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Directeur Geurts. R.I.P.

Op den eersten dag van de Meimaand,  den laatsten van de Paaschvacantie 
overleed  in  het  Sint  Antonius-klooster  te  Blerik  de  Zeereerwaarde  Heer 
Antonius Hubertus Geurts, die van Paschen 1914 tot Kerstmis 1919 Directeur 
van Rolduc was. Veertien jaar heeft hij daar doorgebracht in de onverbiddelijke 
greep van de sleepende ziekte,  die hem reeds een jaar  na het  einde van den 
wereldoorlog dwong, zijn ambt neer te leggen en Rolduc vaarwel te zeggen, 
waar hij met het grootste stuk van zijn leven zijn heele hart en liefde achterliet. 
Van wie hem echter in zijn gedwongen rust gingen bezoeken heeft niemand ooit 
een  klacht  van  hem  vernomen  over  de  eentonigheid  van  zijn  leven,  de 
verlammende  werkloosheid,  zijn  toenemende  vereenzaming,  zijne  groeiende 
hulpeloosheid, hoewel ieder bezoeker jaar op jaar dieper onder den indruk van 
de  tragische  waarheid  dezer  feiten  van  hem moet  zijn  heengegaan.  Het  zou 
misschien  als  een  opofferen  van  de  gelijkenis  aan  de  mooiheid  van  zijn 
geestelijk portret worden aangezien, als men deze zwijgende onderwerping aan 
zijn  harde  lot  uitsluitend  aan  bovennatuurlijke  berusting  in  Gods  wil  en 
heldhaftige  zelfverloochening  wilde  toeschrijven:  om zich  aan  dit  soort  van 
goedbedoelde onwaarachtigheid te bezondigen, herinnert de schrijver van deze 
korte levensschets zich te goed de scherpzinnige en nuchtere bezonnenheid van 
den schrijver  der  G e s t  a  l  t  e n  en  G e d a c h t  e n ,   die zulk een 
dithyrambische  verheerlijking  ten  koste  van  de  historische  waarheid  even 
welsprekend als ongenadig zou hebben gegeeseld, ook waar - misschien vooral 
waar - het voorwerp van die verheerlijking zijn eigen broer was. Maar het moge 
dan waar zijn, dat zijn karakter-fierheid en zijn ongebroken krachtsbewustzijn 
hem die zwijgzaamheid gemakkelijk heeft gemaakt, het moge waar zijn, dat hij 
nooit klaagde omdat hij niet wilde beklaagd worden, met deze waarheid kan dan 
toch de zeer voor de hand liggende veronderstelling gemakkelijk samen gaan, 
dat hij in zijn christelijk en priesterlijk gedachten- en gemoedsleven de middelen 
gevonden heeft, om dat natuurlijke stoïcisme om te smeden tot bovennatuurlijke 
berusting,  en  dat  hij  die  veertienjarige  kruisweg  bewust  en  weloverwogen 
aanvaard en volbracht heeft als één lange louteringstocht in de voetstappen van 
den lijdenden Verlosser. Met zulke bespiegelingen komen wij trouwens op het 
gebied van het  mysterie,  het  onpeilbare  mysterie  dat  iedere menschenziel  is: 
maar ook als wij  op het terrein blijven, waar de feiten hun taal  verstaanbaar 
spreken, blijft er genoeg stof tot oprechte bewondering en ontroerde gestichtheid 
over in dit lange, eentonige en met onverschrokkenheid gedragen lijden. Wie 
hem in  de  groote  vacantie  bij  zijn  familie  te  Geysteren  op  "den  Boogaard" 



bezocht, vond hem elk jaar weer terug op dezelfde plaats en met dezelfde dingen 
om zich heen. De heele lange zomermiddag zat hij daar buiten vóór het in zijn 
eigen gronden gelegen huis in de schaduw van de hooge boomen: en elk jaar zag 
men op de tafel voor hem steeds weer dezelfde dingen: een groote rozenkrans, 
een  groote  pijp  en  velerlei  missietijdschriften  en  stichtelijke  maandbladen, 
waarmede ons goede vaderland zelfs overvloediger gezegend is dan vele brave 
menschen lief is. Als die bezoeker priester was, dan moet het hem goed gedaan 
hebben, die rozenkrans en die pijp daar bijeen te vinden: want het zijn twee 
voorwerpen, die ieder goed priester passen en die de groote meerderheid in ieder 
geval voor een gezond bovennatuurlijk en natuurlijk leven niet missen kan of 
wil. Maar een ontroerenden indruk moet die bezoeker ondergaan hebben van de 
lectuur die daarbij lag. Deze fastidieuze literator, die in zijn tijd te Rolduc een 
soort van onbetwiste dictatuur mocht  uitoefenen in de republiek der schoone 
letteren; en die als misschien geen tweede van zijn collega's de wondere macht 
van het woord had ondergaan en begrepen, van het woord zooals het gehanteerd 
werd door de groote meesters Horatius 1), Bossuet, Pascal, Vondel  -  hij vond 
thans het voedsel voor zijn geest in de lectuur van de Volksmissionarisen de 
Annalen  van Sparrendaal.  Wie  dat  zag,  moest  onwillekeurig  denken aan  dat 
evangeliewoord "als gij niet gelijk wordt aan de kinderen" want de conditio sine 
qua non om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan had deze man van het 
schoone woord zoodoende op zijne wijze wel zeer blijkbaar vervuld. Het zal 
toch zeker niet verstaan worden als een pedante miskenning van de verdiensten 
van genoemde maandbladen, als men meent, dat ze minder naar schoonheid van 
literairen  vorm streven dan bedoelen  het  geestelijk  brood te  breken  voor  de 
parvuli aan wie het koninkrijk der hemelen beloofd is. Om den hemel in te gaan 
zullen wij allen moeten worden sicut parvuli: hoe we dat kind-worden zullen tot 
stand brengen is ons misschien op het oogenblik nog een even groot raadsel als 
het opnieuw-geboren worden voor Nicodemus was: we kunnen slechts hopen, 
dat het zich bij ons allen op even vanzelfsprekende en natuurlijke wijze moge 
voltrekken  als  het  bij  hem  heeft  plaats  gehad.  Iets  wat  ons  hoopvol  mag 
stemmen is dat, zooals men wel zegt, de mensch eenvoudiger wordt, naarmate 
zijn  levensjaren  toenemen:  en  dit  eenvoudiger  worden  mag  men  dan 
beschouwen als de hulp, die God ons bij het kind-worden verleent. In elk geval 
was bij hem met het toenemen der jaren die groei van den eenvoud op wel zeer 
waarneembare wijze geschied: hij had in zijn eigen zieleleven ervaren de diepe 
zin van den opgetogen uitroep van zijn veelgeliefden Thomas à Kempis: "De 
Heilige Geest heeft mij bevrijd van een menigte van meeningen", hij had het 
vanitas vanitatum zelfs  verder leeren uitstrekken, dan de Wijze Man zelf  het 
bedoeld had: want zelfs het monument der menschelijke 

NOOT1) Hij bewaarde onder zijn boeken het handschrift van een vertaling in 
Nederlandsche verzen van de Oden van Horatius, waaraan hij in zijn humaniora- 
en  philosophie-jaren  zijn  krachten  beproefd  had.  Het  is  te  hopen  dat  een 



gymnasiast van de zesde in 1933 de beteekenis van dit feit op zijn waarde zal 
kunnen schatten. De verdienstelijkheid van deze vertaling blijkt voldoende uit 
het feit, dat zijn collega Jaspar ze in de Horatiusles voorlas. (einde Noot)

wijsheid, dat hij te Blerik in zijn reusachtige bibliotheek om zich heen gebouwd 
had, Het hij daar achter als ijdelheid, wanneer hij den zomer te Geysteren ging 
doorbrengen, waar hij in de beschouwing van "de leliën des velds en de vogelen 
des hemels" de goddelijke wijsheid overwoog, in welker licht men de hoogste 
wijsheid niet meer in de geleerdheid, maar in den eenvoud van de verwonderde 
blik van een kind leert vinden. Die instinctmatig gegroeide eenvoud, die zoo 
nauwkeurig  op  de  geurige  landelijkheid  der  evangeliën  en  van  het  Oude 
Testament  der  Aartsvaders  is  afgestemd,  mag  men  misschien  bovendien 
belichaamd zien in zijn wilsbeschikking om te Geysteren begraven te worden. 
Hij koos als zijn laatste rustplaats niet het kerkhof van zijn geboorteplaats, waar 
zijn ouders rusten en zijn zielsverwante en hartelijk-geliefde broer, die in het 
priesterschap  vijf  jaar  na  hem  gekomen,  hem  vijf  jaar  in  den  dood  was 
voorgegaan, - maar de plaats, waar hij van zijn vijfde tot zijn laatste levensjaar 
toe steeds vaster  attaché à la glèbe geraakt was. In al die jaren van zijn rust te 
Blerik,  tot  het  allerlaatste  toe,  heeft  hij  te  Geysteren  steeds  de  hede 
zomervacanne doorgebracht, ook nog toen zijn jammerlijke hulpeloosheid een 
blijven  in  het  milieu,  waar  alles  op  zijn  verpleging  was  ingesteld,  bijna 
dwingend noodzakelijk maakte. En toen hij dan ook op dien stralenden Meidag 
grafwaarts gedragen werd, onder de balsemende geuren der lindebloesems en 
het wonder-melodieuze luiden der prachtige dorpsklokken,  vergezeld door de 
dorpsschutterij en de biddende schoolkinderen, toen was het, alsof de natuur en 
de  menschen  van  den lande  wedijverden  om aan  dit  kind  van  het  land  een 
uitvaart  te  schenken  vol  feestelijkheid,  als  uiting  van  dank,  omdat  hij  de 
diepchristelijke tradities van liefde en gehechtheid aan familie en bodem steeds 
zoo hoog in ere gehouden had. Het was alsof op dien gouden Meidag de natuur 
met een transfiguratie-aureool van zonlicht en nieuw leven zijn scheiden van de 
aarde wilde verheerlijken tot de luisterrijke opgang naar een nog beter land, dan 
de  goede  en  voedende  aarde,  die  hij  de  liefde  van  zijn  eerste  kinderjaren 
onbewust  en van zijn droevige  laatste  levensjaren bewust,  maar even gul  en 
volledig had geschonken.

De overleden Directeur werd geboren op 2 November 1865 te Swolgen, waar 
hij op vijf jarigen leeftijd naar school gestuurd werd. De eerste zomervacantie 
bracht  hij  door  te  Geysteren  op den Boogaard,  die  werd bewoond door  zijn 
grootmoeder met haar drie ongetrouwde zoons en vier ongetrouwde dochters. 
Blijkbaar  was  de  afwisseling,  die  dat  jonge  leven  in  het  groote  bezadigde 
huishouden bracht,  allen  evenzeer  naar  den zin,  want  grootmoeder,  ooms en 
tantes richtten met hun achten tot de ouders te Swolgen het eenstemmig verzoek 
om het kind te Geysteren te laten en daar ook te laten schoolgaan. Aanvankelijk 



was hier een goed onderwijzer,  maar deze verdween spoedig en werd in zijn 
functie opgevolgd door den koster, die blijkbaar bekwamer klokkenluider dan 
pedagoog was, want Grootmoeder en familieraad besloten hun pleegkind naar 
Oostrum ter  school  te  sturen.  Deze stond bekend als de beste  school van de 
streek,  maar Oostrum was drie  kwartier  veren het  was slechts  over een zeer 
eenzamen zandweg door hei en bosschen, dat men het van Geysteren bereiken 
kon. Vijf jaar lang heeft  de jongen dezen weg dagelijks twee maal  afgelegd, 
maar zijn gezondheid heeft er geen schade van ondervonden, integendeel heeft 
hij  waarschijnlijk  mede  daaraan  dat  ijzersterke  gestel  en  die  robuste 
lichaamskracht te danken gehad, waarvoor hij in zijn leeraarstijd te Rolduc bij 
de  jongens  een  zekere,  uit  vrees  en  bewondering  samengestelde  reputatie 
genoot. Het laatste jaar dat hij de lagere school bezocht, leerde Pastoor Nabben 
van Geysteren hem latijn, waarmede hij in staat was op zijn gymnasiale studiën 
te Rolduc een jaar uit te winnen. Zijn zeven jaren gymnasium en philosophie 
verliepen schitterend: elk jaar was hij de eerste of onder de eersten van zijn klas. 
Op 7 September 1889, een half jaar vóór zijn klasgenooten, werd hij in de kerk 
der Jezuieten te Maastricht priester gewijd en in dat zelfde najaar begon hij aan 
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam zijn academische studie, die hij 
in 1891 aan de Rijksuniversiteit te Leiden voortzette en in 1893 aldaar besloot 
met het doctoraal examen in de Nederlandsche letteren. In September van dat 
jaar  benoemd  tot  leeraar  te  Rolduc  heeft  hij  daar  ruim  twintig  jaar  tot  de 
voortreffelijkste docenten behoord, die met de machtige gave van het woord, 
welke hij in zoo uitmuntende mate bezat, zijn leerlingen wist te boeien en hun 
een belangstelling voor letterkunde engeschiedenis wist in te storten, die bij hen 
nog in de dankbare herinnering voortleeft.

