
oevers van den heiligen Ganges of in de
Oerwouden van Togo.

Waarlijk, geen Internationale als de Katho-
lieke Kerk.

. . . .Voor mij aan den wand hangt de groote
foto van Rolduc. Rodae nutriri mihi conti~
git atque doceri, kan ik, met een kleinen vari-
ant, den Romein nazeggen. Wat is dat allang
geleden! Het lijkt wel een half~vergeten
droom.

Zuid~Limburg heeft een metamorphose on-
dergaan. Waar de romantische middeleeuwen
in fleurige volksgebruiken nabloeiden, waar
de sage rankte om verbrokkelde burchten
en de legende bloeide naast den stam der
vrome kruisen langs de wegen, - daar groeit
nu een steenen woud van schoorsteenen en
ondergraaft de mijnbouw den bodem en het
Geloof van het oude Limburg en bemoddert



de industrie de beeken en de zielen van het
reine Limburg.

Maar Rolduc moet Rolduc blijven! Rolduc
moet over Nederland een phalanx van Room-
sche kerels uitzenden, geloofsenthousiasten,
sterk van lijf en sterk van ziel, niet alleen
met een diploma in den zak, maar vooral
met idealen in het hart; Jongens volofferzin
en toewijding voor de Heilige Roomsche
Kerk, geëlectriseerd door de liefde van Chris-
tus.

Gezalfde of ongezalfde Apostelen moeten
wij worden. Maar Apostelen allen!

Het ideaal van eIken pur sang Roomsche
dient te zijn: de "Home Mission" en de Hei-
denmissie, de terugkeer van gedoopt Ne-
derland naar de oude Moederkerk en de
Doop van Indië.

Onze "dwalende broeders" in Holland en
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onze "bruine broeders" op Java, allen moe-
ten wij naar Christus brengen.
Christus moet heerschen in Klein Nederland
aan de Noordzee en in Groot Nederland in
den Indischen Oceaan.

Onze Sacramentsprocessies moeten weer in
kleur en klank zich uitvieren in de straten
der oude Calvinistische steden; Christus Eu-
charisticus moet ook zijn triomftocht houden
onder de wuivende palmen, bij het klapperen
qer slanke klapperboomen.

In de eens ontwijde tempels van Holland
moeten wij voor onzen Eucharistischen Ko-
ning het Tabernakel herstellen: nieuwe Ta.
bernakels moeten wij Hem bouwen in al de
dessah's van Insulinde.

JAC. JANSSEN.
Kapelaan

Venlo 20 Juni 1921.

.............



HERINNERING
................

Een jaar is het alweer geleden, dat ik mijn
"Adieu Rolduc" zong. Zes volle jaren heb ik
gewoond onder Rolduc's blauwe daken; met
intens genoegen denk ik eraan terug.

Dwaasheid zou het zijn te ontkennen, dat
het kostschoolleven donkere dagen kent,
vooral in den somberen tijd der voorbije oor.
logsjaren, maar lichte, heerlijk.zonnige dagen
ontbreken toch allerminst, dagen, die men
slechts op kostschool beleven kan en die men
in zijn verder leven niet licht vergeet.

Ontelbaar heb ik ze meegemaakt en in
lange reeks toover ik ze weer voor mijn
geest, één voor één.

Daar stralen rijke momenten van kerkelijk
leven, momenten van jeugdige zelfvoldoe.
ning na uren van studie, daar stralen onver.
getelijke Rolducsche feesten en ten slotte
straalt daar de kroon dier zes jaren, het
eindexamen.

Eéne dier mooie herinneringen is een zo-
meravond in 1915. 't Was op Klein.Rolduc.

Zeventig, tachtig kleine mannekes kwamen
van het souper en liepen in lange rij door de
avondzonbelichte corridors.

Opeens geklap en gejuich in de voorste
gelederen en allen stormen de trappen op
naar de dortoirs.

Het eindexamen Gymnasium was afgeloo.
pen, allen waren geslaagd en, "iI était permis
de fumer un cigare!"

Even later, op de cour, verdrong zich heel
Klein.Rolduc voor het sleutelgat van de
"rooie poort" om te zien, hoe op de groote
cour de gelukkige geslaagden, diploma in
de hand, de bordestrappen afkwamen. Van
onder de kastanjeboomen klonk luid applaus
en zes à zeven dozijn hooge stemmetjes slo.
ten zich daarbij aan door het sleutelgat.

Maar geklap van den surveillant riep ons
weer terug naar ons court je en weldra vlo.
gen weer de balletjes in sierlijke bogen door
de lucht. Toen reeds heeft zich bij velen van
ons het groote verlangen gevormd ook zoo.
ver te komen en langzaam, jaar voor jaar



te naderen tot dat groote oogenblik van eind~
examen doen en slagen.

Toen kwam de tijd van Groot~Rolduc.
Ieder jaar zag weer die stralende gezichten

het bordes afkomen, ieder jaar hoorde weer
dien jubel van onder de steeds breedere
kronen der kastanje's, ieder jaar zond weer
een nieuwen troep de wereld in.

Telkens als ik te Scheveningen de wit~ en
bruingezeilde vloot de haven zie uitvaren.
telkens als ik ze zich door de wilde branding
in zee zie werken, staan daar op den dijk dc
jongens van het dorp. En ze zien hun vaders
en broers vertrekken en staren de scheepjes
na, tot nog enkele stippen aan den einder
zichtbaar zijn.

Dan loop en ze den boulevard op, heen en
weer, ze praten met elkaar en hopen, dat het
hun de volgende maal gegeven zij, 'want hun
ideaal is: de zee.

Zoo deden ook wij. Wanneer zou ook voor
ons de tijd aanbreken, om de veilige Rolduc-
sche haven te verlaten en door de branding
der examendagen de wijde wereldzee op te
zeilen?

Die tijd kwam, het laatste trimester kwam,
het mooiste, dat ik te Rolduc mocht mee.
maken.

Zonnig was ons klasje, waar de tijd gewijd
werd aan grondige repetitie's, en uit den tuin
daaronder steeg heerlijke geur van friscn
groen en zang van blijde vogels.

't Carré met zijn bloemenkleurschakeerin~
gen van rood en geel en paars lag zoo vreed~
zaam-stil tusschen de fel door de zon be,
schenen muren Om het torenkruis zwierden
zwaluwen, die daarboven hun nestjes hadden,
hoog, bij de galmgaten.

En als des avonds de zware, bronzen klok~
keklanken het Angelus neergalmden over de
stemmig-gele mergelsteen der kerk en over
de grauwgrijze gebouwencomplexen daarom-
heen, dan bleef onder in den kleurrijken
bloementuin ieder stil~bewonderend staan.

Wat hebben we ook gezellige uurtjes ge-
sleten op de cour, als allen in het bosquet
waren en alleen "die lui van het eindexamen"
mochten blijven studeeren onder de boomen,
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op den ijzeren weg, waar 't zoo koel was,
terwijl de zon stond te blakeren op de ge-
teerde cour.

Wat hebben we daar dikwijls knus gestu~
deerd en elkander gevraagd: "Wat blok jij?"
terwijl we onfeilbaar vooruit wisten, dat het
antwoord: "Geschiedenis" zou zijn!

Dan werden boomen opgezet over de
machtsontwikkeling van Pruisen en over al
die gekke namen, die je boek rood~onder~
streept stonden en die je steeds weer vergat:
Rosjdeswensky en dergelijke snuiters.

Je zag samenzweringen van B's tegen een
gonio~sommetje en de A's beweerden onder
elkaar, dat je voor Vaderlandsche beslist
iets moest weten over het Paleis op den
Dam.

Wat hebben we vaak subliem gewandeld
's Zondags na de Hoogmis, in den omtrek
van Herzogenrath, in het bosquet, als je be~
hagelijk in de koelte liep met Grieksche
woordjes of Stereometrieformule's en als dan
een collega zijn nood kwam klagen over die
lamme Grondwetten of die taaie Ministerie's!
Dan sprak je elkaar weer moed in en je bleef
even staan om te kijken naar de zwanen of
de goudvisschen in den vijver of naar een
Belgischen grenswacht of een stoeren poilu.

Den dag voor 't eindexamen die tocht
naar Aken onder leiding van onzen hoofd~
professor!

En daarna dè dagen.
's Morgens vroeg ter H. Tafel, dan ontbijt

en om 8 uur begin.
Gedraaf van mondeling naar schriftelijk

en van schriftelijk naar mondeling, precies
zóó ingericht, dat je elkaar nooit tegen$
kwam, even uitpuffen op de cour, als je een
beetje vrij had, en 's avonds promenade in
Duitschland, waaronder veel gegist en veel
geboomd werd. Last not least dat laatste
ochtendje en na 't diner dat benauwde uurtje
in het carré, waar sommigen zeer vele blaad-
jes van de struiken trokken door de zeer
groote aandoening der zeer vele zenuwen
en toen de uitslag.

Een bibberig handteekeningetje en we wa$
ren erdoor.

Den volgenden morgen de clou, het ver-
trekl



De nachtwacht zou ons wekken, en ik
schrok werkelijk, toen ik opeens - ik deed
natuurlijk den heelen nacht geen oog toe -
tusschen de witte gordijnen een hand zag
verschijnen en daarna een hoofd, maar voor-
.dat hij kon zeggen, dat het "tied" was, zat ik
toch al op den rand van mijn bed. Frissche
morgenlucht stroomde naar binnen door mijn
open raam en het heerlijbkoude water van
den lavoir maakte me tot groote dingen in
staat. Aan 't andere eind van den dortoir
zag ik al collega's, die blijkbaar lol in d'r
leven hadden.

Tip-top voor de gelegenheid aangekleed,
trok het stel naar beneden en wachtte voor
de sacristie in de kruisgang op Mijnheer Pre-
fect, die de H. Mis zou lezen. En boven
uit de dortoirramen verschenen allerlei sla-
perige hoofden, "Goede Reis" roepend en
dan weer verdwijnend, om nog een paar uur-
tjes te gaan slapen. Wat waren we toch vroeg
op dien ochtend.

N a het ontbijt deed Mijnheer Prefect ons
uitgeleide, we zongen luide ons Adieu Rol-
duc, meerlen floten al in de hooge boomen
bij de aula, de groote, groene poort sloot
zich achter ons, we stonden na zes kost-
schooljaren weer in 't volle leven.

't Was een mooie tijd op Rolduc! Soms
vergeet ik het wel eens, maar altijd zijn er
weer dingen, die eraan doen denken, altijd
oogenblikken, dat mijn geest weer wijlt op
de achterste bank in de studiezaal, voor het
tweede raam in het Rhetoricaklasje of in
de kapel onder het jubé, en dat ik weer on-
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der kalmeerend gebaar van den phliosoof.
surveillant dortoir II op kom rennen....

* **

Op weg naar de Universiteit loop ik altijd
langs Leiden's pittoreske grachten. En ik kom
dan op het Rapenburg, waar de deftige pa-
triciërshuizen zich spiegelen in het donkere
grachtewater, waar de hooge bruggetjes zoo
echt oud-Hollandsch aandoen in de stralen
der ochtendzon. ~

Soms komt er langs den steilen, groen;
bemosten kant een blanke zwaan aandrijven,
dompelend den slanken hals in het groenige
kroos.

Dan denk ik aan de zwanen van 't bosquet,
aan Grieksche woordjes en Stereometrie-for-
mule's.

Als ik, iets later, onder des Hooggeleerden
gehoor zit, als de zon zoo heerlijk-warm naar
binnen valt door de gezellige glas-in-lood-
ramen, als er zwaluwen door de diep-blauwe
lucht zwieren en de klok van den Univer;
siteitstoren haar metalen klanken door de
voorjaarsatmospheer galmt, dan "ist mein
Kopf wie brettvernagelt" en ik dwaal met
mijn gedachten ver van Gaius en collega's, ik
denk aan ons knusse Rhetoricaklasje, waar
ik ook zoo dikwijls bewonderde de lucht en
de zon en de zwaluwen. . . .

Maar plots schrik ik op en ik hoor weer
titels en teksten, ik maak weer dictaat en
concludeer, dat het toch mooi was op Rolduc!

MAC M. J. VAN ROOY.
iur. stud.Den Haag.

...........



H. B. S. EN BANKWEZEN
.............

In alle bescheidenheid begin ik met mezelf.
Ik ben oud.H.B.S..er van Rolduc en als zoo<
danig is me een plaatsje in het eerste jaar.
boek ingeruimd. Mag ik eens iets vertellen
van het bankwezen? Ik zou erop willen wij.
zen, dat dit vak voor ontwikkelde jongelui
eene goede toekomst biedt. Ik weet wat Rol.
duc's H.B.S. met haar eerbiedwaardige ge.
schiedenis en haar veelbelovende toekomst
biedt in ruil voor wilskracht en arbeidslust.
Voor de H.B.S..ers dan ook is dit opstel be.
stemd, al verbied ik gymnasiasten en toe.
komstige handelslieden geenszins er hun
voordeel mede te doen, zoo het daartoe ge>
legenheid geeft.