Zijn  geschiedenisles  gaf hij  geheel  zonder handboek, van het  begin tot  het 
einde  zijn  gedachten  ordenend  en  zijn  woorden  zoekend  tegelijk,  en  zijn 
leerlingen herinneren zich, hoe zij er zich voortdurend over moesten verbazen, 
dat hij het breed-uitgezette en hoog-opgetrokken gebouw van zijn betoog, hoe 
vaak het ook dreigde ineen te storten onder het gewicht van zijn gevaarlijk-lange 
en  talrijke  zinnen  en  bijzinnen,  toch  altijd  weer  als  een  gave  en  soliede 
constructie  voor  zijn  toehoorders  wist  neer  te  zetten.  Waarschijnlijk  nog 
levendiger zal bij velen de herinnering zijn van het dramatisch inzicht en gevoel, 
waarmee hij in de letterkundeles Vondel voorlas.

Hij  was  een  man  met  een  sterk  domineerende  persoonlijkheid,  waarvan 
misschien ook te Geysteren op den Boogaard de eerste kiemen gelegd zijn; en te 
Rolduc  heeft  hij  nooit  tot  de  gemakkelijke,  weinig-eischende  professoren 
behoord: nog in zijn laatste levensjaren kon men hem zijn overtuiging hoor en 
uitspreken, dat het van een leeraar een groote vergissing is, door veel concessies 
en weinig  eischen bij  de leerlingen een gemakkelijk  en goedkoop-gewonnen 
populariteit te zoeken, die later door dezen met even geringe waardeering zal 
worden herdacht als ze oogenblikkelijk met groote gretigheid wordt uitgebuit. 
Ook als directeur huldigde hij een hooge en strenge opvatting van tucht en orde.



Als moderator van de academie der philosofen wist hij met zijn even breed-
gebouwde  als  vaardig-gebruikte  eruditie  aan  ,de  wekelijksche  bijeenkomsten 
van deze,  naar  ontwikkeling smachtende  en zichzelf  hoogst  ernstig  nemende 
twintigjarigen een belangwekkendheid te geven, die ver uitging boven al wat 
men zelfs van de beste bedoelingen en krachten der leden verwachten kon. Zijn 
aanvullingen  en  toelichtingen,  hoe  wijdloopig  ze  dikwijls  ook  om  hun 
onderwerp  heen  stapten,  werden  steeds  met  geboeide  aandacht  gevolgd, 
voornamelijk  om  de  verrassende  wijze  waarop  hij  voor  zijn  rustigen 
gedachtenloop de keurigste woord-formuleering wist te improviseeren.

Daags  voor  Passiezondag  1914  werd  Directeur  Schrijnen  benoemd  tot 
Bisschop  van  Roermond  en  na  de  Paaschvacantie  begroetten  leeraren  en 
leerlingen  Directeur  Geurts  als  zijn  opvolger.  Drie  maanden  later  brak  de 
wereldoorlog  uit.  Hiermede  rezen  voor  het  zoo  vlak  op  de  Duitschegrens 
gelegen Rolduc tallooze moeilijkheden. Met groot succes heeft hij in die jaren 
het  bestuur  van  Rolduc,  in  zoover  het  met  de  buitenwereld  te  maken  had, 
-gevoerd,  een succes dat  het  product was van zijn scherp en helder  denkend 
verstand, zijn durvende vrijmoedigheid en een forsch zelfvertrouwen, dat soms 
onwrikbaarder vaststond dan de feiten waarop het steunde. Hij verstond de zeer 
waardevolle kunst, een veel grooter zekerheid van zijn zaak te toonen dan hij in 
werkelijkheid  bezat,  en  bij  het  uitspreken  van  een  meening  of  overtuiging 
beschikte  hij  over  een  beslistheid,  die  den  toehoorder  een  even  rotsvast 
vertrouwen schonk in zijn oordeel als hij zelf scheen te bezitten, wijl er geen 
zweem van weifeling of aarzeling in te bekennen viel. Bij het gebruiken van 
deze kunst moet hij dan gerekend hebben deels op het geluk van zijn gesternte, 
deels op de onfeilbaarheid van zijn intuïtie en misschien ook voor een klein deel 
op  de  dwingende  kracht,  die  uitgaat  van  een  boud  en  beslist  uitgesproken 
overtuiging.  Als  voorbeeld  hiervan  mag  gerust  aangehaald  worden  het 
vertrouwen, waarmede hij den heèlen oorlog door alle ouders der leerlingen hun 
kinderen zonder aarzelen naar Rolduc heeft doen sturen: haast nooit is het aantal 
leerlingen  grooter  geweest  dan  juist  in  de  oorlogsjaren,  en  na  geen  enkele 
vacantie in die vier jaar (met één enkele uitzondering van één enkele bezorgde 
familie  één enkele maal) is ooit  een jongen door zijn ouders thuis gehouden 
wegens de gevaarlijke ligging van Rolduc. Hier dient echter bijgevoegd, dat in 
dit geval het vertrouwen der ouders volkomen gerechtvaardigd was, want met de 
uiterste voorzichtigheid trad hij op naar buiten. Hij stelde zich met het Roode 
Kruis in verbinding en vrijwaarde aldus Rolduc zoo volmaakt mogelijk voor alle 
oorlogsgevaar: ingeval van oorlog zou onmiddellijk de Roode Kruisvlag van den 
toren geheschen worden, de school kon als lazaret in gebruik genomen worden 
en  verwierf  daarmede  tegelijk  een  zoo  groot  mogelijke  immuniteit  tegen 
luchtaanvallen. Op zekeren dag beklom een volijverig Nederlandsch officier den 
sterretoren,  om  vandaar  met  zijn  kijker  de  bewegingen  van  de  troepen  en 
gewonden-treinen aan het station van Herzogenrath gade te slaan. De man was 
binnengekomen zonder zijn weten, maar zoodra hij het vernam, trok hij trillend 



van verontwaardiging naar boven en haalde den beteuterden lands-verdediger 
naar beneden, alsof het een leerling was, dien hij daar op clandestien sigaretten-
rooken had betrapt. De Duitschers waren in dien tijd lastige buren: herhaaldelijk 
moest  hij  in  briefwisseling  treden  over  spionnage,  die  van  Rolduc  uit  zou 
geschieden  of  smokkelarij,  die  door  de  hekken  van  het  bosquet  zou  plaats 
hebben:  een  briefwisseling  echter,  die  ten  slotte  steeds  op  voor  Rolduc 
bevredigende  wijze  eindigde.  Ook  de  voedselvoorziening,  die  waarlijk  geen 
gering probleem was, functionneerde tot aan de Kerstvacantie 1917 volmaakt: al 
die drie jaar had men de maaltijden juist op de zelfde wijze kunnen geven als 
voor  den  oorlog.  Het  jaar  1918  bracht  hierin  echter  een  zeer  bedenkelijke 
verandering: de brood- en vleesch-rantsoeneering werd dermate verscherpt, dat 
niet eens elken middag vleesch kon gegeven worden en het goûter moest worden 
afgeschaft. De Directeur paste toen het gevleugelde woord toe: slapen is eten, 
verkortte de les- en studie-uren en plaatste het vroege opstaansuur een uur later. 
In dezen tijd heeft hij ook de moeilijke en langdurige onderhandelingen met de 
Domaniale mijn gevoerd over de door de gebouwen geleden mijnschade.

In 1919, een jaar na den oorlog, zag hij zich door zijn kwaal gedwongen zijn 
ambt neer te leggen en van dat jaar af heeft hij te Blerik gewoond bij de Zusters, 
voor wier meisjes-kweekschool hij de eerste jaren nog zijn leeraarstalenten heeft 
weten dienstbaar te maken. Zijn ziekte nam met het jaar in hevigheid toe: de 
laatste  jaren  was  zijn  hulpeloosheid  waarlijk  deerniswekkend,  maar  zijn 
geestkracht  bleef  ongebroken en zijn verstand helder  en scherp,  hoezeer zijn 
geheugen  ook  verzwakte.  Op  Zaterdag  29  April  van  dit  jaar  kwam  er  een 
plotselinge inzinking, en op den eersten dag van de Meimaand is hij heengegaan 
sub tutela Matris, de Beschermvrouwe van Rolduc, die hem in haar goddelijken 
Zoon een genadig Rechter zal hebben doen vinden. De beste en rijpste vruchten 
van zijn  veelzijdige  talenten heeft  Rolduc geoogst,  zijn  nagedachtenis  zal  er 
blijven voortleven in lengte van dagen.

H.R.   

(OCRLC2006)



PHILOSOPHIE SUP.

68 KLAS GYMNASIUM



SE KLAS H. B. S.

SE KLAS H. H. S.



KRONIEK  Rolduc's Jaarboek  1932-1933
(jrb. blz. 8 tm 16) (OCRLC2006)

14 Juli 1932 .
 Begin van degroote vacantie. Nauwelijks is in de eetzaal, waar de leerlingen het laatste 

middagmaal  van  het  afgeloopen  schoaljaar  hebben  gebruikt,  alles  opgeruimd,  of  een 
ploeg van 15 arbeiders begint de werkzaamheden voor de restauratie van die zaal;  ze 
moet klaar zijn vóór de sociale week, welke drie weken later plaats heeft.

18 Juli 1932 .
 Het aantal vreemde arbeiders, die thans hier aan het werk zijn, bedraagt ruim 40; want 

behalve  het  reeds  aangeduide  moeten  ook  deze  vacantie  betrekkelijk  groote 
werkzaamheden worden verricht; het geldt namelijk de versterking en vernieuwing van 
Dortoir II en IV, zooals ook van de muren van den noordelijken vleugel, die weerom 
geleden hebben onder den invloed van de beweging van den bodem.

22 Juli 1932 .
 Een gelukkige dag voor ons huis: immers door Zijne Hoogw. Excellentie den bisschop 

van Roermond  werden  5  jonge  priesters  uit  het  Groot  Seminarie  aangewezen,  om te 
Rolduc werkzaam te zijn; voarloopig komen er slechts twee hier, terwijl de drie andere 
hun studie voortzetten, resp. aan de universiteiten van Rome, Nijmegen en Leiden.

3 Augustus 1932. 
Het St. Bernulphusgilde brengt een bezoekaan Rolduc, speciaal om de restauratie van 

onze kerk en toren in oogenschouw te nemen.

5 Augustus 1932.
 Heden verschijnt de twaalf. de jaargang van Rolduc's Jaarboek, ditmaal veel rijker aan 

inhoud dan gewoonlijk.

6 Augustus 1932.
 Heden heeft  te  Nijmegen het  Nationale  Mariacongres  plaats  met  den schitterenden 

ommegang, waaraan ook verscheidene Rolducsche cangreganisten deelnemen.

7 Augustus 1932.
 Dank zij het harde werken, zijn de herstellingen zoo vergevorderd, dat Rolduc heden 

en  de  twee  volgende  dagen  ruim  500  deelnemers  aan  de  8ste  Sociale  Week  kan 
herbergen: het zijn dagen van groote ,drukte, van ernstigen arbeid, maar....ook van groote 
gezelligheid;  de echt  kame-  raadschappelijke  geest,  welke onder  alle  deelnemers,  hoe 
verschillend  van stand ook,  heerschte,  deed weldadig  aan;  de  aanwezigheid  van vele 



voorname persoonlijkheden, als van onzen minister.president, minister Verschuur en niet 
het minst van Roermond's Bisschop gaf aan dit congres een hooge be- teekenis.

16 Augustus 1932.
 De  oud-meesterknecht  Martinus  Borghans  verlaat  na  46.jarigen  trouwen  dienst 

Rolduc; in zijn plaats wordt aangesteld Joseph Herberichs, die eveneens reeds heel wat 
Jaren te Rolduc met veel toewijding is werkzaam geweest.

18 Augustus 1932.
 In  Kerkrade  vergadert  "St.  Alphonsus"  de  Limburgsche  bond  van  Katholieke 

studentenclubs;  in  den  namiddag  heeft  in  ons  bosquet  een  welgeslaagde 
openluchtmeeting plaats met Pater de Greeve S.J. als spreker.

30 Augustus 1932.
 Heden lijdt de Katholieke Kerk, lijdt Katholiek Nederland en speciaal de Congregatie 

der  Z.  E.  Paters  Redemptoristen  een  zeer  zwaar  verlies  door  den  betrekkelijk 
onverwachten  dood  van  Zijne  Eminentie  Kardinaal  van  Rossum.  Meermalen  mocht 
Rolduc  de  groote  belangstelling  en  de  hooge  eer  van  het  bezoek  van  dezen  edelen 
Nederlander en hoogst verdienstelijken kerkvorst ondervinden; van harte sluiten wij ons 
aan bij de droefenis van zeer velen en niet minder bij het gebed, dat verricht wordt voor 
de zielerust van den grooten doade.

4 September 1932.
 Morgen consacreert  Mgr.  Lemmens de nieuwe kerk van Bleyerheide;  Mgr.  logeert 

heden te Ro1duc, vanwaar hij zich morgenvroeg naar de plechtigheid begeeft.

6 September 1932.
Einde der groote vacantie. In zeer grooten getale vullen de leerlingen weer het huis, 

enkele  van  hen  moeten  zelfs  ondergebracht  worden  op  oude  kamertjes  in  het 
zoogenaamde instituut.  Het  getal  der  nieuwelingen is 117; er zijn vele philosofen; de 
phllosofie  inférieure  telt  47 studenten.  Nieuwe leeraren  zijn  de Weleerw.  heeren  Jos. 
Boosten, die reeds vroeger te Rolduc werkte, Jan Janssen en Hubert Vliegen, verder de 
heer Drs. van Eyseren, die kwam in de plaats van den Heer Koelman; dankbaar gedenken 
wij de verdiensten van den laatste, zooals ook van de Weleerw. Heeren Hillebrandt en L. 
Teunissen, die Rolduc verlieten.

Met  voldoening  constateeren  de  leerlingen,  dat  opnieuw  groote  verbeteringen  zijn 
aangebracht voor hun huisvesting. (de gerestaureerde eetzaal en slaapzalen met nieuwe 
bevloering, verlichting en lavoirs.)

7 September 1932.
 Hervatting van de lessen; verder hebben toelatings- en herexamens plaats.



8 September 1932.
 Feest van Maria.Geboorte: plechtige hoogmis om den zegen van den H. Geest af te 

roepen over het nieuwe schooljaar.

9 September 1932.
 De onlangs gewijde bisschop van Titangfu (China) Mgr. Joosten brengt een bezoek aan 

Rolduc en begroet de leerlingen in de beide eetzalen.

18 September 1932.
 Weerom heeft  het  Doorluchtig  Nederlandsch Episcopaat  algemeen gebed gevraagd 

voor de oplossing van de heerschende crisis, aan welk verzoek wij allen te Rolduc heden 
gevolg geven.

21 September 1932
. Deze en de volgende dag behooren zeker tot de mooiste van het schooljaar, n.l. door 

het door ons allen zoozeer gewaardeerde bezoek van H.H. Excellenties den Aartsbisschop 
van Utrecht en den Bisschop van Roermond. Wij verwijzen naar een uitvoerig verslag in 
dit jaarboek.

23 September 1932.
 De Belgische Minister van Arbeid Heymans brengt in gezelschap van Dr. Poels, Dr. 

Colens, directeur van Sociale Werken in België, en enkele andere heeren een kort bezoek 
aan Rolduc.

23 September 1932.
 Een  we1geslaagd  concert  van  het  Heerlensch  symphonie-orkest  van  de 

Oranje.Nassau.mijnen  in  onze aula;  van na het  souper  tot  half  tien  werd ons heerlijk 
muzikaal genot bereid.

25 September 1932.
 Collecte voor de Katholieke Universiteit; de opbrengst viel mee; de leerlingen mogen 

daarvoor den volgenden dag een sigaar rooken.

28 September 1932. 
Opening van de jaarlijksche retraite, Dit jaar gegeven door de Z. E. Paters van Baerle, 

Eykemans, Mulders en Baneke C.SS.R.. De het vorig jaar ingevoerde totale splitsing in 4 
groepen  werd  ook  dit  jaar  toegepast;  zij  droeg  veel  bij  tot  het  welslagen  van  deze 
belangrijke geestelijke oefeningen.



2 October 1932. 
Plechtige sluiting van de retraite; met vernieuwden ijver wordt de studie hervat.

9 October 1932. 
De Zuid-Limburgers genieten van hun eerste sortie, degenen, die hier blijven van de 

film: "De laatste dagen van St.. Petersburg".
Met  den  terugkeer  van de  Zuid-Limburgers  doet  de  YoYo haar  intrede  in  Rolduc; 

spoedbestellingen worden gedaan en enkele dagen lang staat een groot gedeelte van de 
leerlingen allerlei oefeningen te maken met de houten schijf, maar het is ,geen sport voor 
jongens en Goddank heel gauw 'heeft zij afge- daan.

16 October 1932.
 Een welgeslaagde Missiedag, met de Z. E. Paters ter Burg O.P. en Popelier van de 

missie van Lavigerie als sprekers.

19 October 1932.
 Mgr. Joosten heeft bij zijn bezoek aan Rolduc voor de leerlingen een gunst gevraagd, 

waarvan heden dankbaar geprofiteerd wordt.

23 October 1932.
 De traditioneele Hoogmis ter eere van de H. Martelares Daphne, wier gebeente uit de 
Roomsche Catacomben naar Rolduc werd overgebracht en thans rust in het mooie schrijn 
naast ons hoofdaltaar; den volgenden dag brengt de Rolducsche heilige den leerlingen na 
tafel een kleine versna- pering.

1 November 1932.
 Onze  kerk  in  feesttooi;  het  priesterkoor  prijkt  in  een  schat  van  schitterende 

chrysanthemen, in de hoogmis mooie meerstemmige muziek van Refice, alles ter eere 
van  Gods  lieve  Heiligen,  wier  gezamenlijke  triomfdag  heden  gevierd  wordt;  in  den 
namiddag heeft de weelde plaats
gemaakt  voor  rouw om onze  dierbare  dooden,  die  wij  in  vroomheid  gedenken;  den 
volgenden dag trekken wij in processie naar ons kerkhof en bidden wij speciaal voor de 
Rolducsche afgestorvenen.

3 November 1932.
 Des  avonds  in  de groote  speelzaal  voor  de  oudere  leerlingen  een  indrukwekkende 

lezing over Rusland door Mr. van Son, die uit eigen ervaring sprak over dat ongelukkige 
land.

9 November 1932.
 De  heeren  prefecten  en  surveillanten  laten  de  leerlingen  genieten  van  'n  welkome 



ontspanning, welke jaarlijks ter hunner eere wordt toegestaan.

13 November 1932. 
Ten tweeden male in dit lange trimester is uitgangsdag voor de leerlingen uit de buurt; 

de andere maken een voetbalmatch mee in Kerkrade en amuseeren zich 's avonds met de 
film "Goldrush".

19 November 1932
. Het Nationaal Vlaamsch Tooneel voert voor ons op "Ferguut" van Kees Mekel. De 

Vlamingen hadden succes, ofschoon wij het stuk liever wat meer ingehouden hadden zien 
voordragen.

20 November 1932.
 In de nacht van 20 op 21 November 1932 heeft een aardbeving plaats, welke in vele 

streken van Nederland en Duitschland terdege gevoeld werd; degenen hier in huis, die 
nog niet in Morpheus' armen waren, werden opgeschrikt door dat ongewone verschijnsel.

22 November 1932.
 Wij ontvangen het bericht van het overlijden van onzen oudleerling Reinier van der 

Zwaan,  die  lijdend  aan  een  ongeneeslijke  kwaal  in  Maart  ll.  wegging  van  Rolduc; 
ofschoon hij reeds was doorgehaald op de lijst der leerlingen, baden wij gaarne in het 
avondgebed en in de den volgenden dag voor hem opgedragen H. Mis voor de rust zijner 
ziel.

25 November 1932.
 St. Catharine, het feest der heren philosofen, doch waaraan ook de andere bewoners 

van Rolduc  gaarne  meedoen;  het  werd  op  traditioneele  wijze  gevierd,  een  belangrijk 
gedeelte in besloten kring: een hoofdnummer van het program was de opvoering van het 
Vlaamsche  tooneelstuk  "De  Wraak  van  Nonkel  Toon".  Het  orkest  zorgde  voor  goed 
verzorgde afwisseling tusschen de bedrijven.

27 November 1932.
 Met  leedwezen nemen wij  kennis  van  het  overlijden  van onzen oud.  leerling,  den 

beroemden  Wagnersänger  Antoon  van  Rooy;  oudleerlingen  uit  de  tachtiger  jaren 
herinneren zich nog wel zijn mooien zang te Rolduc. R. I. P.

4 December 1932.
 Iets heel nieuws te Rolduc n.l.  een fancy.fair ten bate van de Kerkraadsche armen, 

georganiseerd door de Rolducsche Maria.congregaties,  met een zuivere opbrengst  van 
470 gld. In de aula en de rookzaal der oudere leerlingen werden op verschillende wijzen 
aanslagen gedaan op onze beurzen. Dit weldadigheidsfeest wordt elders in dit jaarboek 



uitvoerig beschreven.

5 December 1932.
 De vooravond van St. Nicolaas met de gewone verrassingen; onder de avondstudie 

draaide in de aula de film "Kentering. "

6 December 1932.
 Opening van het triduum van "Voor Eer en Deugd", dit jaar onder leiding van den 

bekenden Belgischen Dominicaan Dr. van Gestel.

8 December 1932.
 Feest van Maria Onbevlekt Ontvangen; Missa cantate Domine canticum novum van L. 

Refice.  Voor  het  eten gaf  Pater  van Gestel  ons een schitterende uiteenzetting van de 
Katholieke jeugdorganisatie in België. In den namiddag de indrukwekkende plechtigheid 
van de hernieuwde opdracht van Maria.

11 December 1932.
 Een vinnige koude is sedert een paar dagen ingetreden; de onderste vijver met een 

betrekkelijk kleine plek ijs bedekt, biedt aan enkelen de gelegenheid om de schaatssport 
te beoefenen. De hoop is gevestigd op den grooten vijver, maar de sterke wind belet, dat 
hij overal dicht vriest.

12 December 1932. 
Het weer slaat om; op algemeene ijspret zal moeten gewacht worden.

23 December 1932
 's Morgens twee composities, daarna de innerlijke mensch even versterkt en dan op 

naar huis om te genieten van de intieme gezelligheid van de kerstvacantie; het is bijna 
lenteweer en dus zal er voor wintersport weinig kans zijn.

Heden viert  een goede vriend van Rolduc,  onze oudleerling Mgr.  W. P.  H. Jansen, 
pastoor van de St. Josephskerk in den Haag, zijn gouden priesterfeest; van harte nemen 
wij deel aan die blijde gebeurtenis.

9 Januari 1933. 
Terugkeer van de Kerstvacantie; het zachte weer heeft zich onveranderd gehandhaafd.

12 Januari 1933.
 Een voordracht  in het  Fransch van den bekenden Franschen redenaar  le  Chanoine 

Thellier de Poncheville voor de oudere leerlingen;  niet  allen, maar toch velen hebben 
geprofiteerd en genoten; zijn onderwerp: "Comment susciter nos chefs de demain" was 
echt iets voor Katholieke jongemannen: Kennis, Karakter en Toewijding zijn de eischen 
welke  aan  onze  aanstaande  leiders  moeten  gesteld  worden.  Vanzelf  gingen  bij  deze 



voordracht de gedachten terug naar den tijd, toen het Fransch la langue de la maison was 
en toen het Fransche enthousiasme hier zoo vaak oplaaide in de lessen, in de kerk en in de 
aula.

14 Januari 1933.
 De lang verwachte koude zet eindelijk in; vanzelf komen bij velen de verlangens naar 

het ijsvermaak.

16 Januari 1933. 
Onze Bisschop te Rolduc en wel om zijn groote zorg en belangstelling te toonen voor 

onze studenten, die eerlang naar het groot Seminarie zullen gaan om priester te worden; 
een korte, maar hartelijke begroeting had plaats in de groote speelzaal; Z. H. Excellentie 
verklaarde verheugd te zijn, andermaal in Rolduc te vertoeven en spoorde de jongens aan, 
het  mooie  na  te  streven,  dat  Hij  van  de  Katholieke  jeugd  verwacht.  Een  extra  vrije 
namiddag werd toegestaan;  den volgenden morgen droeg Mgr. de H. Mis op voor de 
leerlingen, deelde de H. Communie uit, en vertrok na zwaren, hoogst gewichtïgen arbeid 
in den namiddag naar Roermond.