* * *

Mooi is het bankvak en macht van possi,
bilities verbergt het. Dat wil niet zeggen, dat
Ge groote kans hebt President.Directeur van
De N ederlandsche Bank te worden, zoo Ge
besluit het te gaan beoefenen. Toch is het
dubbel en dwars waard beoefend te worden.
Maar het stelt ook eischen en de voornaam.
ste is ongetwijfeld algemeene ontwikkeling,
want als Ge meent met boekhouden en talen.
kennis in staat te zijn tot behoorlijk bank.
beheer, dan vergist Ge U deerlijk. Zeker,
boekhouden moet Ge kennen. Een bank met
eene slechte administratie is een auto met
lekke banden. De gangmaking is er - bij
deze de motor, bij gene de clientèle - doch
de auto noch de bank komt vooruit. Ge zult
Uw client meer geld geven dan hij hebben
mag, wanneer Ge niet à la minute kunt con.
state eren, hoeveel hij nog te goed heeft. Ge
moet Uw client - om te voorkomen dat hij
naar Uw concurrent gaat - onmiddellijk met
alle gewenschte inlichtingen ten dienste kun.
nen staan: kunt Ge hem op zijn vraag mee.

deelen op welken datum en tegen welke
koers hij de f. 1000,- 5°/0 obligatie Neder-
land, waaromtrent hij informeert, bij U
kocht? Hebt Ge hem dit stuk reeds toe.
gezonden? Is de koopsom al betaald? Indien
niet, waar bevindt zich het stuk dan en had
het niet reeds betaald moeten zijn?

Correspondentie in uw eigen taal en in
vreemde, moet ge evenzeer kennen, tip.top
zelfs. Schrijft naar een Engelsch bankhuis een
brief vol mistakes. Het zal Uw bedrijf naar
Uw brief beoordeelen en van de relatie, die
Ge trachtet aan te knoopen, komt niets.

Wij zijn het er dus over eens, dat Ge de
lessen van Monsieur Verbeek' en hen, die
U de talen onderrichten, zeer ter harte moet
nemen, maar daarmede zijt Ge er nog niet.
Bankbeleid vordert meer. Ik beweer zelfs,
dat boekhouden en correspondentie niet eens
hoofdzaak zijn. Liever was het mij, dat Ge
geen boekhouden kendet, dat Ge desnoods
later nog zoudt kunnen leeren en wèl die
vakken, die Uwe algemeene ontwikkeling be.
palen. Algemeene ontwikkeling - indien Ge
die mist - zult Ge niet gemakkelijk meer
opdoen, zooals Ge een of andere wetenschap
leert.

Spreekt Ge Uw talen ook, behalve dat Ge
ze schrijft? Niet? Wees dan wijzer dan on.
dergeteekende, die het in zijn Rolducschen
tijd nooit verder dan 4 heeft kunnen brengen
voor Fransche omgangstaal.

Kent Ge uw aardrijkskunde? Uw bank int
wissels op Amsterdam, Roodeschool, Batavia
en New.York; zendt geld naar Hongkong en
Kaapstad en informeert naar de financieele
draagkracht en handelsmoraliteit van de af.
nemers harer clienten in Sydney, Smyrna en
Christiania.

Hoe staat het met Uw mechanica en na,



tuurkunde? Het is niet bepaald noodig, dat
Ge de werking van Uw mechanischen brie.
venweger op Uw kantoor kunt verklaren of
dat Ge de botsingsformule kunt opstellen, al
stoot Ge ongetwijfeld herhaaldelijk op con.
currentie. Maar uw clienten hebben gaarne,
dat Ge U voor hun bedrijf interesseert en
Uw bank, die ze financiert, vordert dat ook.
Welnu, is het zoo aangenaam met den mond
vol tanden te staan, als Uw client U vertelt
hoe hij de potentieele energie van een stroo.
mend water benut heeft voor drijfkracht van
zijn fabriek of als hij U een kostprijsbereke.
ning van zijn fabrikaat voorlegt, die om zijn
technische bijzonderheden onbegrijpelijk
voor U is?

Vooral, zijt Ge uw wiskunde goed mees.
ter? Hoe vaak komt het niet voor, dat Gc
een polis van levensverzekering tot waarborg
van voorgeschoten gelden in onderpand
neemt. Zijt Ge in staat er de contante waarde
van te bepalen? Uw client beschouwt U als
zijn financieelen adviseur. Kunt Ge hem zeg.
gen hoe groot het kapitaal is, dat tegen 6°/0
samengestelde interest per jaar over 15 ja.
ren tot f. 50.000,- is aangegroeid?

Onderschat ook allerminst de waarde van
de godsdienstles. In. het volle zakenleven
hoort Ge meermalen op Uw geloof smalen.
cn ontmoet Ge talrijke opwerpingen tegen
God en Godsdienst. Ik zelf, als eenig Katho.
liek, heb te midden van een stel liberale
Heeren eenigen tijd op een kantoor door.
gebracht. Die Heeren, in plaats van behoor.
lijk hun werk te doen, hadden er plezier in
over de Katholieke geloofs. en zedenleer te
debatteeren. Men kan zich nu wel op het
voorzichtige en wijze standpunt plaatsen van
ze maar te laten praten, omdat één gek meer
kan vragen dan zeven wijzen in staat zijn te
beantwoorden, omdat er toch niets aan te
verbeteren valt en men geen theoloog van be.
roep is, maar de Heeren vertellen soms zoo.
veel moois, dat het je als rechtgeaard Katho.
liek te machtig wordt en je het niet op je
kunt laten zitten. En dan komt een beetje
veel apologetische kennis wel te stade. Ook
zijn er maatschappelijke vraagstukken, die
zich op godsdienstig terrein uitstrekken, zoo.
als bijv. dat der leenrente, dat de vraag be.
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handelt of het vorderen van rente en hoeveel
rente voor uitgeleend geld geoorloofd is, zon.
der in strijd te komen met de Katholieke
zedenleer. Wil men met vrucht de talrijke ge.
schriften en gedachtenwisselingen over dit
vraagstuk kunnen volgen, dan is godsdienst.
kennis een voorname factor. En voor een
katholieken bankier is het vraagstuk toch wel
van belang, niet waar?

Het komt mij noodzakelijk voor, dat Ge
at Uw leervakken ter dege beoefent. Ge be.
hoeft daarom nog nief vrijwillig in de kleine
strafzaal te gaan of van de promenade thuis
te blijven om te gaan blokken. Een gezond
lichaam, een gezonde geest. Athletiek is zelfs
zeer nuttig in onze tijden van bolschewisme
en anarchisme en de beoefening van het voet.
ballen zeer aan te bevelen. Evenzeer kunt
Ge naar mijn meening veilig den noodigen
tijd besteden aan studie voor piano of viool,
zoo Ge daartoe aanleg en ambitie hebt. Wie
weet of Ge Uzelf niet eene prachtige in.
troductie bij Uwe toekomstige clienten ver.
schaft. Legt Ge U ook toe op declamatie of
speechen? Ge krijgt er een vrijheid van spre.
ken en bewegen door, die in Uw vak onmis.
baar zal blijken.

Ik hoop U duidelijk gemaakt te hebben,
dat Ge niet zoo vlug moet zijn met Uw be.
wering: "Wat zou ik me op dit of dat vak
moe maken. Ik heb het toch van mijn leven
niet noodig." Het zal U later, te laat, blijken,
dat Ge het wel noodig hebt. Te laat, zeg ik,
want juist omdat U niet klaar en duidelijk
blijkt, dat de kennis van bijv. geschiedenis
U groote diensten bewijst en deze weten.
schap in tegenstelling met boekhouden
slechts zijdelings met het bankvak in aan.
raking komt, zult Ge er niet meer toe komen
het te gaan aapleeren, gesteld al dat Ge daar.
toe den tijd zult vinden.

Zeker, het zijn genieën, die alles kennen en
alles weten en een genie behoeft Ge niet te
wezen om in de bankwereld Uw weg te
vinden. Doch Ge moet zóóveel weten, dat
Ge met Uw cli enten - en met hen, die hei:

zouden kunnen worden - aangename, vlotte
en degelijke gesprekken en briefwisseling
kunt voeren. In Uw eigenbelang raad ik U
dus alle vakken, die Rolduc U doceert, te be.



schouwen als heipalen, die het zandig terrein
Uwer onwetendheid veranderen in den hech-
ten ondergrond Uwer algemeene ontwikke.
ling, waarop Ge Uw bankcarrière met noes,
te, onwrikbare vlijt kunt opbouwen.

*
* *

Met noeste vlijt, want arbeidslust is een
tweede, zeer voorname eisch van geschikt,
heid. Denkt Ge U met Uw H.B.S..diploma
reeds geroepen en in staat tot het uitdeelelJ
van lakens - al zijn ze weinig in aantal en
klein van stuk - dan doet Ge beter niet te
beginnen. Ook het onderdanige, nederige
werk moet Ge met lust verrichten, omdat het
U van groot nut zal zijn.

Op een bank, waar ik in functie was, wer,
den elken morgen de brieven, die daags te
voren behandeld waren, alfabetisch opge-
borgen. In het vak van de letter A werden
alle brieven afgelegd van correspondenten,
wier namen met een A begonnen, bijv. van d~
Algemeene Bankvereeniging. De brieven dier
bank werden successievelijk op elkander ge.
legd en in de lengte gevouwen. Op den
buitenst en brief werd dan <Ie naam Alge.
meene Bankvereeniging geschreven om het
opzoeken te vergemakkelijken. Insgelijks ge.
schiedde met de brieven van de andere cor.
respondenten. EIken morgen nu was een
jongmensch met dit afleggen doende. Naar
mijn meening besteedde hij er echter meer
tijd aan dan ik noodzakelijk vond, hoewel hij
toch voortdurend in actie was. Wat deed
dat jongmenseh? Hij legde eIken nieuw van
de Algemeene Bankvereeniging ingekomen
brief aan de buitenzijde van het pakje, zoo.
dat hij telkens weer den naam op den bui.
tensten brief moest schrijven. Legde hij
echter den laatst ontvangen brief aan de
binnenzijde, zoodat de oudste brief steeds
aan de buitenzijde bleef, dan behoefde hij
slechts éénmaal per jaar den naam te schrij.
ven, zich daarmede eIken dag een uur werk
besparende. Nu werpt Gij me tegen: dat was
dom - en dat was het ook -. En Ge be.
weert: ik zou uit eigen beweging gehandeld
hebben, zooals het behoort - en dat wordt
ook van U verwacht. Maar stel dat ik nooit
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zelf brieven zou hebben afgelegd, is het dan
wel zoo zeker dat het me opgevallen zou zijn.
dat het domme jongmensch meer werk en
meer tijd besteedde aan het opbergen van
brieven dan noodig was?

Zoo zijn er meerdere oogenschijnlijk nie.
tige werkzaamheden, die van belang zijn voor
Uw eigen vorming. Daarom is het noodig, dat
Gij ze met lust vervult. Ge kunt er op aan,
dat Uw patroon U niet langer met dien ar.
beid belasten zal dan voor Uzelf noodig is,
omdat Ge hem het bewijs hebt geleverd, dat
Ge de ambitie bezit om in de wereld vooruit
te komen en hij Uwe capaciteiten met nut.
tiger effect voor hem aan voornamer werk
kan besteden.

Niet tegen werken opzien, daarop komt het
aan, wilt Gij niet in de onderste regio.
nen blijven hangen en U zelf tevreden stellen
met het baantje van pennelikker. Werkt en
Ge komt vooruit. Arbeids1ust is het vliegtuig,
dat U van de basis Uwer algemeene ontwih
keIing gestadig opvoert tot de hoogere sferen
eener leidende positie.

.
. .'

Hebt Ge den proeftijd doorgemaakt, dan
ben ik voor Uw ambitie niet meer bang. De
wetenschap, die Ge moet opdoen om ban.
kier te kunnen zijn, is interessant genoeg om
ze op te wekken.

Ge moet natuurlijk allereerst Uw kennis
van het boekhouden en de correspondentie,
wiskunde en techniek van den handel na Uwe
H.B.S..jaren nog aanzienlijk verbreed en en
verdiepen. Ten deele kunt Ge daarin voor.
zien door speciale cursussen. Voor het groot~
ste deel evenwel door zelfstudie van theori~
en practijk. Hebt Ge die eenmaal onder de
knie dan kunt Ge, zonder gevaar van telkens
op moeilijkheden te stuiten en daardoor Uw
ambitie te verliezen, U zetten aan de weten.
schappen, die Ge moet opdoen om de bank.
carrière op hare juiste waarde te schatten,
niet alleen naar de materieele revenuen, die
ze afwerpt, maar evenzeer naar de ideëelp.
voldoening, die ze schenkt aan Uwe weet.
gierigheid, aan Uw zucht om vooruit te ko.
men in de wereld, aan uw verlangen om



mede te helpen aan de genezing van de fi~
nancieele en economische kwalen, waaraan
onze tegenwoordige maatschappij lijdt.