17 Januari 1933.
 Eerste en succesvol bezoek van den Rotterdamschen "Rattenfänger"; jachtpartijen op 

dat onedel wild zijn goddank voortaan - overbodig.

18 Januari 1933.
 Van  harte  sluiten  wij  ons  aan  bij  de  Bidweek,  door  het  Nederlandsch  episcopaat 

voorgeschreven  voor  de  hereeniging  van  de  oostersche  kerken  en  de  bekeering  van 
andersdenkende landgenooten.

21 Januari 1933.
 Het heeft eenige dagen flink gevroren; in den morgen probeeren de heeren philosofen 

het ijs; als de andere leerlingen in den namiddag willen schaatsen, is het ijs grootendeels 
verzwakt  en vol  scheuren;  voor  troost  rooken zij  een  sigaar.  In  de hoop op blijvend 
vriesweer wordt de helft van het water in den grooten vijver via dien met het eilandje 
overgevoerd naar den ondersten vijver.

24 Januari 1933.
 Het is geducht koud; de beide vijvers dragen en van het schaatsen wordt druk gebruik 

gemaakt. Binnenshuis kost het moeite de lokalen te verwarmen, ofschoon alle ketels in 
functie  zijn en groote massa's  kolen verslinden.  Met de koude doet  ook de griep een 
verwoeden aanval op ons huis.

28 Januari 1933.
 Steeds  meer  lijders  aan  griep  en  onder  hen  ook  een  aantal  heeren;  het  is  bijna 



onmogelijk de lessen aan den gang te houden. Goddank is de ziekte ditmaal volstrekt niet 
van ernstigen aard; er rijzen vermoedens, dat ook ingebeelde griep heerscht en dat het bed 
(o schande !} voor sommigen veel verleidelijks heeft.

29 Januari 1933.
 Het getal der grieplijders neemt af; heden liggen er nog 70 te bed. Buiten zwieren de 

gezonden over het ijs.

31 Januari 1933.
 De gezondheidstoestand is steeds beter; toch blijft de nachtrust uit voorzichtigheid nog 

met een uur verlengd.
De Zuidlimburger herdenkt het feit, dat 50 jaar geleden de Rolducsche oud.leeraar Mgr. 

Jos. Deutz benoemd werd tot pastoor-deken van Kerkrade.

2 Februari 1933. 
Maria Lichtmis. 49 leerlingen doen heden morgen in de crypte hun opdracht als leden 

der Mariacongregatie; dit jaar bij uitzondering geen theater noch muziek in de aula, alles 
vanwege de griep; in plaats daarvan een film.

5 Februari 1933.
 Onder de hoogmis preek en collecte voor een nieuwe kerk in Maasbracht-Beek; de 

predikant  ging voldaan over het  resultaat  huiswaarts  en vroeg voor de leerlingen een 
sigaar voor den volgenden dag.

11 Februari 1933.
 In stilte vieren wij het 75-jarig jubileum mede van Maria's verschijning te Lourdes.

25 Februari 1933.
 Weer hoeft het hard gevroren en draagt het ijs, maar de gesmolten sneeuw heeft het 

zoo zeer bedorven, dat er geen lust is om te gaan schaatsen.

26 Februari 1933.
 De eerste  dag van het  veertig-urengebed;  in  de hoogmis wordt  de  Missa  in  Festo 

Assumptionis B. M. Virginis van Hendrik Andriessen mooi uitgevoerd; gedurende den 
dag gaan velen uit  vrijen wil neerknielen voor het H. Sacrament.  's Avonds houdt de 
Vlaamsche schrijver Wies Moens een schitterende rede over Rodenbaeh en degenen, die 
zijn werk voortzetten; het Rolducsche orkest gaf daarbij eenige mooie nummers.

27 Februari 1933.
 Op den tweeden dag een goed gezongen mis van Refice. Voor het souper hield de heer 

van Domburg een lezing over de film en na het souper werd er een film gedraaid. .



28 Januari (Februari??) 1933.
 Na de hoogmis een interessante voordracht van Matthieu Wiegman over Christelijke 

kunst  met  lichtbeelden,  waarvoor  de leerlingen groote  belangstelling toonden.  Na het 
diner  had  er  in  de  rookzaal  een  levendige  gedachten  wisseling  over  de  film  plaats 
tusschen van Domburg (Close-Up) en de leerlingen der hoogste klassen. In den namiddag 
het mooie besluit van het 40-urengebed en tot slot van deze aan verschillend genot zoo 
rijke  dagen  de  opvoering  van  het  tooneelstuk  "De  Molen  van  Sans.souci"  door  het 
Zuid.Limburgsch Tooneel; de vertolking was uitstekend.

1 Maart 1933.
 Asch-Woensdag  brengt ons in de stemming om den vastentijd goed te beginnen.

4 Maart 1933.
 Onze aanstaande leeraar, de wel. eerw. Heer P. Castermans slaagt aan de universiteit te 

Nijmegen voor het kandidaat-examen in de klassieke letteren.

5 Maart 1933.
 In het naburige Duitschland, ook in Herzogenrath woedt sedert eenigen tijd een hevige 

verkiezingsstrijd; de juichkreten over de heden behaalde overwinning van de Nationaal 
Socialisten dringen reeds tot hier door; ook de Herzogenrather Zeitung, ,die terecht voor 
het Centrum opkwam, mag eenige dagen om haren principiëelen strijd niet verchijnen; de 
politie is streng 'Voor de buiten. landers,die de grens overschrijden.

7 Maart 1933.
 Feest van St.  Thomas: voor het eerst vereeren de philosofen de onlangs ontvangen 

relikwie van den grooten geleerde en Heilige.
Heden hield onze leeraar Dr. Jos. Cobbenhagen, die tegelijk dit jaar rector magnificus is 

van de Katholieke Handelshoogeschool te Tilburg een hoogst belangrijke diesrede over 
het verband tusschen Inkomst. en prijstheorieën.

8 Maart 1933.
 Op de burcht van Herzogenrath (het Bokkenrijders-kasteeltje) zien wij voor het eerst de 

vlag wapperen met het haken-kruis naast die van het oude keizerrijk (zwart-wit-rood).

10 Maart 1933.
 Vandaag vieren twee Rolducsche oud-leeraren hun gouden priesterfeest; het zijn de 

rustende pastoors Bollen in Maastricht en Schram in Oirlo-Venray. Natuurlijk toonen wij 
daarbij onze belangstelling en gedenken wij dankbaar het vele ,goede, dat beide Z. E. 
heeren te Rolduc hebben verricht.



13 Maart 1933.
 Het schitterende weer lokt naar buiten en een storm van vreugde gaat in de eetzaal op, 

als wordt medegedeeld, dat de Roducsche jeugd daarvan genieten mag.

15 Maart 1933.
 Heden  overleed  te  Chèvremont  een  oudgediende  van  Rolduc  n.l.  Servaas  Buyen; 

jarenlang was hij gasstoker te Rolduc en vervulde hij alhier vol toewijding zijn zware 
taak. R. I. P.

18 Maart 1933.
 Onder de Limburgsche priesters,  die vandaag hun veertig-jarig priesterfeest  vieren, 

behoort ook de bekende Rolducsche oud.leeraar Dr. Jos van Gils, inspecteur van het R. K. 
Lager  Onderwijs  te  Roermond.  Hij  ondervond op dien  dag enorme belangstelling  en 
Rolduc bleef daarbij niet achter; zijne verheffing tot Geheim Kamerheer van Z. H. den 
Paus, een geheel verdiende onderscheiding, werd speciaal te Rolduc met groote vreugde 
vernomen.

21 Maart 1933.
 Met  alle  beschikbare  krachten  wordt  heden  een  historisch  stuk,  n.l.  een  oude 

zandsteenen bak van ruim 2000 K.G. die vroeger dienst deed in de brouwerij, en die bij 
de afbraak daarvan in het bosquet geplaatst werd, overgevoerd naar den tuin, waar hij 
voortaan dienst zal doen voor de besproeiing van de bloemen.

Bij gelegenheid van de opening van den nieuwen Rijksdam te Potsdam wapperen door 
heel  Duitschland  de  vlaggen;  als  de  leerlingen  heden  namiddag  wandelen  door 
Herzogenrath,  zien  zij  bij  alle  officieele  en  vele  particuliere  gebouwen  de  vlaggen 
uitsteken. Het oude stadje schijnt ook grootendeels Hitleriaansch geworden te zijn.

24 Maart 1933.
 Een echt droevig bericht bereikt ons: onze leerling Henri Schoeber uit Horst, die vóór 

veertien  dagen  ziek  naar  huis  ging,  is  heden  voorzien  van  de  H.  Sacramenten  der 
stervenden. In het avondgebed begint het gebed voor zijn herstel; wij vertrouwen, dat de 
goede God hem zal bewaren, niet het minst voor zijn goede ouders.

Op dezen dag is  het  een jaar  geleden,dat  wijlen Mgr.  Schrijnen,  eens de zorgzame 
bestuurder  van  ons  bisdom  en   tevoren  van  Rolduc  uit  het  leven  scheidde;  gaarne 
gedenken wij vol dankbaarheid door een hartelijk gebed zijne groote verdiensten voor ons 
huis.

26 Maart 1933.



 Laetare.  Deze dag biedt  veel  genot;  's  morgens een mooie  wandeling;  na het  eten 
voetbalsport en 's avonds de gebruikelijke séance in de aula, n.l. tooneeluitvoering - Een 
Paard op Zolder -, welke goed slaagde, en muziek.

29 Maart 1933.
 De goede God heeft ons gebed niet verhoord; heden is onze leerling Henri Schoeber in 

het  ouderlijk  huis  overleden;  in  stipte  plichtsbetrachting,  in  stillen  eenvoud,  met 
kinderlijk eenvoudigen godsdienstzin heeft hij de taak, die zijn Schepper voor hem had 
vastgesteld, vervuld; hij ruste in vrede; wij bidden te Rolduc heden en de volgende dagen 
veel voor hem. De directeur en de hoofdleeraar zijner klas vertegenwoordigen de school 
bij zijn begrafenis in Horst en de leerlingen zijner klas lieten een krans neerleggen op zijn 
graf.

1 April 1933. 
  22 Oudleerlingen van Rolduc ontvangen vandaag uit de handen van onzen Bisschop 

het H. Priesterschap; een zeer gelukkige gebeurtenis,  welke wij uit de verte van harte 
meeleven. 

3 April 1933.
Onze kerk is  gehuld in diepen rouw; wij  houden een plechtige uitvaart  voor onzen 

overleden leerling.
Heden beginnen de composities en zijn de gedachten en gesprekken bijna geheel gewijd 

aan de studie.

6 April 1933.
 Heilig Uur, voorgeschreven door Z. H. Excellentie onzen bisschop; innig bidden wij 

met heel de Katholieke wereld, dat de rijke zegeningen van het Heilig Jaar over kerk en 
staat mogen afdalen.

9 April 1933. 
Opstaan om 7 uur, maar reeds

tevoren worden vele leerlingen wakker gemaakt door een ronkende auto, die gereed staat 
om een viertal van de Rolducsohe heeren ultra montes te voeren naar het H. Rome; wel 
een praestatie, als het allemaal slaagt! 

Heden houden de leerlingen hun Paasch-communie; met vrome aandacht luisteren wij 
gedurende de hoogmis naar de reeds zoo vaak uitgevoerde maar altijd mooie Mattheus-
passie van Pothast.  In den namiddag de laatste lijdensmeditatie,  daarna gaan de Zuid-



limburgers reeds op vacantie, de anderen ma- ken een wandeling, soupeeren, slapen tot 
den volgenden morgen 4 uur en vertrekken om half zes van het Oranjeplein te Kerkrade 
huiswaarts;  in  den  namiddag  pelgrimeeren  nog  een  tweetal  der  heeren  leeraren  naar 
Rome, de andere beginnen hun retraite tot den volgenden Zaterdagmorgen.

Tegen het einde der vacantie keerden de Rome-reizigers voldaan terug; ook zij die per 
auto gingen, voor zoover bekend, zonder ongelukken gehad te hebben.

1 Mei 1933.
 Einde van de Paaschvacantie; het is een innig mooie Meidag; ook te Rolduc vinden de 

teruggekeerde leerlingen alles in Meiweelde; het carré prijkt met veelkleurige bloemen, 
de kastanjeboomen op de groote speelplaats hebben reeds een aardigen bladerentooi en in 
de kerk prijkt het mooie Mariabeeld tusschen een schat van schitterende hortensia's.