Ik heb daarmede een van de voornaamste
wetenschappen, die Ge als bankier moet be~
oefenen, aangedui<f, n.l. de economie, de leer
der volkswelvaart, die zich voor een belang~
rijk deel op finantieel gebied beweegt. Vooral
de tegenwoordige tijd biedt stof tot studie
te over. En meer nog dan uit boeken zal Uw
dagblad - een Katholiek natuurlijk - een
bron van kennis voor U zijn, daar het een
reflectie is van het dagelijksch gebeuren. Ge
moet ongetwijfeld het politieke en artistieke
deel van Uw blad lezen - Uw algemeene
ontwikkeling wordt erdoor bevorderd -
maar het niet of verkeerd lezen van de fi~
nancieele en economische rubrieken zou zijn
het versmaden van waardevolle lessen. Komt
Ge iets tegen, dat Ge niet begrijpt, vraagt
uitleg aan Uw studieboeken of aan deskun~
digen, maar sla het onbegrepene niet over
uit gemakzucht of uit gebrek aan belangstel.
ling. Zijt Ge eenmaal in het vak, dan worden
uitmuntende vakbladen U in voldoende getal
ter bestudeering aangeboden. En dat is noo.
dig. Geweldige economische problemen zijn
aan de orde van den dag. Enkele zal ik U
noemen.')

Daar hebt Ge het vraagstuk der z.g. geld.
inflatie. Het behandelt een ongezond en toe.
stand van het geldwezen, die funeste econo.
mische gevolgen heeft en die buiten mede~
werking van de bekwame financieele econo~
misten van de practijk niet zal kunnen wor.
den verbeterd. Het is mij er niet om te doen
U uit te leggen, wat onder dit vraagstuk
verstaan wordt, maar U er op te wijzen, dat
het bestaat. Wie er meer van weten wil leze
het artikeltje van schrijver dezes in No. 308
van het Maandblad voor het Boekhouden en
aanverwante vakken. Over het inflatievraag.
stuk zijn de geleerden het niet eens. Mannen
van naam en gezag hebben jaren lang hunne
aan elkaar tegenstrijdige theoriën en prac~
tische ervaringen door woord en geschrift
verkondigd en tegen felle aanvallen verde.
digd. Tracht ze met een critisch oordeel te
volgen, vormt U een eigen meening, zoo Ge
daartoe reeds in staat zijt en Ge zult van
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die knappe kopstukken veel geleerd hebben.
Een tweede economisch vraagstuk is de z.g.

socialisatie, door de sociaal.democratische
arbeiders~partij in Nederland gepropageerd.
Het ware dwaas dit beginsel als een symp.
toom van idiotisme te beschouwen en het on.
opgemerkt aan zich te laten voorbijgaan. Laat
het U ijskoud of en hoe volgens dat beginsel
van hoog erhand de verhouding tusschen
werkgever en <nemer in de fabriek zal wor.
den geregeld, die tot Uwe clientèle behoort?
Zoudt Gij de gesocialiseerde fabriek met Uw
credieten blijven steunen, zooals Ge het de
niet.gesocialiseerde deedt? Kan het U niet
schelen hoe de Heeren socialisten zich de
socialisatie van Uw eigen bank denken?

Evenzeer - méér nog, wijl het door voor.
aanstaande Katholieken wordt gepousseerd
- hebt Ge Uw aandacht te wijden aan het
Bedrijfsradenstelsel. Ge moogt daartegenover
niet indifferent staan, wijl dit stelsel eene
enorme verandering zou brengen in de eco.
nomische verhoudingen.

N aast de economie neme de techniek van
bank. en geldwezen de voornaamste plaats
bij U in. Het is werkelijk voor een buiten.
staander ongeloofelijk hoe ingenieus het fi.
nantieel wereldverkeer georganiseerd is.
Neemt het eenvoudige, practische bankbiljet.
Als voorwerp is het vrijwel waardeloos en
toch kent Ge er zonder nadenken, zonder
eenige aarzeling eene waarde van tien, van
duizend gulden aan toe.

Neemt een aandeel in het kapitaal van een
groote industrieele of handelsonderneming.
Directie, Raad van Beheer, inrichting, nooit
hebt Ge er iets van gezien; Ge kent mis.
schien geen enkelen van de duizend andere
aandeelhouders; wellicht werkt de zaak in
Cochin.China, geheel buiten Uw gezichts. of
invloedssfeer. Ge leest echter geregeld de
verslagen over den gang van werkzaamheden
in het bedrijf en de vooruitzichten ervan en
op grond daarvan vertrouwt Ge er uw geld
aan toe. De organisatie maakt het U mogelijk
te deelen in de winsten - of de verliezen!
-- en het bedrijf zelf zou zonder hulp der
honderden aandeelhouders niet kunnen beo
staan.



Het wisselverkeer is mede,een product van
's menschen genialiteit. Enorme betalingen
hebben plaats zonder noemenswaardige ver.
zendingen van gereed geld. Goederen kun.
nen met behulp van wissels zoo danig naar
overzeesche gewesten verzonden worden, dat
de verkoop er zeker weet zijn goederen niet
in handen van den verkooper te zullen geven,
voordat deze betaald heeft, terwijl de kooper,
betaald hebbende, zeker weet de goederen in
eigendom te zullen ontvangen. Voorschotten,
aan credietnemers verstrekt, kunnen' met
wissels z.g. gemobiliseerd of liquide gemaakt
worden, zoodat het voor een bank mogelijk
is meer crediet te vel'leenen dan ze geldmid.
delen heeft, zonder dat ze daardoor onereuze
handelingen verricht of haar bedrijf onver.
antwoordelijke risico loopt.

De hier aangeroerde bankbemoeiingen zult
Ge later, met meerdere andere, wellicht te
bestudeeren en toe te passen krijgen en ik
zeg het U, ze zullen in hooge mate Uwe be.
langstelling opwekken.

Wat Ge ook moet bezitten, dat is men.
schenkennis. Vooreerst, kent U zelf. Weest
solide, zooals Uw bank het is. Een luchtige,
losse levenswijze schokt Uwe betrouwbaar.
heid, waarop zij bouwen, die U hunne finan.
tieele belangen hebben toevertrouwd. Een
dronkeman flapt er alles uit: een bankdi.
recteur, van wien men weet, dat hij zich ook
maar ééns te buiten ging, heeft afgedaan.
Zwijgt als een graf, waar het ambtsgeheimen
betreft. Weest punctueel in Uw doen en la.
ten. Never delay till to.morrow, what you
can do to.day. Eene reputatie van accura.
tesse en coulance in zaken is eene onbetaal~
bare reclame, die U niets kost. Kent Uw
karakter en temperament en, zoo noodig,
verbetert ze. Weest niet eigenzinnig, ontoe.
gankelijk voor goeden raad van competente
zijde en ongeschikt om samen te werken met
anderen. Ge zoudt, ondanks Uwe weten.
schappelijke ontwikkeling, Uzelf Uwe on.
bruikbaarheid en mislukking hebben te
wijten.

Menschenkennis hebt Ge dubbel en dwars
noodig om te kunnen omgaan met een uit.
gebreid, ondergeschikt personeel, met zijn

93

groote verscheidenheid van karakter, energie,
ambitie en aanleg.' Weet Uw ondergeschik.
ten met tact te leiden, waar Ge ze hebben
wilt. Weet de maximumarbeidspraestaties te
vorderen en tegelijkertijd een humaan supe.
rieur te zijn.

Evenzeer moet Ge Uw cliënten kennen.
Bij den een moogt Ge Uw bedrijf in geuren
en kleuren aanbevelen en Ge hebt succes;
een ander concludeert er uit, dat hij beter
doet maar met bank X een relatie aan te
knoopen, meenende dat goede wijn geen
krans behoeft. Janssen zal het zeer waar.
de eren als Ge hem een sigaar presenteert,
Klaassen ontvangt die attentie met een ach.
terdochtig "die zal ik wel moeten betalen."
\Veet client A Uwe financieele leiding en
raadgevingen te waardeeren, B zal U vragen,
waarom Ge U met zijn zaken bemoeit.
Geeft Ge den een een hoogeren titel dan
hem toekomt, dan denkt hij aan het gefluit
van den vogelaar, een ander kijkt U nooit
meer aan als Ge hem "Weledelgeboren"
noemt en hij meent "Weledelgestreng" te
kunnen opbrengen, ten onrechte nochtans.
Heet Ge den fabrieksdirecteur van de groot.
ste en oudste onderneming, die Ge onder
Uw clienten hebt, bij zijn voornaam en hij U
bij den Uwen, waardoor de zakelijke relatie
t;ene persoonlijke hartelijkheid erlangt, de
oorlogsrijkaard, dien Ge een slordigen duit
winst bezorgd hebt, beticht U van een on.
behoorlijke impertinentie, als hij meent, dat
Ge hem getutoyeerd hebt. Is menschenken.
nis noodig in het bankvak?

Ten slotte, menschenkennis kunt Ge niet
ontberen bij den omgang met menschen, die
andere principen dan de Uwe, in godsdienst
en politiek, voorstaan. De maatschappelijke
verhoudingen werken dien omgang in de
hand. Het standpunt, dat Ge volgens mij
hebt in te nemen, is dit. Op de allereerste
plaats: Steekt nooit Uwe Katholieke princi.
pes onder stoelen of banken. Niet alleen
moogt Ge dat niet doen - Uw principes zelf
verbieden het U - maar het behoeft ook
niet. Andersdenkenden, van wie Ge weet,
dat ze niet de ware leer, de ware politiek
toegedaan zijn, zouden er wèl voor uit dur.
ven komen en Gij, die zeker weet het ware,



het eenig ware te belijden zoudt er U voor
schamen? Durft dus toonen, dat Ge princi-
pieel Katholiek zijt in hart en nieren. Wil dit
nu zeggen, dat Ge Uw andersdenkende clien-
ten tot Uw geloof moet trachten over te
halen? Neen. Lok geen polemieken uit over
godsdienst en politiek en laat er U niet toe
verleiden. Uw bank is daarvoor de plaats
niet. Of sluit Uwe principieele houding waar.
deering en hoogachting van andersdenken.
den uit? Ook dat niet. De dwaalleer moet
Ge veroordeelen, de dwalenden te goeder
trouw hebt Ge als Uw medebroeders te res.
pecteeren. Zoo kunt Ge - U rotsvast ba.
seerende op Uwe Katholieke beginselen,
zonder deze als een anderen Judas op te
offeren voor materieel gewin - met een
weinig tact in aangename verhouding zaken
doen met andersdenkenden, die Uwe hou.
ding zullen weten te respecteer en en waar.
deeren, eerder dan af te keuren.

Staat me ten laatste de opmerking toe, dat
Ge eigen initiatief en een goed begrip beo
hoort te bezitten. Ge behoort - natuurlijk
pas na de noodige ervaring te hebben op.
gedaan - in staat te zijn eigen ideeën te
opperen om nieuwe zaken te entameeren eo
nieuwe winstbronnen aan te boren, een of
andere aangelegenheid op deze of gene wijze
op te lossen of Uwe administratie naar be.
hoeften, in de practijk gebleken, te wijzigen
zonder dat Uwe studieboeken U daarin den
weg wijzen. Ge moet dividendbewijzen, waar.
van niet aan Uw opmerkingsgave ontglipt
is, dat ze zoowel in Ponden sterling als in
Amerikaansche dollars betaalbaar zijn, in
die geldsoort afrekenen, die het meeste Hot.
landsche guldens opbrengt; bij bank A geen
f. 100.000,- schuld handhaven, waarover Ge
7°/0 rente moet betalen, terwijl Ge bij de
B.bank terzelfder tijd een tegoed van
f 30.000,- hebt, waarvan ge slechts 3°10rente
geniet. Ge zoudt Uw client aan het mopperen
brengen over de ondeskundige wijze van
couponverzilvering of van Uw eigen geld 4°/u
rente aan anderen betalen. Zoo komt Ge
tientallen dingen tegen, die Ge moet opmer.
ken en oplossen zonder dat U dit geleerd
werd.
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Tlians heb ik. nog een enkel woord te
zeggen over de toekomst, die het bankvak
U biedt, wanneer Ge met de algemeene ont,
wikkeling en den arbeidslust, die Rolduc U
heeft bezorgd, U toelegt op het vergaren van
economische en financieeI.technische weten.
schap, zoowel theoretisch als in de practijk,
op het aanspitsen en acheveeren van Uw
menschenkennis en initiatief.