In het naburige Herzogenrath is het kermis, maar tegelijk viert men er den "Nationalen 
dag van den arbeid"; wij zien er de vlaggen wapperen en de vroolijke tonen der muziek 
klinken  door  tot  in  Rolduc;  het  feest  ging  ook gepaard  met  kerkelijke  plechtigheden 
zoodat er een groote tegenstelling is tusschen de revolutionnaire viering van den eersten 
Meidag in andere landen en de wijze waarop Duitschland den dag vierde.

Vandaag ontving de directie  van Rolduc een schrijven van Dr.  Jur.  F.  J.  Leufkens, 
Freiherr van Dammersoheid en Werenderhof, waarin deze meedeelt, "dat hij bezitter is 
van  het  landgoed  (der  abdij)  Kloosterrade  als  leenman  der  heerlijkheid  Schinnen-
Kerkrade tot Dammerscheid en Werenderhof, die volgens tractaat van 's Gravenhage van 
26  December  1661  in  eigendom,  landshoogheid  (superioritas  territorialis)  en 
opperhoogheid (souvereiniteit) aan het rijk van Castille toebehoort.  (Publications de la 
Société historique et archéologique dans Ie Limbourg à Maestrioht 1911 pag. 79-84)"

Deze mededeeling werd voor kennisgeving aangenomen; wij meenen goed te doen met 
de aanspraak van den leenman aan de vergetelheid te onttrekken, door het belangrijke (!!) 
schrijven in deze kroniek op te nemen.

Een ander bericht, heden ontvangen, werpt een donkeren schaduw over dezen mooien 
Meidag: te Blerick overleed na een veeljarige ziekte op ongeveer 68-jarigen leeftijd de 
oud-directeur  van  Rolduc,  de  Z.  E.  Z.  G.  Heer  Drs.  Antoon Geurts,  die  zeer  groote 
verdiensten had voor ons huis. Heel Rolduc bidt vurig voor de rust zijner ziel.

4 Mei 1933.
 Enkele  Rolducsche  heeren  vervullen  vandaag  den  plicht  van  erkentelijkheid  en 

vereering  door  te  Blerick  de plechtige  uitvaart  en later  in  het  stille  idyllisch  gelegen 
Geisteren de begrafenis bij te wonen van den overleden oud-directeur.

10 Mei 1933.
 Men hoopte heden naar Schaesberg te kunnen gaan, maar het mooie weer van de eerste 



Meidagen heeft zich niet gehandhaafd, wij hebben een regenperiode van vele dagen en 
dus zal geduld geoefend moeten worden.

15 Mei 1933. 
In tegenwoordigheid van de familie heeft te Rolduc een plechtige uitvaart plaats voor 

wijlen Directeur Geurts.

17 Mei 1933.
 Ofschoon het eigenlijk geen processieweer is, waagt Rolduc heden den jaarlijkschen 

tocht naar het kapelletje van Schaesberg en ten spijt van watregendruppels verliep hij tot 
aller tevredenheid.

21 Mei 1933.
 Morgen  dient  Mgr.  Lemmens  het  H.  Vormsel  toe  in  Kerkrade;  de  traditiegetrouw 

logeert Z. H. Exc. in Rolduc en kan niet nalaten de jongens even te gaan groeten, spreekt 
ze hartelijk toe en stelt een extra. wandeling in het vooruitzicht.

22 Mei 1933.
 Een achttal Rolducsche leerlingen ontvangt uit de handen van onzen Bisschop in de 

hoofdparochiale kerk van Kerkrade het H. Vormsel.
Dezen  morgen  begint  het  schriftelijk  eindexamen  voor  de  hoogste  klas  H.H.S.  en 

morgen voor de 5de H.B.S.
Vandaag en de twee volgende dagen zijn de kruisdagen; biddend trekken wij door de 

frissche morgenlucht, langs het jonge groen en de bloeiende bloemen in tuin en bosch en 
vragen de hulp van Gods lieve Heiligen.

28 Mei 1933. 
De Z. E. Heer Frans Welters, pastoor van de nieuw opgerichte parochie Genhout-Beek 

houdt onder de hoogmis een preek en collecte voor zijn te bouwen kerk; hij gaat dankbaar 
heen en vraagt voor de leerlingen een sigaar voor den volgenden dag.

30 Mei 1933.
 Het schriftelijk eindexamen van de H.H.S. is ten einde; morgen trekken de deelnemers 

erop uit, per auto gaat het eerst naar de Cokesfabriek van de Staatsmijn Maurits, dan naar 
de Twenboutem te Maastricht en ten slotte naar "Prinses Juliana" te Valkenburg, waar de 
inwendige mensch terdege versterkt werd.

2 Juni 1933. 
Nadat de leerlingen van de 5de H.RS. 's morgens hun schriftelijk eindexamen hebben 

voltooid,  gaan  zij  in  den  namiddag  een  mooien  tocht  per  autocar  maken  naar  het 
Aachener Wald en vandaar naar het Vierländerpunkt in Vaals.



Om  vijf  uur  profiteer  en  alle  andere  leerlingen  van  een  mooie  wandeling,  hun 
toegestaan door Mgr. Lemmens bij Zijn laatste bezoek.

4 Juni 1933.
 Het schitterende zomerweer, maar veel meer de indrukwekkende hoogmis met de zeer 

mooi uitgevoerde 4.stemmige Missa in hon. St. Clarae Assisiensis van L. Refice brengt 
allen in echte Pinksterstemming; na de vespers gaan de Zuid-Limburgers en vele anderen 
voor een dag erop uit; de prefect zorgt ervoor, dat de hierblijvenden ook iets meer hebben 
dan een gewone wandeling.

10 Juni 1933. 
Einde van het mondelinge eindexamen H.H.S. en wel met volledig succes, want alle 

(12) kandidaten slaagden; gecommitteerden waren de oude bekenden: Prof. Volmer, Prof. 
Steger, Prof. Pompen en de Heer Mous van de Staatsmijnen te Heerlen.

12 Juni 1933.
 Een echt  gure,  koude,  regenachtige dag, en morgen is  plechtig directeursfeest;  wat 

moet  dat  worden?  Kransen  maken  is  vanwege  den  neerplassenden  regen  alvast 
uitgesloten.

13 Juni 1933.
 De zon schijnt en de feeststemming is er; sommigen beweren, dat aan St. Antonius 

heel wat brood beloofd is. Eerst de plechtige hoogmis, daarna een hartelijke aubade met 
muziek voor het huis, terwijl de directeur op het balcon de eerste hulde van den dag in 
ontvangst  neemt;  vervolgens  het  feestdiner  met  een  uitstekend  menu,  vele  gasten  en 
mooie toespraken, van welke laatste wij speciaal vermelden die van Pastoor Ribbergh, 
welke  een  groet  bracht  van  St.  Gerlachus,  den  lieven  Houthemschen,  maar  ook 
Rolducschen Heilige, en de leerlingen uitnoodigde om hun bezoek bij zijn graftombe te 
herhalen;  van  Dr.  Poels,  die  nog  eens  de  gelegenheid  aangreep,  om  de  Rolducsche 
jongens op ernstige wijze op hun plicht in het voor hen komende leven te wijzen; met 
Pinkstervuur bezield zullen zij daden moeten stellen, om naast de andere Katholieken te 
strijden voor het rijk van Christus; ook aan de feesttafel gingen de hartelijk gemeende 
woorden erin; tenslotte die van den geestigen Pater Rembold S.J. uit het Ignazius Colleg 
van Valkenburg; hij begon met zich voor te stellen als den oud-missionaris van Engelsch 
Indië, die in den grooten oorlog werd krijgsgevangen gemaakt en langs een langen weg 
terugkeerde in Valkenburg;  die nog altijd  verlof  kreeg om zijn baard te  behouden,als 
propagandabewijs bij zijn missiewerk en die in aansluiting met de woorden van Dr. Poels 
de jongens opvorderde, om ook aan het apostolaat van de bekeering der ongeloovigen en 
heidenen mee te werken. Om half zes wachtte ons nog een heerlijk genot; wij hadden n.l. 



op  de  speelplaats  een  schitterend  concert  van  het  muziekcorps  Willem  Sophie  van 
Spekholzerheide; twee uren lang luisterde heel Rolduc met zijn gasten naar de heerlijke 
muzikale praestaties.  In de pauze voerden de leerlingen onder de kundige leiding van 
Mhr. Vaessen mooie gymnastische oefeningen uit. Het was een buitengewoon prachtige 
dag.

14 Juni 1933.
 Le  jour  des  jeux.  De  sporthelden  hadden  overvloedig  gelegenheid  om  hun 

bekwaamheden,  hun  lichaamskracht  en  lenigheid  te  toonen.  Voor  het  souper  had  de 
bekende  plechtige  uitdeding  van  prijzen  plaats  voor  de  overwinnaars  in  de  talrijke 
wedstrijden;  zij  werd  voorafgegaan  door  de  jaarlijksche  revue  van  het  vervlogen 
schooljaar, opgesteld en voorgedragen door de heeren philosofen.

15 Juni 1933.
 Een derde vrije dag vanwege het feest van het H. Sacrament; na de hoogmis nog een 

mooie vergadering, weliswaar van ernstigen aard: in de rotonde van het bosquet onder de 
groene  boomen,  waardoor  de  stralen  der  zomerzon  speelden  en  de  vogels  lustig 
kweelden,  hield  Pater  Jacobs,  de  bekende  apostel  van  de  Mijnstreek,  een  echt 
indrukwekkende redevoering over de taak van de Katholieke jeugd in onzen tijd. Scherp 
belichtte  hij  de jammerlijke  verwording van de maatschappij  en de ernstig  dreigende 
gevaren; toch wees hij terecht op hoopvolle teekenen van herleving van den godsdienst, 
eenerzijds omdat het heimwee naar het hoogere meer en meer is wakker geschud en van 
den anderen kant, omdat het apostelvuur bij de Katholieken blijkt los geslagen te zijn. 
Van de Katholieke Kerk alleen is redding te verwachten en op de opgroeiende jeugd is de 
hoop gevestigd. Spreker spoorde de Rolduc. sche jongens ,dan ook aan om in den geest 
van  levendig  geloof,  van  vertrouwen  op  de  hulp  van  boven,  maar  vooral  van 
offervaardigheid daadkrachtig mee te werken aan de kerstening van de wereld. Spontaan 
klonk  bij  het  einde  van  de  rede  het  lied  "Aan  U,  o  Koning  der  eeuwen"  onder  de 
ruischende boomen en nadat de directeur eenige hartelijke woorden van dank gesproken 
had, trokken de leerlingen stil, bijna zwijgend naar de speelplaats, als hadden zij in een 
retraite een meditatie  bijgewoond over een der meest  ontzagwekkende waarheden van 
den godsdienst. Moge de indruk van het woord van Pater Jacobs een blijvende zijn.

18 Juni 1933.
 Processie-zondag, maar helaas voor Rolduc geen processie, omdat de Kerkradenaars 

zich door het dreigende weer lieten weerhouden, om met hun mooien stoet te trekken naar 
Rolduc.

22 Juni 1933.



 Heden begint  het  eindexamen van het  Gymnasium terwijl  dat  van de hoogste  klas 
Seminarie  reeds  enkele  dagen  geleden  begonnen  is.  Als  gecommitteerden  bij  het 
Gymnasium  treden  op  de  heeren  Dr.  Sormani,  oud-hoogleeraar  van  Nijmegen,  Dr. 
Brouwer,  hoogleeraar  te  Amsterdam,  Dr.  de  Boer  en  Dr.  Baas  Becking,  beiden 
hoogleeraar te Leiden.

24 Juni 1933.
 Van de seminaristen slagen er 5, één na herexamen, terwijl er één in het herexamen 

wordt afgewezen. Van de 9 A-kandidaten ontvingen er 8 het diploma.
Hedenavond branden in het naburige Herzogenrath weer vreugdevuren in verband met 

het Sonnenwendefest, dat morgen gevierd wordt; de Duitschnationalen hebben blijkbaar 
voorliefde voor heidensche feesten en voor het Katholieke Centrum worden de toestanden 
meer en meer dreigend.

Na het souper geeft de Harmonie van Chèvremont St. Philomena een concert; jammer, 
dat het weer de uitvoering in de open lucht niet mogelijk maakte, daarom luisterden wij in 
de aula, een goed uur lang naar verschillende goed gespeelde nummers.

26 Juni 1933.

 Uitslag van de tweede groep van het Gymnasium, alle B-kandidaten; 4 slaagden en 1 
werd afgewezen.