De tijd is nog niet ver, dat het bezit van
geld het criterium van bekwaamheid vormde.
De omstandigheden brachten dit mee. De
grootbanken, thans met kapitalen van tien.
tallen millioenen, waren pas in opkomst, doch
in de meeste plaatsen kassierde en ban.
kierde een of andere familie reeds vanaf
grootvaders tijd. De generaties volgden el.
kander op. Kwamen er al anderen, niet.fami.
lieleden in, dan werd als eisch gesteld idem
zooveel meebrengen, omdat de zaak geld beo
hoefde. Op bekwaamheid kwam het niet in
de eerste plaats aan. Het bedrijf strekte zich
over een beperkt terrein uit, het handelsver.
keer was niet zoo ingewikkeld als thans, de
industrie bescheiden van omvang, de men.
schelijke behoeften geringer. Dus waren de
eischen aan de bank gesteld lager. Dat ver.
anderde van lieverlede. Uitvindingen en ont.
dekkingen ontwikkelden de industrie, gelei.
delijk aan werden de fabrikaten in zoo groote
hoeveelheden geproduceerd dat buiten stad
en land in overzeesche gewesten afzetgebie.
den moesten gezocht worden. Handel en
scheepvaart ondergingen eene groote uitbreÏ-
ding. Die ontwikkeling vorderde meer beo

_drijfskapitaal en die het niet zelf hadden,
konden het bij de banken ter leen vragen.
Ge begrijpt, dat een zaak die uitgebreid is,
veel meer risico oplevert dan een kleine, die
niet zooveel geleend geld noodig heeft en
niet zooveel verlies kan berokkenen. De ont.
wikkeling vergrootte dus het gevaar, dat de
bank liep bij het uitleen en van geld in niet
geringe mate. De bankier moest dus kunnen
beoordeelen of de zaak levensvatbaarheid
bezat, of de leiders betrouwbare en bekwame
menschen waren, kortom, hij had zich af te
vragen, te onderzoeken en te beslissen of het
geld kon uitgeleend, al dan niet. Of dus de
bankier aan zekere eischen van bekwaamheid



had te voldoen, lijdt geen twijfel. Daarbij
kwam, dat de plaatselijke bankiers zeer vaak
niet meer bij machte waren in de credietbe~
hoefte te voorzien, doordat hunne geldmid~
delen beperkt waren. Ze ontvingen steun van
de groote banken in de hoofdplaatsen dès
lands, doch verloren daardoor min of meer
hunne onafhankelijkheid, kregen technische
en administratieve voorschriften, bij de op:
volging waarvan al spoedig bleek of ze al dan
niet de vereischte bekwaamheden bezaten.
Indien niet, dan stuurde de grootbank van
eigen kantoor een mannetje ter hulp. Lang:
zamerhand verloor de plaatselijke bank het
karakter van familiezaak, totdat ze in optima
forma door de grootbank werd overgenomen
of onder hare hoede gesteld en als haar bij:
kantoor of agentschap ging fungeeren. En
waar de grootbank eenerzijds bekwame ver-
tegenwoordigers noodig heeft om hare voor-
schriften te doen naleven en anderzijds over
een finantieel.onafhankelijke positie beschikt,
daar "spielt Geld keine Rolle" in dien zin,
dat jongelui, die de noodige capaciteiten
bezitten, meer kans van slagen hebben in het
bankvak, dan anderen, die in de plaats daar.
van zich tevreden stellen met geërfde kapi.
talen. Voor jongelui is dus onvoldoende kapi.
taalkracht, om zich finantieel in een bedrijf
te interesseeren, geen beletsel meer om voor.
uit te komen.

En dat is een voorname factor. H.B.S..ers,
aan de gestelde eischen voldoende, kunnen
gerust hun hart aan het bankvak verpanden,
ook al beschikken zij niet over geldmiddelen.
Daarbij komt dat kostbare universitaire stu.
dies niet noodig zijn. Weliswaar moet aan de
praestaties van een Meester in de rechten,
die in die qualiteit bijv. secretaris van een
bankdirectie wordt, groote waarde gehecht
worden - juridische kennis is tegenwoordig
voor een bank onmisbaar - doch een jongé.
man die met het diploma H.B.S. S.j. c. op
jeugdigeren leeftijd bij het begin begint, ach.
tereenvolgens verschillende stadia doorloopt
en door eigen ervaring eene diepe en breede
kennis van het bankbedrijf opdoet en zich
niet in het juridische gedeelte specialiseert,

- zal voor een bank, om tot bloei te komen,
toch eene nog groot ere waarde hebben en
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nog minder kunnen gemist worden. Door
uitschakeling van de langdurige universitaire
studie zal men eerder tot eene positie komen,
die, al is ze aanvankelijk bescheiden, toch
zoodanige revenuen afwerpt, dat men zich
het genot kan verschaffen het dagelijksch
brood, dat men eet, zelf te hebben verdiend
en nog wel iets meer ook. Eene bescheiden
positie kan een voorname worden. De Rot.
terdamsche Bankvereeniging had op ultiml)
December 1.1.volgens haar jaarverslag 2865
personen in haar dienst werkzaam. Alleen
aan die bank moet dus al eén groot aantal
hooge en lage posities bestaan, die alleen
kunnen worden bekleed door mannen, in
staat leiding te geven. Van de andere groot.
banken geldt hetzelfde. De oorlogstijd heeft
de ontwikkeling en concentratie van het
bankwezen in Nederland in hooge mate ge~
stimuleerd. De kantoren zijn legio. De
Twentsche Bank heeft 7 kantoren in Neder.
land, de Uniebank voor Nederland en Kolo.
niën 9, onze centrale circulatiebank De Ne.
derlandsche Bank 18, de Amsterdamsche
Bank 28, de Bank.Associatie Wertheim &
Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853
zoomede de Incassobank 31, de Nederland.
sche Handel Maatschappij met de aan haar
gelieerde Geldersche Credietvereeniging te.
zamen 68 en de Rotterdamsche Bankvereeni.
ging gezamenlijk met hare dochterinstelling
de Nationale Bankvereeniging niet minder
dan 100 kantoren. Wij hebben hiermede de
voornaamste in Nederland werkende bank.
instellingen genoemd. De enkele belangrijke.
die weinig of geen filialen hebben en de vele
andere, kleinere, bankkantoren laten wij on.
besproken.

Wel moeten wij memoreeren de Neder.
landsch.Indische Escompto Maatschappij en
dc N ederlandsch.Indische Handelsbank, die
met de reeds genoemde Nederlandsche Han.
del Maatschappij sterk betrokken zijn bij on.
ze Oost.Indische cultures en wier invloed ge.
heel Oost.Indië en een groot deel van Zuid~
en Oost.Azië omvat. De N ederlandsch.Indi.
sche Escompto Maatschappij is behalve in
Amsterdam en den Haag in 12 steden van
N ed..Indië gevestigd en heeft daar bovendien
in alle plaatsen van eetlig belang correspon~



dentschappen; de Nederlandsch~Indische
Handelsbank heeft behalve Amsterdam en
den Haag 15 kantoren in Ned. Indië, 1 te Sin~
gapore en 1 te Hongkong; de Nederlandsche
Handel Maatschappij heeft buiten Nederland
22 nt'derzettingen in N ed.~Indië en 1 te Sin~
~apore, Penang, Rangoon, Hongkong, Shang~
hai cn 1 te Paramaribo. In Indië werkt verder
als 7uivere bankinstelling de Bank voor Indië
in September 1920 opgericht met kantoren te
Batavia, Soerabaya, Semarang, Singapore en
Amsterdam.

Ten slotte verdienen nog vermelding de
Hollandsche Bank voor Zuid~Amerika te
Amsterdam, Hamburg, Buenos Aires, Rio de
Janciro, Santos, Sao Paulo, Santiago en Val~
paraiso, de Russisch~Hollandsche Bank te
Petrograd en Moskou, door den chaotischen
toestand in Rusland thans evenwel van min~
der belang en de Hollandsche Bank voor de
Middellandsche Zee te Amsterdam, Barce~
lona, Constantinopel en Genua, die in Oc~
tober 1920 hare werkzaamheden begon, alle
drie banken met een aanzienlijken N eder~
landschen invloed. De buitenlandsche ban~
ken, vallende buiten het kader van dit arti~
keI, laten we onvermeld.

Uit deze opsomming blijkt afdoende
dat de kans om in het bankvak vooruit
te komen zeer groot is. Maar een gun~
stige factor bij de overweging, of het bank-
wezen al dan niet toekomst biedt, is ook
de toename in aantal en belangrijkheid van
de bankbemoeiingen - welke zaak van be-
teekenis heeft tegenwoordig geen bankrela--
tie? - en de verhooging van het aanzien der
banken, die onmisbare grondpijlers der eco-
nomische maatschappij geworden zijn en aan
wier krachtige organisatie het, althans wat
Nederland betreft, te danken is, dat de eco-
nomische depressie, die op de wereld drukt,
geen ruineuse gevolgen heeft gehad.

* **
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Hier kon het punctum staan. Laat me even-
wel nog zeggen, dat het naar mijne meening
toe te juichen zou zijn, wanneer wat meer
Katholieke mannen posities van beteekenis
gingen innemen in de bankwereld, dat wat
meer jongelui hun weg in die wereld gingen
zoeken met hun Rolducsche opleiding tot
gids.

Op de eerste plaats wensch ik dat voor
henzelf, opdat zij eens zullen kunnen zorgen

. voor hun huisgezin, waarvoor zij leven en
vergelden aan hunne ouders, die voor hen
geleefd hebben. Ik wensch het voor hun naas--
ten, die minder gelukkig dan zij in de struggle
for life, hun materieelen bijstand niet kunnen
ontberen, voor hun kerken en priesters, voor
wie hun godsdienst hen verplicht te zorgen
en voor de socale acties, die zij naar best
vermogen hebben te steunen.

Ik wensch het evenzeer, opdat de Katho-
liciteit onzer mannen niet meer - wat nog
wel gebeurt - als een testimonium van on-
bekwaamheid geldt, opdat de Katholieke in~
vloed in bankzaken ook boven den Moerdijk
merkbaar wor de, opdat meer nog dan thans
de Katholieke zedenleer tot grondslag en
leiddraad moge strekken in de bankwereld.
Onze beginselen geven ons recht op eene
onafhankelijke positie, niet eene, die aan
liberale willekeur - hoe verdraagzaam thans
misschien ook - onderworpen is. H~t Ka~
tholiek beginsel zij een factor, die niet straf~
feloos kan worden genegeerd.

Moge het zijn, dat velen Uwer in het bank-
vak bevrediging hunner ambitie vinden, dat
velen Uwer de idealen nabijkomen, die zij
nastreven, tot heil van henzelf en hun naas-
ten, tot bescherming van Kerk en Gods~
dienst, tot eere van God, Die ons Zijn af-
gebeden hulp niet zal onthouden.

Th. SPEETJENS.
Tilburg, April 1921.

....................



"SCHEEPSPRAAT".

Bestevaêr had dertig jaren,
Onvermoeid en onvervaard,
Voor het heil des lands gevaren
Op een kalme binnenvaart.

Spieglen zag hij in de golven
Hooge schouwen, torens blauw,
Blonde heuvlen, groene weiden:
Limburg's lachende landouw.

Maar bij 't klimmen van de jaren
Werd de hand aan 't stuurmanswiel
Stram en stijf: de schipper vreesde,
Dat de roerpen hem ontviel.

En de vlootvoogdes, gebiedend
Over heel de vaart van 't land,
Gaf het roer van Limburg's scheepje
Over aan een jongre hand.

Hij had naast den ouden schipper
Jarenlang bij 't roer gestaan,
Hij had ook "gesnor van buien
Over zijne muts zien gaan."

Bestevaêr had hem gegeven
Scherpen blik en vaste hand,
Stuurmanskunst en godsvertrouwen,
En een hart voor 't vaderland.

't Scheepsvolk juichte bij zijn naadring,
't Volk aan d'oever juichte mee;
En de wapperende wimpel
Wuifde weer ter verre ree.

Maar nauw was men uitgevaren,
Of de jonge kapitein
Werd door 's lands Vorstin geroepen
Admiraal des Rijks te zijn.

................

't Viel hem zwaar; doch trouwen moedig
Wordt de hoogste taak aanvaard;
't Kruis wordt in den mast geheschen
En met God begint de vaart.

Maar het was geen vreugdetochtje:
Hooge zee en donkre lucht,
Alom kapers, klippen, branding,
Alom storm en strijdgerucht.

Heel de wereld dreunt en siddert,
Of zij uit haar voegen springt;
Bliksemschicht op schicht daarboven
Door de donkere wolken dringt.

Monsterkoppen uit de diepte
Spalken open wijden muil,
En een dof en dreigend grommen
Overstemt het windgehuil.

't Is het duizendkoppig monster
Van het lang gesarde volk,
Dat met bloedbedropen oogen
Opgrijnst uit den dwarrelkolk.

't Vroeg voorheen om brood en spelen;
't Vraagt om goud nu, neen, om bloed;
Tronen woelt het om, en kronen
Werpt het rollend in den vloed.

Maar de monsters in de diepte
En de kapers op de zee
Zijn het ergste niet; de felste
Vijand vaart op 't scheepje mee.

Oproer is zijn naam; en muitend
Kraait hij: ,,'k Ben de meerderheid;
Geef mij 't roer. En gij, ga henen,
Want verstreken is uw tijd."

7



Maar de kapitein, onwrikbaar,
Klemt het roer nog hechter vast,
Zet zich schrap, wijl 't vaartuig
Door de golven overplast.

slingert,

En terwijl zijn oogen vonklen
Van het vuur van 't oud geslacht,
Dat aan Hollands vloot de zege
Steeds uit strijd en stormen bracht,

Klemt hij zich de tanden samen,
En, de lippen wijd ontplooid,
Briescht hij hem, als een getergde
Leeuw terug: "wij wijken nooit!"

Zelfs de weiflaars, die het muiten
Voor een wijle had ontsteld,
Voelen moed en trouw herleven
Bij den moed van zulk een held.
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En uit aller kelen klinkt weer,
Boven 't bruischen van den vloed:
"God en 't Vaderland getrouwe
Blijven wij tot in den doet".

Orde en recht was weer beveiligd.
En de muiter, die wel wist,
Dat 't getij reeds was verloopen,
Zei, dat hij zich had vergist.

Doodsbleek stond hij daar, en zeeziek
Strompelde hij naar de kooi,
Kroop er in, diep onder dekens,
Wanhoop, schaamte en schand ten prooi.

Maar de veder der historie
Schreef een naam in 't gulden boek,
't Heldenboek van Holland's glorie:
Charles Ruys de Beerenbrouck.

H.W.

.



VAN DEN OUDEN EN DEN NIEUWEN WALRAM

Gehelmd, geharnast, 't zwaard bij zij,
bebloesemd door den blanken Mei,
reed onder lanen van geluid
een ridder tot de kruisvaart uit.
Op 't hooge koningsschip stond hij
zijn Richard Leeuwenhart ter zij,
liep door de zeeën recht vooruit,
nam heel een stad, als kleinen buit.
En diep in 't roode Christus-land
zag, hij den donkren, Moorsehen brand,
sloeg met zijn zwaard, stond met zijn schild,
verjoeg dat felle, ruige wild.
Toen keerde Walram en hij vond
in Limburg zijnen doodenstond,
liet aan zijn volk zijn roem en staat
en eisch tot koene ridderdaad.
Gehelmd, geharnast, 't zwaard bij zij,
rust Walram in zijn grauwe abdij,
en wacht den zuivren, gouden tijd,
dien ieder doode stil verbeidt.

Gehelmd, geharnast, 't zwaard bij
staat in den bloesem van den Mei,
een nieuwe Walram, hoog van hart,
die koninklijk de wereld tart.
Want, alle menschen zijn als stof,
en Eén is er, die 't hemelsch hof
en al de menschen heeft gemaakt;
wie Hem niet volgt, is onvolmaakt

zij,

................

en is geen ridder zonder blaam,
voert hier vergulde, valsche faam,
is ons een vijand en geen vriend
van Hem, dien de aarde en hemel dient,
van Christus, hoog gebenedijd
door tijd, na tijd in eeuwigheid.
Daarom trekt Walram, heel vooraan
naast zijne Koningin, begaan
om alles wat daar pijnt of smart
in 't edel koninginnehart,
dat Christus hier regeeren laat
in hut en hof, in Kerk en Staat.
Heil hem, die d'ouden Walram lijkt,
voor niemand dan voor Christus' wijkt,
ons land aan 's hemels voeten legt,
en leeft en strijdt als Godes knecht.
Heil, nieuwe Wal ram van ons land!
Rolduc reikt U de oude hand,
zijn trouwe hand; ook Rolduc vecht
en leeft en strijdt als Godes knecht.
Gehelmd, geharnast, 't zwaard bij zij,
staat hier een bloesemende Mei,
van nieuwe Walrams! Ziet hen aan!
Zij wachten wat de trommels slaan!

Gebied! Zij trekken met U ui,t,
en zingen 't lied van Christus' Bruid,
en dan den zang der Koningin!
Zóó gaan wij 't gouden leven in!

Chr. MERTZ.

.



HET RAAM VAN 'T CASINO
................

De twee jaren van Philosophie, die de
Seminarist te Rolduc toefde, zijn eene wet.
daad voor zijn leven. Niet enkel, omdat hij
toen leerde heen te blikken over engheid
van alledaagsche opvattingen en boven jonge
oppervlakkigheid uit te gaan, maar méér, om-
dat toen door zijn gansche wezen sloeg de
bewuste roeping naar heilige en schoone ide-
alen. En ware ook overal elders deze wisse-
ling van zijn denkleven in hem voltrokken,
toch had hij nergens beter in eene omgeving
van verhevenheid kunnen zijn, die hem mede-
hielp om zijne nieuwe gedachten te door-
voelen en te doorleven. - Was het niet,
alsof peinzende monniken met hem door de
gangen schreden? Vergezelde hem niet over-
al de Schoonheid met eene wijding, wijdend
zijn denken en leven? En heeft menigeen
niet hieraan dank te weten, dat hij de Schoon-
heid als een leidende Vriendin heeft ge-
kozen, die hem zuiverder en ideëeler den
weg zal doen gaan door het leven naar de
eeuwigheid?

Daar stond en groeide het schoone in een
welhaast zuiveren vorm - in de gebouwen

. en in de vele groote en kleine dingen, die
enkel Rolducsch waren. De schoonheid was
er opgerezen zoo plechtig en zoo grootsch
in de stemmigheid der Romaansche kerk,
die was als om te zegenen eenieder, die
binnentrad. En de schoonheid, die door kunst
en acht-eeuwen-oude traditie leven gekregen
had en daar voortleefde immer jong in de
welving van gangen, in monumentale grijs-
heid van muren, in architectuur en kleuren-
stemming der kerk, was door de natuur ge-
vat in een lijst van boomen en weiden, van
dalen en heuvelen.

De dankbaarheid om deze weldaad herin-
nert den Seminarist mede aan het Casino.
De gezelligheid en de vriendschap, die daar
vooral tusschen de philosophen begonnen is

te groeien om op 't Seminarie sterk te wor-
den als een band voor het leven, brengt ook
wel vele en aangename herinneringen; doch
het Casino herinnert meer, omdat hij daar
heeft kunnen leer en de vermooiing van zijn
leven voor zich en voor anderen, als hij te
lezen wist in dat groote opengeslagen boek
van God, waaruit hij daar eene zeer schoone
bladzijde vóór zich zag. Als we rijper gaan
worden in het leven, wat van het Casino is
dan het meest onze herinnering waard? Is het
enkel de ontspanning, die een middel was
om onze strak-gespannen geesten te plooien,
- of is het geweest het eerste langzame be-
seffen van de ware en goede schoonheid.
die ons denken deed en die spelenderwijze
iets in onze zielen heeft binnengebracht, wat
we thans ernstig dienen aan te nemen als een
djke bron voor onze ontwikkeling en voor
ons ideaal, waarmede we zooveel in en buiten
ons werkelijk kunnen opheffen tot een sfeer
van edele gedachten en gevoelens.

Konden we thans nog staan aan da~ Ca.
sino-raam, waar we zoo vaak stonden, hoe
zouden we nu misschien beter de schoon-
heid te lezen weten en te begrijpen en te voe-
len, en hoe zouden we uit die schoonheid,
die vooral des morgens voor ons openging,
een morgengebed te bidden weten tot Onzen
Lieven Heer, dieper en heiliger dan we ooit
gebeden hebben.

Staande aan dat raam is menigeen stil ge-
worden, wijl hij aangeroerd werd door de
schoonheidsontroering, die binnenvloeide uit
al wat beneden en ver voor hem lag - als
het àl kon lichten en schitteren van de
vroeg- geboren schoonheid van den morgen,
die telken morgen nieuw was en weer anders
vanaf de lente tot aan den herfst en nog
immer bekoorde in den winter. Als alles
stijf stond en dor en hard was van de kou,
dan toch nog glooiden die heuvelen met sier-



lijke lijnen, dan tóch spraken die boornen
eene taal in de uitdrukking hunner wijde
kruinen, dan nóg kleurden die huisjes van
Herzogenrath eene blijheid tegen den droe.
ven hemel, zich gelukkig voelend zoo diep
te kunnen rusten in de beschutting van het
dal met de rotssterke burcht als een wach.
ter over hen tegen de zware wolken en
de kou.

0, die lentemorgen - Herzogenrath sche.
merde in stemmigheid van zwakke zonne.
schittering. Jonge en onbestoven kleuren had
Iemand met teervoelende handen neerge.
drukt of er zeer zacht over uitgespreid. De
zonneglans wiegde op boomenblaren en ging
naar beneden fijn hangen op daken en muren,
gleed en vleide zich breed uit op de weiden
en de hagen en veegde lange lichtbanen over
de verre golving van velden, die als mozaÏe.
ken en legwerk blonken. Aan een heel ver.
ren horizon was het, alsof de glans tegen heu.
vels of tegen een toren zich opstreek weer
de lucht in. De zon zelf stond dan aan den
hemel als een heel lief ding, dat alles zacht en
teer maakte, zoodat je bang zoudt zijn om
ergens aan te raken, bang, dat het dan ver.
anderen zou.

Zóó kon ik wel ooit den indruk krijgen,
alsof ik was in een ruim heiligdom met blau.
we gewelven en kleur.gloeiende .ramen. Niet,
omdat binnen op de Casinowanden een H.
Thomas en H. Catharina geverfd waren, niet,
omdat het Casinogewelf denken deed aan
den koepel eener kerk, - maar omdat er
door de ramen de stilte en de heiligheid van
een morgen binnendeinde en langs je streel.
de, alsof je eene hand uit eene andere wereld
voelde met eene gedachte, rijker en wijder
dan de kleurenbrand van gebrandschilderde
kerkramen.

Kwamen we in de zomermorgens op 't
Casino, dan kon de zon al zoo hoog aan den
hemel zijn, dat ze de gansche lucht gemaakt
had als een groot strak doek van blauw,
waarover heen zij dan straalde en het zette
in eene scherpe glinstering van licht. En de
heuvels en de boomen en ook daar beneden
de huizen met de straten hadden zich al.
reeds tegen elkaar geheven als het licht van
allerhande schitterkleuren tegen donkere
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schaduwen, die door onbestemde vormen
vastgehouden wierden. Het heele wijde land.
schap leek ééne sterke overwinning van het
licht; - juist alsof het reeds lang dag geweest
was, zóó rijp stond alles te leven, zoo mach.
tig en grootsch leek reeds alles gemaakt en
zoo floten alom de vogels en krakeelden de
musschen.

In den herfst zonk Herzogenrath in een
diepte van mist en nevelen, - je zag geen
huis, maar enkel een donkere grauwheid met
hier en daar schemerende kleurplekken,
waar even een hooger dak dóórlichte. -
De burcht was een droom van vaagheid. -
Het àl leek heel zwakjes te leven, totdat
dan plots de zon in de lucht kwam, nog niet
zóó schijnend, dat je er niet tegen in kon
kijken. Dan moest de mistgrijsheid uiteen
drijven en vervloeien en uit het dal klommen
de dingen naar boven in helder wordende
kleuren, die langzaam ontdooiden van den
sluier, die hen omsloten hield. Daar beneden
gingen de kleurvakken nu geleidelijk groei.
en tot een stadje, dat zóó aardig was, alsof
het van een oud schilderij overgebouwd ware.

Zulke Casino.morgens bleven in de herin.
nering als een bemoedigende begeleiding bij
de studie en gaven vreugde en werklust mee
voor den ganschen dag.

Als vaak iemand uit de joelende spelers
van de cour bleef stilstaan en naar boven
blikte, heeft hij wellicht gedacht over de ge.
heim zinnigheid, welke door die ramen naar
buiten stroomde. Doch al wat' de toeschou.
wer binnen dat ongenaakbare heiligdom ver.
moedde, kon niet opwegen teg~n den uitblik
van dat raam, dat je ziel meester maakte
over zoo'nuitgebreide schoonheid.

Toch heeft ons toèn meer dan het schoone
de gezelligheid en de vrijheid vaak naar bo.
ven getrokken - de gezelligheid, die echt een
van studenten was en die immer zong of
lachte, rookte en kaartspeelde. Antieke kof.
fiepotten en stevig. houten tafels gaven een
gevoel van huiselijkheid. Je zag de groot.
heid van het philosoof.zijn in de lange reeks
van klasportretten met die vele voorgangers,
die nu reeds werkende mannen waren. En de
fierheid over je philosoof.zijn vond eene uit.
drukking in de oude vlag, reeds gedragen



door den vaandrig van zoovele klassen, en
ze had tot stille en gemoedelijke getuigen
de figuren van den H. Thomas en H. Catha-
rina, die je uit de verf der muren tegenblon-
ken met de symbolen van hunne wijsheid.