28 Juni 1933.
 Wij  ontvangen het  blijde  bericht,  dat  onze aanstaande leeraar  de weleerw.  heer:  J. 

Titulaer te Tilburg geslaagd is voor het candidaatsexamen in de economie.

28 Juni 1933.
 Heden zijn de eindexaminandi  van de Burgerschool  aan de beurt;  als  deskundigen 

fungeeren de heeren Jr. J. C. Arkenbout Schocking, Prof. Dr. C. J. van Nieuwenburg, 
Prof. Dr. J. Boogveld en Mr. G. J. van Brakel; de uitslag van dit eindexamen is minder 
gunstig: slechts 12 van de 17 kandidaten hadden succes. Een volgend jaar weer beter.

8 Juli 1933 .
 Vandaag beginnen voor  alle  leerlingen de  overgangsexamens:  het  zijn  nog drukke 

zenuwachtige dagen, die zij voor den boeg hebben, voordat over hun lot beslist wordt.



13 Juli 1933 .
 Heden loopt het werk ten einde, maar niet de spanning.

14 Juli 1933 .
 Het  schooljaar  eindigt  op  de  gewone  wijze;  de  hoogmis  van  dankzegging,  de 

mededeeling van de uitslagen, de prijsuitdeeling, dan het diner en daarna "Adieu séjour 
de mon enfance", voor velen voor- goed, voor anderen tot 4 September.

(einde kroniek Jrb. blz. 16) (OCRLC2006)



PRIJSUITDEELING
SCHOOLJAAR 1932-1933.

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

Hebben met goed gevolg afgelegd:

I. Het toelatingsexamen tot de Studie der Philosophie,
de leerlingen der 6e klas van het Seminarie:

André Bongaerts, van Tegelen. Joseph Palmen, van Schaesberg.
Johan Heusehen, van Nieuwenhagen. Piet Verharren, van Sevenum.
Willy Laugs, van Spaubeek.

11. Het Eindexamen van het Gymnasium,
de leerlingen der hoogste klas:

voor diploma A.:

Jan Baeten, van Heythuysen.
Joseph Cremers, van Valkenburg.

-Hubert Habets, van Welten~Heerlen.
Joseph Prickarts, van ChèvremonbKerkrade.
Smeets Joseph, van Ottersum.
Jo Voncken, van Wylré.
Alex Vondenhoff, van Kerkra-de.
Piet Wdertz, van Kerkrade.

voor diploma B.:

Jan Geurts, van MeerIo.
Henk Koenders, van Utrecht.
Antoon Verheugt, van Mierlo.
Henri Wakkers, van Houthem~St. Gerlach.

111. Het Eindexamen der Hoogere Burgerschool,
de leerlingen der hoogste klas:

Willy Beuskens, van Gulpen.
Frits Bröker, van Schaesberg.
Kees Dirken, van Yperen.
Sjoerd Dijkstra, van Gendringen.
Lucas Erens, van Arnhem.
Piet van der Heyden, van 's Hertogenbosch.

Antoon Hillebrand, van Bondowoso.
Jan Jacobs, van Eijsden.
Willy Römkens, van Schaesberg.
Emile Schrijnemakers, van Geleen.
Herman WiUebrands, van Bovenkarspel
Max Zwijsen, van den Haag.

IV. Het Eindexamen der Hoogere Handelsschool,
alle leerlingen der hoogste klas:

Lambert van Daal, van Horst.
Josep'h van Horn, van Amsterdam.
Antoon Janssen, van Lith.
Joseph Leuchter, van Kerkrade.
Carl Lohle, van Tilburg.
Martin Meyer, van Velsen.

Willy Reiss, van Heerlen.
Jo Stelten pool, van 'Wervershoof.
Alphons Stevens, van Valkenburg.
Frans van Vloten, van Rotterdam.
Leo Voncken, van Heerlerheide.
Maurice Wij ffels , van IJzendijke.

.......
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ALGEMEENE PRIJZEN.
Seminarie.

TWEEDE JAAR.
Jan Akkers, van Ottersum.
Victor Spauwen, van Gronsveld.

EERSTE JAAR.
Loo Penders, van Voerendaal.

Seminarie~Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

lste Afd.

GuiIlaume Heynen, van Maastricht.
Joseph Wijnen, van Kerkrade.

Henri ten

2de Afd.

~Vacat.)

VIERDE KLAS.
Doeschate, van Sevenum.

DERDE KLAS.
Jacques van de Berk, van Holtum.Born.
Piet Co enen, van Sittard.

TWEEDE KLAS.

Hubert Lumey, van Simpelveld.
Henri Olieslagers, van Doenrade.
Willy Paes, van Chèvremont.Kerkrade.

EERSTE KLAS.
lste Afd.

Hans Horbach, van Gulpen.
2de Afd.

Hans Kuypers, van Chèvremont.Kerkrade.
Eugène Vreuls, van Nieuwenhagen.

Hoogere Burgerschool.
VIERDE KLAS.

Jacques Gooden, van Meijel.

DERDE KLAS.
lste Afd.

Karel Heys, van Gennep.
2de Afd.

Josep'h Payens, van Breda.
Bennie W,eterman, van Deventer.

TWEEDE KLAS.
lste Afd.

Max Bissinger, van Amsterdam.

2de Afd.

Jean Martens, van Bocholt (België).
EERSTE KLAS.

lste Afd.

Jan van der Harten, van Eindhoven.
2de Afd.

Bob Gelhard, van Deventer.

Hoogere Handelsschool.
VIERDE KLAS.

Kees Samson, van Zwolle.

Voorbereidende Klas.

lste Afd.

Jean Baur, van Nieuwenhagen.
2de Afd.

Emile Wolfs, van Voorburg.

Seminarie.
TWEEDE JAAR.

Jan Akkers, van Ottersum.

Alg. pr., lste pro eth., lste pro gesch. wijsb.,
3e pro ontol., 3e pro nat. hist., 4e pro 'bijb. gesch.,
4e pro kerk. gesch., 5e pro theod., 5e pro sociol.

lste verm. arch., lste verm. gew. wel.

Victor Spauwen, van Gronsveld.

Alg. pr., lste pro bijb. gesch., 2e pro theod., 2e
pro gesch. wijsb., 3e pro ontol., 4e pro eth., 6e pro
kerk. gesch., 6e pro nat. hist.

lste verm. arch., 3e verm. lat., 5e verm. sociol.

Willem Muys, van Schinveld.

lste pro ontol., lste pro sociol., 2e pro gesch.
wijsb., 4e pro kerk. gesch., 5e pro theod., pro 4 verm.

2e verm. kerk. adm., 4e verm. eth., 5e verm.
bijb. gesch., 6e verm. gew. wel.

Emile.Linsen, van Sittard.

lste pro theod., lste pro eth., 2e pro gew. we!.,
4e pro arch., 6e pro kerk. gesch.,pr 4 verm.

2e verm. ontol., 2e verm. lat., 6e verm. sociol.,
7e verm. eth.

Piet van Odijk, van WijhMaastricht.

lste pro kerk. gesch., 2e pro gesch. wijsb., 3e pro
onto!., 3e pro sociol., 4e pro eth.

lste verm. theod., lste verm. lat., 2e verm. kerk.
adm.



Pierre Houben, van Maastricht.

lste pro kerk. gesch., lste pro eth., 2e pro ontol.,
4e pro arch., 6e pro bijb. gesch.

lste verm. gew. wel., 2e verm. nat. hist., 4de
verm. theod.

Cor Coenen, van Weert.

2e pro sociol., 5e pro theod., 6e pro gew. wel.,
pro 7 verm.

lste verm. ontol., 2e verm. kerk. gesch., 2e
verm. gesch. wijsb., 2e verm. kerk. adm., 3e verm.

,bijb. gesch., 5e verm. eth., 7e verm. nat. hist.

Hubert Houben, van Valkenburg.

2e pro theod., 2e pro gew. wel., 4e pro arch.,
5e pro bijb. gesch.

3e verm. ontol., 6e verm. eth.

Lambert Gubbels, van Nederweert.

lste pro gew. wel., lste pro kerk. adm., pro 4
verm.

2e verm. theod., 4e verm. ontol., 4e verm. nat.
hist., lle verm. sociol.

Henri Adams, van Thorn.

lste pro arch., 6e pr, sociol., pro 4 verm.
lste verm. kerk. gesch., 2e verm. kerk. adm.,

3e verm. gesch. wijsb., 8e verm. eth.

Theo Moors, van Tungelroy.
3e pro ontol., pro 5 verm.
lste verm. eth., lste verm. gew. wel., lste verm.

kerk. adm., 6e verm. theod., 12e verm. sociol.

Piet Diederen, van Puth~Schinnen.
4e pro theod., pro 5 verm.
lste verm. gesch. wijsb., 2e verm. kerk. gesch.,

2e verm. nat. hist., 5e verm. ontol., ge verm.
sociol.

Henri Smeets, van Heerlen.,
lste pro kerk. adm., pro 5 verm.
2e verm. kerk. gesch., 5e verm. theod., 8e verm.

eth., 8e verm. gew. wel., IOe verm. bijb. gesch.

Henri Verheggen, van Roermond.
lste pro lat., 3e pro kerk. gesch.
2e verm. kerk. adm., 3e verm. eth.

André Verheggen, van Roermond.
lste pro lat.
2e verm. eth., 7e vem. sociol.

Jan Slots, van Baexem.
4e pro arch.

Matthieu van Lierop, van Weert.

6e pro kerk. gesch.
6e verm. ontol.

Thys Brand, van Wylré.
pro 4 verm.
2e verm. kerk. gesch., 3e verm. theod., 7e verm.

ontol., 8e verm. eth.
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Hubert Hennekens, van Bunde.
6e pro kerk. gesch.
8e verm. eth.

Matthieu Leclercq, van Puth~Schinnen.
8e verm. ontol.

Willy Olieslagers, van Roermond.
8e verm. bijb. gesch.

EERSTE JAAR.

Leo Penders, van Voerendaal.

Alg. pr., lste pro eth., 2e cosmol., 2e pro log. en
crit., 2e pro nat. hist., 3e pro bijb. gesch., 3e pro
sociol., 3e pro lat., 4e pro psych., 6e pro kerk. gesch.

verm. kerk. muz., 6e verm. arch.

Pierre Heynen, van Kerkrade.

lste pro lat., 2e pro bijb. gesch., 2e pro psych.,
3e pro log. en crit., 4e pro arch., 5e pro cosmol.,
5e pro eth., 5e pro nat. hist.

Gerard Litjens, van Venray.

5e pro log. en crit., 6e pro kerk. gesch., 6e pro nat.
hist., pro 4 verm.

4e verm. sociol., 5e verm. eth., 6e verm. cosmol.,
12e verm. bijb. gesch.

Henri S~hrijen, van Broeksittard.

lste pro psych., lste pro cosmol., 3e pro eth., 6e
pro nat. hist.

2e verm. log. en crit., 8e verm. gew. wel., lOe
verm. sociol.

Louis Cordewener, van Hoensbroek. .

3e pro psych., 4e pro log. en crit., pro 5 verm.
lste verm. lat., 2e verm. sociol., 4e verm. eth.,

6e verm. cosmol., lle verm. bijb. gesch.

Lambert Meertens, van Maastricht.

lste pro log. en crit., 2e pro eth., 4e pro cosmol.
4e verm. nat. hist., 6e verm. arch., 6e verm. gew.

wel.

Jan Driessen, van Sevenum.

2e pro lat., 5e pro psych., 5e pro eth.
6e verm. arch., ge verm. log. en crit.

Hubert Wolf, van Maastricht.

3e pro arch., 3e pro kerk. muz., pro 4 verm.
lste verm. log. en crit., 2e verm. psych., 7e verm.

bijb. gesch., 7e verm. nat. hist.

Louis Claessens, van Maastridht.

3e pro kerk. muz., 4e pro psych., 5e pro log. en crit.
lste verm. eth., 3e verm. cosmol., 3e verm. lat.

Joseph Hanraets, van Blerick.
lste pro arch., lste pro nat. hist.
4e verm. cosmol., 8e verm. log. en crit., 8e

verm. eth.



Jean de Saive, van Wijk~Maastricht.

3e pro nat. hist., 5e pro log. en crit.
4e verm. bijb. gesch., 5e verm. psych.

Willy Leclercq, van Heerlen.

5e pro log. en crit., pro 5 verm.
2e verm. psych., 5e verm. cosmol., 6e verm. eth.,

7e verm. nat. hist., Be verm. sociol.

Wim Horsmans, van Ulestraten.

2e pro gew. weL, pro 5 verm.
2e verm. cosmol., 2e verm. eth., 4e verm. psych.,

7e verm. log. en crit., ge verm. bijb. gesch.