Het was toch schoon een phantasie te heb-
ben, die dit alles noemen durfde een heilig-
dom en een tempel.

Maar het kostbaar- waardevolste was dat
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raam, dat ons van de ware en goede schoon-
heid het eerste besef heeft gegeven, - iets
cdels en groots, dat we nooit genoeg be1
grijpen kunnen en benutten als helpende fac.
tor in ons heilig Idealisme voor Christus.

J. ADAMS, Seminarist.
Roermond.

............



HET TUINTORENTJE................

Ja, mijn doodvonnis is geteekend.
Ik weet het allang. Doe maar geen moeite,

om het voor me te verbergen. Het moest vol.
gens de wet, zeiden ze. \Vel vonden ze het
allemaal jammer: de directeur, de architect
en de gymnastiekleeraar. "Want het was
toch zoo'n mooi, typisch.mooi torentje. 't
Was alsof Rolduc een arm werd afgekapt."
- Dat deed me goed. En ik weet ook wel,
waarom jij me zoo lief en zoo droef aankijkt.
En over mijn gladgeslepen steen, waar de
tuinman zooveel jaren zijn zeis op wette,
je hand laat gaan, met een zacht streel end
gebaar. En straks ben je om me heen en
onder me door gewandeld, en daarna over
het tuinpad naar het andere torentje, en toen
weer naar mij terug.

Wel, wie zou dat ooit gedacht hebben?
Ik had hier al bijna twee eeuwen ge.
staan. Ik had de Fransche Revolutie zien
komen en den wereldoorlog meegemaakt. Ze
hadden me beide gespaard. En nu zou ik
roemloos moeten vallen door een onnoozel
wetsartikeltje, dat zooveel vierkante meter
voor dit, en zooveel kubieke meter lucht
voor dàt vraagt.

Het zij zoo! M.aar laat me dan nog eens,
voor ik word afgemaakt, mijn hart uitspre.
ken. En als je het in 't Jaarboekje kunt zet.
ten, met mijn portret, en het opzendt naar
de Commissie voor het Behoud der Monu-
menten, dan is mijn laatste wensch vervuld.

Wanneer ik gebouwd ben, weet je wel.
Het is nu bijna twee eeuwen geleden. Wat
thans tuin en speelplaats is, was destijds een

groote boomgaard. Toen men besloot, dit
stuk grond tot tuin in te richten, moest er
niet alleen een tuinmuur worden omheen ge.
bouwd, maar ook het terrein een paar meter
worden opgehoogd. En om dit opgehoogde
terrein te stutten, waren sterke borstwerin.
gen noodig, waar iedereen die van Herzogen.
rath den Rolducschen berg beklimt, nog met
ontzag tegen opziet. Deze ommuring moest
hecht en stevig zijn, en indrukwekkend door
haar massieve kracht, doch tevens sierlijk
en smaakvol. Daarom werden de twee tuin.
torentjes gebouwd en de twee tuinpoorten
aangebracht rechts en links, naar het bos.
q~et en de speelplaats van Klein.Rolduc. En
ik meen wel eens gehoord te hebben, dat
op de laatste, de zoogenaamde porte.rouge,
het jaar 1730 vermeld staat, waarin dit alles
heeft plaats gehad.

Ik ben dus 50 jaar ouder dan de twee to.
rens aan de speelplaats, met het Casino en
de prefectskamer. Die hebben ook niet de
mooie, regelmatige afwisseling van in. en uit.
springende hoeksteenen, die ge bij mij .ziet.
En als je op de wandelingen langs de kerk
van Merkstein komt, die ook door de abten
van Rolduc gebouwd is, dan zul je daar trek.
ken van overeenkomst zien met mij. Ik kan ze
zoo mooi zien liggen daar ginds op de hoogte.

Toen ik gebouwd werd, was alles rondom
mij nog groen en frisch, niet vaalgrauw zand
en grint zooals nu, want de speelplaats was
een groene wei en het voetbalterrein een
groenteveld. De abt, die me had laten bou.
wen, wandelde graag langs mij heen. En dan



vroeg hij aan de andere kloosterheeren, die
na het eten wel eens met hem opliepen, of
ze het geen aardig torentje vonden.

Soms kwam hij heel alleen, om den broe.
der.tuinman een woord van lof toe te spre.
ken en dan keek hij me altijd nog even aan,
voor hij wegging, met één vinger tusschen
de bladeren van zijn brevier, om te weten,
waar hij in zijn gebed gebleven was.

Ja, dat was een schoone, rustige tijd. Toch
wel wat stil voor me. Want ik heb altijd ge.
houden van leven en beweging. Ik was im.
mers geen kerktoren, maar een wachttoren.
tje, dat als het ware den overgang vormde
tusschen het stille klooster en de bedrijvige
wereld. Op den uithoek der versterkte tuin<
muur met haar hooge verschansing stond ik
als een vestingtoren. Ik was de uitkijk in de
mast, de schildwacht voor de poort. En het
was me soms zoo stil, dat ik zou zijn ingesla.
pen op mijn post, en dat mocht toch niet.

Daarom was ik blij, toen Rolduc een kost.
school werd. Nu werd me een groot stuk van
mijn gebied ontnomen en in speelplaats ver-
anderd. De vruchtboomen werden omgehakt
cn door hooge, kale palen voor schommels
en "pas.volants" vervangen - die zijn al weer
opgeruimd-, twee rijen kastanjeboomen
geplant, en het heele terrein met kiezel be.
dekt.

En nu begon het lieve leventje. Eerst wa.
ren er nog geen honderd jongens, maar ze
maakten lawaai voor duizend. Voor de helft
waren het Belgen. De verandering was het
ergst voor den tuinman. Die had geen rust
meer. Vroeger was hij een koning in zijn rijk.
Nu had hij al zijn gezag verloren. En het
meest had hij te lijden van diegenen, die
schijnbaar heel rustig, onnoozel bij het hek
stonden te droomen. De "heeren" kregen dat
wel in de gaten, en zetten er een kwade noot
op: "s'arrêtent près des grilles". Maar ze wa.
ren niet weg te krijgen. Vooral toen later het
ijzeren hek kwam. Want je moet weten, dat
er eerst, wel vijftig jaren lang, slechts een
eenvoudige, houten omheining stond. Ik her.
inner me den frissehen, pittig en reuk er van,
wanneer ze tegen het eind der vacantie ge.
teerd werd. Hààr hadden de jongens vrijwel
met rust gelaten. Maar het ijzeren hek scheen
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hen te tarten. Als hun kwaje buien loskwa.
men, vielen daar altijd de hardste slagen.
Wat heb ik vaak medelijden gehad met die
mooie ijzeren kopjes!

Toch heb ik altijd van de jongens gehou.
den. Ik hoorde gaarne hun vroolijk gelach
en geschreeuw. Maar zij spaarden ook mij
niet. De eerste dagen schrok ik van de ver.
dwaalde ballen, die me om de ooren vlogen.
Maar weldra werd het erger en werd ik het
mikpunt voor de steen en. De eene lei van
mijn dak na de andere rolde rinkelend naar
beneden. Schimpscheuten bleven me ook niet
gespaard. Vroeger had iedereen me mooi ge.
vonden en mijn gegolfde bekapping gepre.
zen. Nu werd ik uitgescholden voor "leelijke
peperbus." En op ieder scheldwoord volgde
een steenworp. Soms ging het zoo ver, dat
de tuinman met gebalde vuist op de ban.
dieten losstormde, dreigend hen aan te ge.
ven bij den prefect. Maar dat maakte de zaak
nog erger. Dan werden de steenen op hèm
gericht. En ik dacht bij mezelve: "neen, doet
dat niet; gooit dan liever op mij."

Zoo heb ik in mijn leven ook leed gekend.
Maar vreugde toch het allermeest. Ook van
wege de jongens. Wat heb ik soms gelachen
om hun schalksehe, guitige streken. Als ze
zoo ongemerkt langs me heen den tuin in.
slopen in den bessen. of kersentijd en alle
surveillanten verschalkten, kon ik me nauwe;
lijks stil houden van het lachen, uit vrees van
hen te verraden. Daarover zou ik je nog veel
interessants kunnen vertellen..Maar ik vrees
dat de redactie het niet allemaal in het jaar.
boekje zal opnemen.

In de laatste jaren heb ik minder last van
de keisteenen gehad. Zou het misschien het
gevolg zijn van het voetbalspel? Daar heb
ik namelijk ook verstand van. Hoe dat ge.
komen is, vertel ik je straks. Vroeger, niet.
waar, was het balspel een hand.spel. Nu is het
de omgekeerde wereld, en is het een voet.
bal.spel geworden. Dat steenen.gooien was
niet zoo kwaad bedoeld. Ik heb het altijd
meer als een uiting van jeugdige bewegelijk.
heid beschouwd. En die uit zich nu door de
voeten; en de leuze is geworden: "hands oH!"

Ja, het voetbalspel heeft een groote omme.
keer gebracht in mijn leven. Het is nu bijna



twaalf jaren geleden - maar het eerste lus.
trum zal ik niet meer beleven - dat het met
een prachtige proefschop door den directeur
werd ingewijd. En van dien tijd af ben ik
onafgebroken toeschouwer geweest. Ik heb er
zooveel van gezien, dat ze me best referee
konden maken.

Vroeger zag ik met mijn èèn oog, dat op
het noorden staat, - je weet, ik heb er vier,
aan iederen kant een, - nooit iets anders
dan boonestaken en "slabbermoes". Dat was
vrijeentonig. En nu! Voetbal, hockey, cricket
en op het directeursfeest volksspelen en wed.
rennen. Het Stadion is er niets bij. En als er
match is tegen een vreemde club, stelt zich
de harmonie altijd vlak onder mij op. Zoo
zie en hoor ik alles het best. Helaas ook het
Indianen.gehuil, dat het genot van menige
match bederft. Dat past toch niet bij de edele
sport.

Ja, om dat voetbalveld is mijn broer aan
de zuidzijde wel wat afgunstig op me gewor.
den. Hij had al zoo lang gepocht, dat hij veel
meer zien kon dan ik, zoowel Groot. als
Klein.Rolduc, en boogschutters, en smokke.
laars, en ik weet al niet wat. Maar nu weet
ik meer dan hij. En ik moet hem des Zondags
avonds, als het stil geworden is op de cour,
den uitslag melden van de match. lederen
avond praten we samen. Net als broers op
den dortoir, die elkaar door den dag niet
spreken. Draadloos, natuurlijk. Want we zijn
up to date.

Als de jongens slapen, en alleen nog bij
een laat studeerenden professor een een.
zaam lichtje brandt, en het maantje blinkt op
mijn leien, dan vertellen we elkaar over de
gebeurtenissen van den dag. Behalve als de
nachtegalen zingen in het bosquet. Dan hou.
den we ons stil, heel den nacht. Hij heeft het
gewoonlijk over smokkelaars, ik over grens.
wachten, eerst Duitsehers, toen Fransehen,
daarna Belgen. We verstaan al die talen,
want we stammen nog uit den goeden ouden
Rolducschen tijd.

Een enkele maal begrijp ik hem echter niet,
want hij doet soms zoo geleerd, en gebruikt
niets dan lange Grieksche en Latijnschc
woorden. Die leert hij allemaal van witte hou.
ten bordjes, zegt.ie, onder in den "hortus
botanicus." Wat dit eigenlijk is, weet ik nóg
niet.
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Dat er prachtige rozen dicht bij hem
staan, heb ik er wel uit begrepen. Kon ik ze
eens zien! Want ik houd van bloemen. Daar.
om hebben ze later ook de serre tegen me
aangebouwd en word ik des winters ver.
warmd met de bloemen mee. En al zie ik
geen rozen rondom me bloeien, de eerste
maartviooltjes ontluiken aan mijn voet en
lokken de bijen uit hun korven; en de pur.
peren trossen der glycine wiegelen al in de
len,tewind, wanneer de boomen nauwelijks
blaren hebben; en als de knoppen der kas.
tanjes beginnen te glanzen in de zon, weet
ik, dat de winter voorbij is. Jammer dat ze
den perelaar aan mijn muur hebben omge.
hakt. Hij was oud en uitgeleefd en leverde
niets meer op, zeiden ze. Maar in de lente
schoot hij toch nog vol knoppen, en dan
kwamen "de perels van de peren", die ik nog
liever zie dan de peren zelf. Ja, ik ken mijn
Gezelle. Gezelle's vader was immers ook
hovenier in een Seminarie. Maar ik geloof
niet, dat hij in zoo'n mooi tuinhuisje woonde
als die van Rolduc.

En dat zouden ze nu willen afbreken! Ik
had gehoopt, den laatsten bewoner van Rol.
duc nog te zien begraven op het kleine kerk-
hof naast me.

En nu zal weldra voor mijzelf de laatste
ure slaan. 0, dan zullen de cypressen op het
kerkhof nog droever gaan ruischen! Want ze
zullen fluisteren over mij. Heilig en dierbaar
plekje, waar ik, door de donkere takken heen,
de witte kruisen zie schemeren, heel den
nacht. Daar rusten de hoveniers, die in mij
gewoond hebben. De oude Janus. Gij hebt
hem nog wel gekend. Hij was er een van den
ouden stempel, zooals er tegenwoordig geen
meer zijn, geloof ik. Nu zorgt hij zeker voor
de bloemen in het Paradijs. Hij was immers
zoo vroom en heilig; eenvoudig als zijn viool.
tjes, rein als zijn leliën.

Maar gij zult mij niet vergeten, ook als
ik er niet meer ben. Want als je het andere
torentje ziet, denk je telkens weer aan mij.
Daar zult ge later nog meer van gaan hou.
den dan nu. En dan weet ik, dat het voor
mij mee is. *)

*) T ot geruststelling~onzer lezers kunnen we hun
mededeelen. dat het tuintorentje. door een wijzigingder
bouwplannen.~zatbehouden blijven.



NAAR SCHAESBERG
................

Weer kwam de Mei en met de Mei kwam
weer de dag, die telkenjare keert en altoos
schoon er is.
Vers l'autel de Marie, marchons avec amour.

"Naar Schaesberg, op, naar Schaesberg!"
gold de leus, die in ons jeugdig harte lang nog
na bleef klinken. En we trokken uit op onzen
tocht, Rolduc's grauwe poorten uit, niet on.
der schor geschreeuw en luid getier, maar
onder zoet gezang en stil gebed.

Nog eenmaal scharen we ons buiten Rol.
duc's muren om onze geliefde Koningin, om
heil en zegen af te smeeken over onzen tocht.

Mère aimable et chérie
Donne nous un beau jour....

Grijs was de dag van gisteren en dreigend
donker den regenwolken aan den lagen hemel
en losten vaak zich op in dichte vlagen. . . .
Doch zie. .,. de dag wordt heden prachtig!

. .. .Nog is 't vroeg.. ..
Stilte is 't in het ronde - een enkele zan;

ger slechts, die zich hoor en laat, heel even
maar en zwijgt dan weer. Doch welhaast zub
len zij de klare luchten vol orgelen met hun
gouden gorgels.

Een dichte damp stijgt van de velden op.
De zon schiet schuinse stralen door't

grijzend blauwen van den dageraad, en too.
vert gul in elken knop van 't bottend boo;
mengroen een schoone parel, mat glanzend
met een zachten gloed.

Langzaam gaan we voort langs modderige
wegen, waar de regen nog in plassen opligt.

Geen nood! De weg, die is niet slecht, niet
zwaar de tocht, nu we opgaan voor onze
Hemelkoningin. - Wij komen bij den vier.
sprong waar in 't duistere kapelleke de beelt.
nis van de zoete Moedermaagd den wande;
laar tot bidden noodt.

Een machtige kastanjeboom rijst op aan

eJken kant, twee geweldige luchters met een
talloos armenheir, waarop natuur met kwis.
tige hand een kaarsenweelde voor de Ko.
ningin der Mei ontstak.

We toeven hier en storten ons gebed en
over 't verre veld klinkt onze zang stil:

"C'est le mois de Marie, c'est le mois le
plus beau.

- De zon staat hoog er. De dag is schit.
terend. . .. Beneden in 't dal rafelen de ne.
vels uiteen en in lange slierten trekken de
flarden langs de heuvelrij; tegen de zachte
glooiing zien we nu het droomerige vee als
bonte vlekken liggen op een groen tapijt.

- Nog eenmaal wend ik 't hoofd en heel
uit de verte blikt Rolduc's toren ons door
't hoog geboomte na, een stille wachter bij
de verlaten veste. Dan zinkt hij weg, wij
dalen, en stijgen weer tot op den breeden
heuvelrug. De weg slingert zich nu tusschen
groene velden en bloeiende bongerden door. .

- Weer dalen we, aan d' eenen kant het
bosch, ter and're zij de glooiende heuvelrei.
Hier is een plaats waar de natuur nog onge.
rept bleef.

Breede grachten, waaruit 't lage houtgewas
ter rechter zij schijnt op te schieten, om.
zoomen een verwilderden tuin, waarin een
oud kasteel tusschen boomen en heesters op.
rijst. Zacht wuift het welig tierend gras aan
d' oeverkant. De waterhoentjes duiken over.
al in 't dichte waterkruid en zetten elkaar
schreeuwend na.

Temidden van al deez' pracht staat aan
den weg, een Christusbeeld, zich schuilend
onder een forschen eik. Wij vertragen onzen
tred en brengen hem onze hulde. Ons doel
komt naderbij.

Daar op den bronzen heuvelkop ligt tus.
schen 't groene sparrenhout de nederige ka.
pel.

't Hart klopt ons met sneller slagen en
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lichtkens gaan we tegen 't steile heuvelp.ad, naar den God van Liefde, en bid De
alsof de tocht nog ging beginnen. leeuwerik stijgt en stijgt en valt bezwijm'

Met blijdschap wenden we 't oog vol stil lend uit den hooge.
verlangen naar dat kleine huisken, waarin - Lang daarna ligt de jongelingschap ge~
onze Moeder woont. En zachtkens scharen knield in stom gebed....
w'ons om 't lief kapelleke in een wijden. - De heilige handeling is voorbij.
kring en buigen 't hoofd en bidden. . . . - De priester bidt nog voor 't altaar na.
Twink'lend wenkt het dansend kaarsgevlam Zachtkens gaan we binnen, één voor één, in
van uit de schemerende ruimte. 't klein kapelleke en smeeken nog éénmaal

- Kyrie eleison!" klinkt het driemaal in tot onze Hemelkoningin en van haar zoet
den priestermond en stille bid ik mee gelaat. licht ons de goedheid tegen.

Hoog in de ijle luchten koepelt zich met ,,0 lieve Moeder, dat Gij ons gebed ver~
wijden boog het hemelwelfsel, neerzijg end hooren moogt!" De zon staat lachend aan den
in de verte op bosch en heuveltop. smetteloozen hemel en giet haar gulden glan.

- Ave Maris Stella galmt 't door den sen kwistig over 't landschap uit.
heiligen tempel der natuur Eerst zwe. - In 't koele bosch rusten we tegen den
vend, dan zwellend komt het bruisend na. bemosten stam gezeten en als de rust ver.
der en verruischt weer op den adem van den streken is, aanvaarden we den terugtocht
wind en daalt stervend langs den heuvel neer. weer, gelukkig, doch ook met 'n zekeren wee.
Vol goedheid blikt met mild en blik de goede moed in 't harte en aan den heuvelvoet zie
Moeder van 't altaar op ons neer. 'k nog eens naar dat plekje om en dan niet

't Lauwe koeltje speelt aldoor met mijn meer. . . .
klamme h3l"en. Devoot gebogen bid ik weer Door 't donker houtgewas en 't matgroene
opnieuw "Ave Maria " korenveld, dat arenschietend, rijken oogst

- 't Is stille nu, zoo stille voorspelt, leidt onze weg weer huiswaarts.
Een bende duiven roeit door het smette. En welhaast doemt Rolduc's toren uit de

looze blauw. Dan plots met zilveren klank verte op.
klingelt zoet de altaarschel en allen zinken.~ Nog staat hij op zijn post en wacht op ons.
op hun knieën en buigen diep hun hoofd. . . ."

I
n,; Wij komen, en aan de hooge poort staat

En. weer klingelt 't koorknaapje zacht en de'~~' onze Moeder, onze Koningin en Kracht.
Heer der Heerscharen wordt ter aanbidding Eerbiedig gaan we Haar voorbij en in ons
opgeheven. harte klinkt 't zacht:

Een huivering vaart mij door de leên en "Ave Maria."
ik waag 't eerbiedig mijn oogen op te heffen Fr. RAATS.

.......



MILITAIREBEWEGING OP ROLDUC
................

I
i
/

. "Lustig oefenen de Kaderlandstorm en Bur-
gerwacht er op los, al zijn wij geen echte mi-
litaristen! "

Deze woorden sprak onze Directeur tot
zijne Excellentie minister Ruys de Beeren-
brouck, bij gelegenheid van zijn bezoek aan
Rolduc. Waarlijk, de vreemdeling, die op
een Dinsdagnamiddag over den neutralen
weg wandelt en naar het ruime voetbalveld
kijkt, krijgt beslist 't idée, dat Rolduc ver-
anderd is in een kazerne. Twee, drie afdeelin-
gen soldaten; van top tot teen uitgerust, mal'-
cheeren op en neer.

"Afdeeling - halt! Rechts om - keert!
en allerlei andere commando's zijn niet van
de lucht.

Gelukkig is 't maar schijn! Rolduc is ge-
bleven wat het was! Immers, ook vroeger
reeds hield het reservekader zijn oefeningen.
Maar toen kwam de oorlog en in de revolu-
tiedagen van November '18 werden, op 't
wachtwoord van Ruys, overal in het land
Burgerwachten opgericht en Rolduc bleef niet
ten achter! En sinds ziet men elke week twee-
maal een gewapende troep naar de in de
buurt gelegen schietbaan trekken.

't Rolducsche militarisme groeide, tot ein-
delijk de kroon er op kwam.

Kort na de Kerstvacantie kregen we op 'n
middag bezoek in de rookzaal: twee eerste
luitenants, in groot tenue. Zij kwamen spre-
ken over den verleden jaar opgerichten "Ka-
der landstorm."

Onder groote belangstelling van onze zijde,
werd de heele zaak uiteen gezet. Enkele
weken later, toen ieder de vereischte papie-
,en in zijn bezit had, kwam de voor de Ka-
derlandstormcompagnie: "Limburg" aange-
stelde luitenant terug. 'n Veertigtal plaatsten
hun handteekening. En nu had Rolduc veer-.
tig heusche, echte soldaten, die niet slechts

enkele uren in de week in tenue verschij-
nen, maar verschillende dagen dienst ver-
richten, in kampen onder de vacantie.

Dit had de eerste keer plaats in de week
na Paschen, den 28sten Maart - 2 April '21.

In het kamp te Ede.

"V oorwaarts-marsch!"
In "colonnes van vier" marcheerden wij het

perron af. Gelukkig lag de kazerne niet ver
van het station, want als je al bijna 'n heelen
dag op stap bent, heb je niet veel lust meer
in een langen marsch.

"Hoofd der colonnes rechts - marsch!"
De kazerne 1ag voor ons. Eerst een ijzeren

hek en bij de poort een wachthuisje. Dan een
breede weg, zich in tweeën splitsend voor de
beide kazernegebouweh. Op den driesprong
lag 'n Engelsche mijn, juist alsof ze in zee
"gelegd" was.

We marcheerden tusschen de beide kazer-
nes door en kwamen bij de voor ons bestem-
de "barakken". We zochten 'n goed plaatsje
uit voor den stroozak, maakten, nadat we
ieder twee dekens gekregen hadden, ons
"bed" op en gingen naar het dorp. Dien dag
was er niets meer te doen en tot 't avond-
appèl hadden wij vrij. -

Na 'n beroerden nacht van veel lawaai en
weinig rust, werd eindelijk om zes uur de re.
veille geblazen. Maar ze waren al lang alle-
maal wakker, velen zelfs al half gekleed.

't Duurde tot zoowat acht uur, voordat wij
in het gelid stonden en toen wij tegen den
middag "inrukten", hadden we den heelen
morgen nog niets anders gedaan dan wat op
en neer getippeld over 'n klein stuk heide,
achter de barakken. 's Middags dezelfde mi--
serie. Maar onze sergeant ('n beste kerel)
vond dit niet noodig. Maar - zooals de prof--



fen ook wel eens zeggen in de klas -: "als
je ze z'n vinger geeft, nemen ze de heele
hand," zoo ging het ook hier. Toen hij ons
elke vijf minuten "op de plaats rusten" com.
mandeerde, meenden sommigen, dat ze nu
van alle bezigheid ontslagen waren en stuur-
den opzettelijk den boel in de war. Dat was
de sergeant moe; hij zou ons wel krijgen.
Op den terugtocht naar de kazerne liet hij
ons 'n modderigen binnenweg in de heide
opmarcheeren. 't Had zoo wat den heelen
dag geregend. De modder lag overal 'n voet
dik en groote plassen water stonden nog op
den weg.

En juist toen we het diepst in de modder
zaten en door 't water plasten commandeer-
de hij plotseling "liggen!"

Klets! Daar lagen we. 'n Luid gebrom en
enkele lieflijke benamingen aan zijn adres
ergerden hem nog meer.