Henri Janssen, van Venlo.

4e pro eth., pro 4 verm.
Iste verm. sociol., 5e verm. log. en crit., 6e verm.

kerk. gesch., 6e verm. arch. ..

Joseph Clerx, van Neerbeek.Geleen.

3e pro cosmol., pro 5 verm.
~Iste verm. psycH., lste verm. arch., Iste verm.

nat. hist., 3e verm. eth., 4e verm. log. en çrit.

Jo Huysmans, van Roermond.

pro 4 verm.
Iste verm. gew. weL, lste verm. arch., verm.

kerk. muz., 7e verm. kerk. gesch.

Piet van den Broek, van Roermond.
Iste pro kerk muz.
2e verm. bijb. gesch., 3e verm: socio1, 7e verm.

eth.

Antoon Corbey, van Rotterdam.

2e pro gew. wel.
verm. kerk. muz., 6e verm. nat. hist.

Hubert Schaaf, van Heerlen.

2e p. kerk. muz.

Joseph Schrijnemakers, van Geleen.

2e verm. log. en crit., Be verm. cosmol.

Theo Driessen, van Tegelen.
verm. kerk. muz., 6e verm. kerk. gesch.

Heinrich Nobis, van Merke1beek.
2e verm. lat.

George Vijghen, van Valkenburg.
lste verm. gew. wel.

Bas Vermeeren, van Sevenum.

Iste verm. bijb. gesch.

Leo Snackers, vall Maastricht.
Iste verm. arch.

Jacques Pennings, van Maasbree.
6e verm. log. en crit.

Frans van der Hagh~n, van Velden.
6e verm. bijb. gesch.
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Seminarie:::Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

Iste Afd.

Joseph Wijnen, van Kerkrade.
Alg. pr., 2e pro gesch., 3e pro godsd., pro 6 verm.
Iste verm. wisk. afd. A, Iste verm. nat. afd. A,

Iste verm. scheik. afd. A en S, Iste verm. cult.
gesch., 3e verm. kerk. gesch., 4e verm. hoogd.

Guillaume Heynen, van Maastricht.
Alg. pr., pro wisk. afd. A, 2e pro nat. afd. A.
verm. gr., Iste verm. cosmogr., 5e verm. godsd.

Gerard Gelissen, van Sittard.
Iste pro ned., Iste pro gesch., Iste pro fr., Iste

pro hoogd., lste pro eng., 2e pro godsd., pro 4 verm.
verm. gr., Iste verm. cult. gesch., 2e verm. kerk.

gesch., 4e verm. nat. afd. A.

Victor Hermens, van Amby.
Iste pro godsd., Iste pro cosmogr., Iste pro nat.

aid. A, Iste pro scheik. afd. A en S, pro cult. gesch.,
2e pro kerk. gesch., 2e pro hoogd.

Willem Janssen, van Vijlen.
pro gr., pro cult. gesch., 2e pro gesch., 2e pro

scheik. afd. A en S.

Willem Claus, van Eygelshoven.
2e pro kerk. gesch., 2e pro ned., pro 5 verm.
2e verm. gesch., 2e verm. hoogd., 2e verm. wisk.

afd. A, 3e verm. scheik. afd. A en ;:', 4e verm.
cult. gesch.

Hubert Franssen, van Spekholzerheide'.
Iste pro kerk. gesch.
verm. fr., Iste verm. hoogd., 6e verm. godsd.

Joop Slangen, van Maasbree.
2e pro fr.
verm. gr., Iste verm. eng.

Joseph, Bey, van Kerkrade.
2e pro gesch.
4e verm. godsd.

Louis Slangen, van Heerlen.
pro 7 verm.
Iste verm. gesch., 2e verm. cosmogr., 2e verm.

eng., 2e verm. nat. afd. A, 2e verm. scheik. afd:
A en S, 3e verm. cult. gesch., 4e verm. ned.

Hein Vondenhoff, van Kerkrade.
pro 4 verm.
Iste verm. godsd., 3e verm. hoogd., 4e verm.

eng., 4e verm. scheik. afd. A en S.

Joseph Benders, van Schinveld.
Iste verm. kerk, gesch., verm. fr., 2e verm.

gesch., 3e verm. nat. afd. A.

Theo Hendrikse, van IJzendijke.
Iste verm. ned., verm. fr., 3e verm. eng.



Jan Jaspers, van Klimmen.
3e verm. ned.

Jo Rademakers, van Sittard.
3e verm. kerk. gesch.

2de Afd.

Leo Widdershoven, van Kerkrade.
pro gr., pro gesch., pro nat. hist., 2e pro cosmogr.,

pr, 4 verm.
iste verm. eng., Ie verm. nat. afd. B, verm.

scheik. afd. B, 2e verm. hoogd.

Antoon Mertens, van Grathem.
pro ned., pro fr., pro hoogd., pro eng.
2e verm. godsd., 2e verm. gr., 2e verm. nat.

afd. B.

Silvester Osse, van Raaite.
pro scheik. afd. B, pro 5 verm.
Iste verm. gr., verm. fr., verm. nat. hist., 2e

verm. ned., 2e verm. eng.

Arthur Begheyn, van Nieuwenhagen.
pro wisk. afd. B, pro 4 verm.
Iste verm. gesch., Iste verm. hoogd., verm.

scheik. afd. B, verm. nat. hist.

Hendrik Lochtman, van Kerkradé.
pro gesch. ned. lett., pro nat. afd. S.

Pie Smeets, van Thorn.
pro nat. afd. B.
Iste verm. ned., verm. fr.

Richard Martens, van Valkenburg.
verm. 'gesch. ned. lett.

VIERDE KLAS.

Henri ten Üoeschate, van Sevenum.

Alg. pr., Iste pro lat., Iste pro scheik., 2e pro
godsd., 2e pro ned., 2e pro fr., pro 5 verm.

Iste verm. wisk., Iste verm. nat., Iste verm.
handt., 2e verm. hoogd., 4e verm. eng.

Hans Weterman, van Üeventer.

Iste pro godsd., Iste pro ned., pro wisk., Iste pro
nat., 2e pro aardr., 2e pro hoogd., 2e pro scheik.,
pro 5 verm. ,

Iste verm. gesch., verm. fr., lste verm. eng., 2e
verm. gr., 2e verm. lat.

Frans Wetzeis, van Bleyerhei,de.

lste pro gesch., lste pro aardr., lste pro fr., lste
pro eng., 2e pro godsd., 2e pro nat., 3e pro lat.

lste verm. gr., 2e verm. scheik., 4e verm. hoogd.

Jan van den Bergh, van Nieuwstadt.

pro gr., lste pro hoogd., 2e pro lat., 2e pro fr.,
2e pro eng., pro 4 verm.

lste verm. godsd., lste verm. ned. 2e verm. nat.,
3e verm. gesch.
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Willem Systermans, van Valkenburg.
2e pro gesch., 2e pro fr.
lste verm. lat., 3e verm. godsd., 4e verm. ned.

Egbert Omloo, van Arnhem.
pro 5 verm.
2e verm. aardr., 3e verm. ned., 3e verm. eng.,

3e verm. scheik.. 4e verm. gesch.

Pierre Patilussen, van Maastricht.
pro 4 verm. ,
verm. fr., 2e verm. ned. 3e verm. lat., 3e verm.

hoogd.

Henri Soomers, van Eygelshoven.
pro handt.

Leo Janssen, van Hoensbroek.
lste verm. scheik., 2e verm. eng., 2e verm. wisk.

Willy Beurskens, van Tegelen.
verm. fr., 2e verm. handt., 3e verm. nat.

Frans Janssen, van Spekholzerheide.
verm. fr., 2e verm. godsd.

Frans Küppers, van Bleyerheide.
lste verm. aardr., 2e verm. gesch.

DERDE KLAS.

Piet Coenen, van Sittard.
Alg. pr., lste pro gr., lste pro lat., pro ned., lste

pro aardr., lste pro fr., lste pro hoogd., lste pro
eng., pro nat., pro 4 verm.

lste verm. godsd., lste verm. kerk. gesch., lste
verm. gesch., lste verm. wisk.

Jacques van den Berk, van Holtum.Born.
Alg. pr., lste pro godsd., lste pro kerk. gesch.,

lste pro lat., pro ned., pro wisk., 2e pro fr., pro 5
verm.

lste verm. gr., lste verm. aardr., lste verm.
hoogd., lste verm. nat., 3e verm. eng.

Wlilly Tegelaers, van Ammerzoden.
pro handt., 2e pro kerk. gesch., 2e pro gr., 2e pr..

gesch., 3e pro lat., pro 6 verm.
lste verm. ned., verm. fr., 2e verm. hoogd., 2e

verm. wisk., 3e verm. godsd., 3e verm. nat.

Emile Vallen, van Ottersum.
lste pro gesch., pro nat., 2e pro godsd., pro 5 verm.
2e verm. gr., 2e verm. ned., 2e verm. aardr.,

4e verm. kerk. gesch., 6e verm. lat.

Frans Giesen, van Zeddam.
pro ned., 2e pro hoogd., 2e, pro eng. pro 5 verm.
verm. fr., 2e verm. nat., 3e verm. godsd., 3e

verm. gr., 4e verm. lat.

Piet er Litjens, van Horst.
2e pro gesch.
lste verm. kerk. gesch., 2e verm. ned., 3e verm.

hoogd.



Willy Curfs, van Houthem.St. Gerlach.
pro 5 verm.
lste verm. godsd., lste verm. eng., 3e verm.

kerk. gesch., 3e verm. hoogd., 4e verm. nat.

Hans van de Venne, van Nijmegen.
pro 4 verm.
2e verm. eng., 3e verm. gesch., 4e verm. kerk.

gesch., 4e verm. nat.

Joseph Martens, van Valkenburg.
pro handt.
verm. fr., 2e verm. ned., 3e verm. lat.

Jacques Thönissen, van Medan.
2e pro aardr.
verm. handt.

Bernard Riga, van Beek ~L.).
lste verm. gesch.

Henri Brouwers, van Margraten.
2e verm. lat., 2e verm. ned.

Theo Boss, van ChèvremonVKerkrade.
3e verm. gesch., 5e verm. lat.

Matthieu Schraven, van Lottum.
lste verm. lat., 4e verm. gr.

Emmanuel Jaspers, van Klimmen.
4e verm. eng.

TWEEDE KLAS.

Hubert Lumey, van Simpelveld.
Alg. pr., pro ned., lste pro vad. gesch., lste pro

alg. gesch., lste pro aardr., lste pro nat. hist., 2e
pro godsd., 2e pro kerk. gesch., 2e pro lat., pro
4 verm.

lste verm. gr., verm. fr., 2e verm. hoogd., 3e
verm. wisk.

Henri Olieslagers, van Doenrade.
Alg. pr., lste pro kerk. gesch., lste pr. gr., pro

ned., lste pro fr., lste pro hoogd., 2e pro vad.
gesch., 2e pro alg. gesch., 2e pro aardr., 3e pro lat.

lste verm. nat. hist., 4e verm. godsd., 4de verm.
wisk.

Willy Paes, van Chèvremont.Kerkrade.
Alg. pr., lste pr. lat., pro handt., 2e pro hoogd.,

2e pro wisk., pr. 7 verm.
lste verm. kerk. gesch., lste verm. ned., lste

verm. vad. gesch., lste verm. alg. gesch., 2e verm.
gr., 4e verm. godsd., 4e verm. nat. hist.

Alphons Ha:bets, van Kerkrade.
pro ned., 2e pro nat. hist.
verm. lat., lste verm. hoogd., 2e verm. wisk.

Gerard Marcus, van Gulpen.
2e pro gr., pro 7 verm.
verm. fr., 3e verm. godsd., 3e verm. kerk. gesch.,

3e verm. nt~d., 4e verm. vad. gesch., 4e verm. alg.
gesch., 4e verm. hoogd.
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Matthieu Scholtes, van Terwinselen.
lste pro godsd., pro 5 verm.
2e verm. kerk. gesch., 2e verm. alg. gesch., 2e

verm. nat. hist., 3e verm. vad. gesch., 3e verm.
hoogd.

Joseph Knaps, van Oirsbeek.
lste pro wisk.

Robert Lambriks, van Valkenburg.
2e pro fr.
3e verm. ned.

Alphons Garé, van Beek (L.).
2e verm. godsd., 2e verm. vad. gesch., 2e verm.

aardr.

Arthur BLoemen, van Schaesberg.
2e verm. handt., 3e verm. ned.

Nico Zeyen, van Chèvremont~Kerkrade.
verm. fr.

Antoon Sonnenschein, van Terwinselen.
lste verm. aardr.