"Opstaan! looppas!" Met veel moeite, en
zoo vuil als varkens die in 'n modderpoel ge.
wroet hebben, krabbelden we overeind. De
"looppas" ging echter niet te best en we wa.
ren nog geen tien pas verder, toen een woest
uitgekreten "liggen" ons voor 'n tweede maal
'n modderbad deed nemen. Enkelen, die op
't gras langs den weg terchtgekomen waren,
hadden gedacht, dat zij het beter getroffen
hadden. Maar 0 wee! Zij maakten er "aan.
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gename" kennis met de doorns van braam.
bessenstruiken.

"Opstaan! Rechts om keert - marsch!"
Gelukkig! spoedig was de groote weg weer

bereikt. De meesten dropen van 't water en
de geweren waren "ingevet" met modder
Als we een half jaar lang in de loopgraven
in Rusland gelegen hadden, had de troep er
onmogelijk vuiler kunnen uitzien.

Maar 't ergste van alles was nog, dat we
den boel zelf weer moesten schoon maken.

Dien avond en ook de volgende nachten
was het heel wat rustiger, hoewel er natuur.
lijk van 'n vergelijking met 'n Rolducsche
slaapzaal geen sprake was.

In den loop van de week kregen wij beo
zoek van den inspecteur, en den dag daarop
van den chef van den generalen staf. Beide
richtten enkele woorden tot ons, waarbij de
laatste o.a. de hoop uitsprak dat wij allen
flinke officieren en onderofficieren zouden
worden.

Er viel over het geheel niet te klagen over
ons eerste verblijven in het kamp, maar we
waren toch maar wat blij, toen we 's Vrijdags
namiddags, onder begeleiding van een korps
stafmuziek, het kazerneplein opmarcheerden
met 't vooruitzicht, dat de trein ons den vol.
genden morgen "als echte militairen" weer
naar huis zou voeren.

J. WEIJDEN.

...........



ONZE EERSTE NACHT IN 'T KAMP
................

... ."We hebben al 'n plaatsje voor je vrij
gehouden," riepen mijn vrienden; "hier is je
stroozak"!.. .. Waar is.ie nou?!"

'n Paar lui hadden m'n toekomstig bed beo
machtigd en hadden 'n intiem oorlogje ge.
organiseerd om 't bezit van genoemd voor:
werp. Ik stond met m'n "zwikje" op m'n rug
toe te zien. Opeens kreeg een van hen 'n
stuk "kuch" tegen z'n kop. Hierdoor werden
ze afgeleid en zetten eenparig den dader ach.
terna, die juist om den hoek verdween. Ik

raapte den stroozak, die op 't slagveld werd
achtergelaten op en ging naar m'n plaats. Bo.
ven de deur zag ik 'n groot geel bord waarop
met zwarte letters stond: "Denkt aan het
rattengevaar."

In m'n verbeelding zag ik al tientallen rat.
ten krijgertje spelen aan mijn voeteneind.
Een koude rilling liep reeds over m'n rug.

Na 't appèl moesten we "onder de wo1."
Ieder begon zich uit te kleeeden; alles onder



helsch spectakell "Dat zal over een uurtje
wel ophouden," dacht ik in m'n gtoenbur.
gerlijke onnoozelheid. De Comp. Leeuwar.
den tegenover ons spande de kroon in 't her.
rie schoppen.

Ze paradeerden in "négligé" onder com.
mando van 'n geimproviseerd officier, als
'n schimmenleger door de barak, zongen hun
volkslied, smeten met stroozakken en
kuch, tot de heele barak één stofwolk was.
Eindelijk werd er stilte gekommandeerd, de
sergeants liepen allemaal door de barak en
schreeuwden met stentorstem: "Stilte....
stilte." De Friezen schenen 't roerend met
hen eens te zijn en brulden allemaal mee:
Stilte. . .. stilte. Met dreigementen kregen de
sergeanten de Friezen eindelijk op hun stroo.
zak. 't Lawaai verminderde. De "hooge
oomes" trokken zich ook terug in de een.
zaamheid.

Nauwelijks waren de lampen uit en de deur
dicht of daar begon 't lieve leventje weer.
De heele "zooi" was op de been! Eén haalde
'n mondharmonica voor den dag, en begon
te spelen. 't Heele stel speelde mee, dat: "Piet
Hein de zilveren vloot gewonnen had." Plot.
seling vliegt de deur open en 'n sergeant
stormt naar binnen, wil de barak in rennen,
doch valt over 'n bank, die hij in de Egyp.
tische duisternis niet ziet, languit op den
grond.

Algemeene hilariteit. De sergeant springt
woedend overeind:

"Leelijke kaffers, (gelach).. Zwijnentroep
(applaus) zullen jullie wel eens stil zijn."
(algemeen geschreeuw)!
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"Hou je je "kuchmolens" dicht of nietI"
"Nog een woord en 't is nachtdienst!" .
"Heerlijk!" roepen ze van alle kanten, fijn,

Roovertje spelen!"
De sergeant stapt na dit fiasco de barak

uit. Een waar lndianenkrijgsgebrul stijgt op,
uit de kelen van :t 500 kwattasoldaten, ge.
volgd door 'n kuchregen in de richting, waar
de sergeant verdwenen is.

Aan slapen viel niet te denken.
Wegingen maar wat zitten praten, en

moppen vertellen, in de hoop; dat 't gauw
6 uur zou zijn.

Zoo nu en dan kwam een sergeant de ba.
rak in, wat geen andere uitwerking had dan,
dat 't heele stel begon te zingen:

"De tentcommandant. . .. de tentcomman.
dant, de tentcommandant is dronken enz.!"

't Helsch spectakel duurde voort, de har-
monica.artist speelde:

"Slaap kindje slaap". Doch de kindertjes
lawaaiden door.

Zoo nu en dan verminderde de herrie
wel een beetje, doch als je dan met veel
moeite bijna indommelde, klonk 't je weer
schel in de ooren:

"Klink er in dawerje fier in 't round,
Dijn alte earle 0 Fryske ground."
Ondertusschen was 't bij zessen. Bij 't

eerste reveille.getoeter sprong ik van m'n
stroozak, zwaar in m'n hoofd en zwaar in
m'n beenen, om na m'n eersten soldaten.
nacht, m'n eersten soldatendag. mee te ma.
ken.

M. LINTHORST.

..........
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Zuivere belegen Wijnen
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~ GENERAAL~AGENTSCHAP V. H. HUIS VT PAYRAUD &CIE, BORDEAUX i
! GRAAFSCHE STRAAT 98 NIJMEGEN TEL. 710. POSTGIRO: 35112 !

~ HOOFDAGENT VOOR NEDERLAND & KOLONIËN VAN DE HUIZEN: ~

~ GRAND MARNIER, PAR IS (samenmet Mähler Besse & Cie) ~

~ DUBOlS FRBRES & CAGNION. COGNAC ~

~ PAUL GRAPIN. MEURSAULT. ~

~ PETRO GOMEZ. CADIZ ~. .
~ Groote voorraad OUDE Bordeaux..., Bourgogne..., ~

~:... Rijn-, Moesel..., Sherry... en Portwijnen ..: ~. .
~ VRAAGT UITGEBREIDE PRIJSCOURANT ~. .. .. .. .. .....................................................................................................

rROLDUCl
~ "

i IN WOORD EN iI
,

"
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I BEELD ~
~ ~

~ ~

I DOOR ~

~ :
~ .~ .

I DR. R. CORTEN ~

" !
PRIJS F 8.50 I.
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, VERKRIJGBAARBIJ

I DE ADMINISTRATIE ROLDUC i
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i SCHETSEN I. ~

~ UITROLDllC'SVERLEDENI
~ ~

~ ENHERINNERINGENI. . ~

~ VAN OUD...LEERLINGENi
~ ~

~' ~
~ VERZAMELD bOOR !

~

H. VAN RODE

MET 20 ILLUSTRATIES.
EN TITELPLAAT VAN JAN TOOROP

~
~

I PRIJS F 1.25 ..
~ ~

i i
* ~~ iI i
~ ~

~ VERKRIJGBAAR BIJ ~

~ DE ADMINISTRATIE.ROLDUC I
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I I Hotel"PRINSESJllLIAN AHI I
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i ~ VALKENBURG(L.) I I
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i I Huis van den eersten rang :::: Alle kamers I I
~ ~ ' ~ ~
~ ~ . i"

~ ! voorzienvan KOUD en WARM stroomend water I i
~ ! ~ ~

i ~ VRAAGT PROSPECTUS ï ~
~ ~ . ~

I I Eigenaar: ALPH. STEVENS 1 1
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mI Eerste Kerkraadsche BaoketbaImerij I m
~~ MARKT No. 5 L. PREV00 Telefoon No. 83 Im
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~ I Wij bieden beleefd aan onze van ouds bekende I~
~ I PRIMA BAKWERKEN I~8~ ., d~
r§JI o.a. fijne Belgische RIJSTEVLA'S,VRUCijTENVLA'S en GELEITAARTEN I~
mI Specialiteit onzer zeer fijne VRUCHTENSLAG- Im
~ i ROOMTAARTEN,CRÊME- en SCHUIMTAARTEN I ~
~ I :-: ZAND-, BISCUIT- en MOCCAKOEK :-: !~
~ ~ Dagelijks VERSCHE Gebakjes in diverse soorten ~ ~
~ ~ Ruime keuze in DROSTE BONBONS, Pakken A. DRIESSEN en KWATTA CHOCOLADE! m
~ ~ tegen zeer concurreerende prijzen :-: DROPS, SUIKERWERKEN en BISCUITS ~ m
~ 1

.

1 . Depót Nutricia's Voedingsartikelen en Slagroom i
.
~~~ ;~

m ~ Beleefd aanbevelend, L. PREVOO ~ m
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Verschenen bij

N. V. JOH. YKEMA'S UlTG. MIJ.

Den Haag:

DE 7eVERMEERDERDEDRUK

VAN DRUKKERIJ
H. VAN DER MARCK

EN ZONEN
ROERMOND

LEVERT ALLE VOORKOMEND

J. J. TEN HAVE

VOLLEDIGE
SCHOOLA TLAS

voor Kweek-, Normaal-, Burger-,

H. B. Scholen enM. U. L. O.
DRUKWERK

SPOEDIG, NETJES EN BILLIJK56 KAARTEN IN KLEURENDRUK

MET DE NIEUWE GRENZEN

Gebonden in heel linnen band

Prijs f 6.-.

,--



DE SUCCESMERKEN:

Jasnevatjes ~ Diplomat
Don Jaspo ~ Artist
Zuid Limbur~er ~ Johny
en onze "MARSAL,A-SERIE" in acht merl<en

zijn een sieraad in alle EERSTE KLAS ZAKEN.

Zij munten uit door hun schitterend Sumatra~ en Vorstenlanden
Zandblad en hun prima kwaliteit. Vraa55tmonster en prijsopgave.

Sigarenfabriek "JASNEVA" JASPERS & SNELLENS
:: Valkenswaard ::

~~§§~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~~~~ ~jJ2/@.~~~~~~~~~~~~~~~~"S'~~~~~~~~~~~~ .~.~ ~~

$ HOUTHEM (bij Valkenburg) i
~ $

~ . I
~ HOTEL GEULDAL ~
@ $
~W ALGEMEEN GUNSTIG BEKEND -- AUTO~GARAGE $

~ ELECTR. LICHT -- WATERLEIDING -- BADINRICHTING ~
~ VRAAGT PROSPECTUS, TELEFOON 1 ~

I PRIMA KEUKEN EN WIJNEN I
~ $
~ A. CROLLA ~
~ ~
~~~~~~~~~~~~~~.s;:,.~~~~~~~~~~~~~~~~~"
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HOTEL RESTAURANTttVICTORIAtt
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VALKENBURG (LIMB.)

~
IN 'T CENTRUM DER PLAATS (:: GEHEEL NIEUW

INGERICHT I::: TUIN WARANDA

GEHEEL JAAR GEOPEND

Aanbevelend : Wed. J. Hermans-Dorren

~
"""'"

. ~ ,!r PAULUS POTTER--
LA CELESTA- VV'LLIAM P,TT

SEMPER MEL.'Of't HORS CONCOVR,s

ONZE SIGAREN ZIJN ZUIVER HANDWERK VAN PRIMA OVERZEESCHE TABAKKEN

[] VERKRIJGBAAR DOOR TUSSCHENKOMST DER VOORNAAMSTE WINKELIERS ~
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I HOTEL DE L'EUROPE i
~ .
~ "

i AMSTERDAM I
~ ...

I ~ ~

~ ~ ~
~ ~
j ~
j "

I Huis van' den eersten rang !
i "~ "

I Bek.endom zijn goede keuken en wijnkelder ~

l
' ~
, ~

W. HERMSEN, Directeur I
...
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VRAAGT

B E J A' S""

:- FIJNE TABLETTEN -:

REEPEN EN BONBONS

.

UITDE BESTE GRONDSTOFFEN VERVAARDIGD



DRUKKERIJ
H. VAN DER MARCK .EN ZONEN

ROERMOND
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