Gerard Gooden, van Meijel.
4e verm. kerk. gesch.

EERSTE KLAS.

lste Afd.

Hans Horbach, van Gulpen.

Alg. pr., lste pro godsd., lste pro bijb. gesch.,
lste pr. ned., lste pro gesch., lste pro nat. hist.,
2e pro lat., 2e pro fr., 2e pro st elk.

lste verm. aardr.

Otto van Loo, van Kerkrade.

lste pro fr., lste pro aar dr., lste pro stelk., .2e
pro godsd., 2e pr. ned., 2e pro gesch., 3e pro lat.

lste verm. bijb. gesch., 2e verm. nat. hist., 2e
verm. handt.

Koos Bruysten, van Stein.

lste pro lat., lste pro nat. hist., pro 5 verm.
lste verm. fr., 2e verm. gesch., 2e verm. aardr.,

3e verm. stelk., 4e verm. godsd.

Paul Jaspers, van Klimmen.

2e pr. bijb. gesch., pro 5 verm.
lste verm. godsd., 2e verm. fr., 3e verm. lat.,

3e verm. stelk., 4e verm. gesch.

Leo Nijst, van Kerkrade.

pro 5 verm.
verm. ned., 2e verm. gorlsd., 2e verm. stelk., 3e

verm. nat. hist., 4e verm. lat.

Martin Olieslagers, van Doenrade.
pro 5 verm.
lste verm. lat., verm. ned., lste verm. gesch.,

3e verm. bijb. gesch., 4e verm. fr.



Pierre Cremers, van Maastricht.
pro 4 verm.
lste verm. handt., 2e verm. godsd., 2e verm. lat.,

3e verm. fr.

Hans Bertels, van Deventer.
lste verm. stelk., 2e verm. bijb. gesch., 4e verm.

nat. hist.
2de Afd.

Hans Kuypers, van Chèvremont:iKerkrade.
Alg. pr., lste pro godsq., le pr. bijb. gesch., lste

pr. ned., lste pro vad. gesch., lste pr. alg. gesch.,
lste pro stelk., lste pr. nat. hist.

lste verm. lat., lste verm. fr., 2e verm. aardr.

Eugène Vreuls, van Nieuwenhagen.
Alg. pr., lste pro aardr., 2e pro lat., 2e pro ned.,

2e pro alg. gesch.
lste verm. fr., lste verm. vad. gesch., lste v-erm.

handt.

Frits Delahaye, van Amstenrade.
lste pr. lat., lste pr. fr., 2e pr. bijb. gesch., 2e

pro stelk.
2e verm. godsd.

Hans Senden, van Eygelshoven.
2e pro bijb. gesch., 2e pro fr., pr. 6 verm.
lste verm. alg. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.

lat., 2e verm. handt., 3e verm. vad. gesch., 4e
verm. nat. hist.

Theo Weterman, van Deventer.
2e pro aardr., 2e pro nat. hist., pro 6 verm.

lste verm. godsd., lste verm. stelk., 2e verm.
bijb. gesch., 2e verm. vad. gesch., 3e verm. alg.
gesch., 4e verm. fr.

Paul Cammaert, van Hontenisse.
2e pro vad. gesch., 3e pr. lat., pro 4 verm.
verm. ned., 2e verm. alg. gesch., 2e verm. nat.

hist., 3e verm. handt.

Jan Smeets, van Valkenburg.
pro handt., pro 4 verm.
3e verm. stelk., 3e verm. nat. hist., 4e verm.

vad. gesch., 4e verm. fr.

Wim Reuwer, van Ootmarsum.
pro 4 verm.
lste verm. aardr., lste verm. nat. hist., 4e verm.

fr., 6e verm. lat.

Eddy van de Voort, van Heerlen.
2e pro godsd.
2e verm. bijb. gesch.

Wiebe Terwisscha van Scheltinga, V. Nijland.
2e pro godsd.
Se verm. lat.

Henk Verhey, van Didam.
lste verm. bijb. gesch., 3e verm. lat., 3e verm. fr.

Theo van Well, van Horst.
4e verm. lat.

23

Hoogere Burgerschool.
VIERDE KLAS.

Jacques Gooden, van Meijel.
Alg. pr., lste pro meetk., pro werkt., pro nat.

hist., pro cosmogr., pro aardr., pr. handelsw., pro
lijnt., pro 6 verm.

verm. kerk. gesch., verm. nat., verm. staatsw.,
verm. handt., 2e verm. stelk., 2e verm. ned.

Leo van Oosterhout, van Oud.Vosmeer.
lste pr. stelk., pr. scheik., pr. staatsw., pro fr.,

pro eng.
lste verm. meetk.

Jan Becker, van Terborg.
pro kerk. gesch., pr. staatsw., pr. hoogd., pr. 4

verm.
verm. aardr., verm. handelsw., 2e verm. scheik.,

2e verm. cosmogr.

Eduar,d Dekkers, van 'I1Hburg.

lste pr. godsd., pro handt., pr. 4 verm.
lste verm. stelk., verm. aardr., lste verm. ned.,

2e verm. meetk.

Hubert vanW aes, van Zuiddorpe.

pr. nat., pr. gesch.
lste verm. godsd., verm. kerk. gesch., verm. fr.

Jan Jansen, van Laren.

pr. gesch., pro fr.
lste verm. cosmogr., verm. eng., lste verm. lijnt.

Bart Luger, van Eindhoven.

~~t. .
verm. werkt., lste verm. scheik., 2e verm. godsd.

Elbert Stoffels, van Brunssum.
pr. gesch.
verm. nat. hist.

Walter Lemmens, van Terwinselen.
verm. nat. hist.

Jan van Dael, van Venlo.
verm. handelsw.

DERDE KLAS.

lste Afd.

Karel Heys, van Gennep.

Alg. pr., pro kerk. gesch., pro stelk., pro meetk.,
pro nat., pro nat. hist., pro gesch., pro hoogd., 2e pro
godsd.

lste verm. aardr., verm. fr., 2e verm. eng.

Bernard Baur, van Heerlen.

lste pro godsd., pro aardr., pro staatsw., pro ned.,
pro fr., pr. handt., pro 4 verm.

verm. kerk. gesch., lste verm. gesch., verm.
hoogd., lste verm. eng.



Jacques Martens, van Venray.
pro staatsw., pro fr., pro eng.
Iste verm. godsd., verm. kerk. gesch.

Antoon DUYhstee, van den Haag.
pro ned.
2e verm. godsd.

Leo Laumen, van Venlo.

verm. staatsw., Iste verm. handt., 4e verm. godsd.

Jacques Jansen, van Breda.

verm. ned., 2e verm. gesch., 2e verm. aardr.

Henk Dijkstra, van Gendringen.

verm. nat., 3e verm. godsd.

Jean Bergmans, van Maastricht.

2e verm. gesch.

2de Afd.

Joseph Payens, van Breda.
Alg. pr., pro nat. hist., pro aardr., pro staatsw.,

pro ned., pro hoogd., pro eng.
verm. stelk., verm. fr., 2e verm. gesch.

Bennie Weterman, van Deventer.

Alg. pr., Iste pro godsd., pro kerk. gesch., pro
stelk., pro nat., pro gesch., pro staatsw.

Iste verm. nat. hist., Iste verm. aardr., verm. fr.

Jan Schoemaker, VBin;Deventer.

pro ned., pro fr., 2e pro godsd.
Iste verm. hoogd., 2e verm. eng.

Hans Schulte, van Rotterdam.

pro kerk. gesch., pro staatsw., pro 4 verm.
Iste verm. godsd., verm. ned., 2e verm. gesch.,

2e verm. aardr.

Jules van der Wierf, van Bolsward.

pro nat.
Iste verm. meetk., 2e verm. gesch., 2e verm.

aardr.

Jan Samson, van Zwolle.

pro meetk.
verm. kerk. gesch., verm. nat.

Frans Tegelaers, van Ammerzoden.
pro handt. -

Matthieu Schenk, van Maastricht.

pro handt.
2e verm. meetk.

Willem Rühülessin, van Bandoeng.
Iste verm. gesch., vetm. handt., 2e

hist.

Herman Mous, van Heerlen.
verm. handt.

verm. nat.
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TWEEDE KLAS.

Iste Afd.

Max Bissinger, van Amsterdam.
Alg. pr., pro godsd., pro kerk. gesch., pr. stelk.,

pro meetk., pro nat. hist., pro gesch., pro aardr.,
pro ned., pro fr., pro hoogd., pro eng.

lste verm. handt.

Emile Gerards, van Heerlen.
pro 11 verm.
verm. kerk. gesch., Iste verm. nat. hist., lste

verm. aardr., Iste verm. ned., Iste verm. fr., Iste
verm. hoogd., Iste verm. eng., 2e verm. godsd.,
2e verm. stelk., 2e verm. meetk., 2e verm. gesch.

Hans Glebocki, van Heerlerheide.
pro handt., pro 4 verm.
Iste verm. godsd., Iste verm. stelk., Iste verm.

mèetk., 2e verm. hoogd.

Jacques van Esser, van Roermond.
pro 4 verm.
Iste verm. gesch., 2e verm. aardr., 2e verm. ned.,

2e verm. handt.

Frans Dortu, van Chèvremont"Kerkrade.
verm. kerk. gesch., 2e verm. nat. hist.

Willy Caubo, van VaaIs.
2e verm. gesch., 2e verm. hoogd.

Simon Drost, van Venlo.
2e verm. eng.

Walter de Bie, van Zundert.
2e verm. fr.

2de Afd.

Jean Martens, van Bocholt (België).
Alg. pr., Iste pro godsd., pro kerk. gesch., pro

stelk., pro meetk., pro nat. hist., pro gesch., pro
aardr., pro ned., pro fr., pro hoogd., pro eng., pro
handt.

Frans Stoffels, van Brunssum.
pro kerk. gesch., 2e pro godsd., pro 4 verm.
Iste verm. nat. hist., Iste verm. hoogd., 2e verm.

gesch., 2e verm. ned.

Louis de Kerf, van St. Jan Steen.
pro kerk. gesch., pro 7 verm.
Iste verm. godsd., Iste verm. gesch., Iste verm.

aardr., Iste verm.fr., Iste verm. eng., 2e verm.
nat. hist., 2e verm. ned.

Jan Joosten, van Gendringen.
pro 5 verm.
verm. kerk. gesch., 2e verm. stelk., 2e verm.

meetk., 2e verm. aardr., 2e verm. ned.

Karel Heys, van Gennep.
pro 4 verm.
Iste verm. stelk., Iste verm. meetk., 2e verm.

aardr., 3e verm. godsd.



Cas Heuvelmans, van Ell~Hunsel.
2e pro godsd.
Iste verII1.ned., 2e verm. gesch.,2e verm. handt.

Bertrand Maenhout, van Sluis Heille.
2e verm. fr., 2e verm. hoogd.

Jan Tromp, van Sneek.
2e verm. eng., 3e verm. godsd.

Joseph Vranken, van Kaalheide.
lste verm. handt.

Wim de Wit, van Hilversum.
2e verm. godsd.

Max Plaisier, van Pladjoe.
2e verm. nat. hist.

Wim Stoltz, van Oss.
2e verm. ned.

EERSTE KLAS.

lste Afd.

Jan van der Harten, van Eindhoven.

Alg. pr., lste pro nat. hist., lste pro ned., pro
handt., 2e pro aardr.

lste verm. godsd., verm. fr., 2e verm. gesch.

Jan Heys, van Gennep.

lste pro godsd., lste pro stelk., lste pro meetk.,
pro hoogd., 2e pro gesch., pro 4 verm.

lste verm. bijb. gesch., lste verm. ned., 2e verm.
nat. hist., 2e verm. aardr.

Cornelis Bos, van Usquert.

lste pro bijb. gesch., lste pro gesch., 2e pro stelk.,
2e pro meetk., 2e pro nat. hist., pr..5 verm.

lste verm. godsd., lste verm. aardr., verm. fr.,
2e verm. ned., 2e verm. hoogd.

. Theo van Wessum, van Wateringen.
lste pro aardr., 2e pro bijb. gesch., 2e pro meetk.,

2e pro ned., 2e pro fr.
lste verm. stelk., 3e verm. godsd., 4e verm. nat.

hist.

Henri Beurskens, van Tegelen.
lste pro fr., 2e pro godsd.
3e verm. gesch., 3e verm. ned.

Leo Akkermans, van Rotterdam.

pro 4 verm.
lste verm. gesch., 3e verm. nat. hist.,

aardr., 4e verm. bijb. gesch.

Arnold Martens, van Heerlen.

verm. fr., lste verm. hoogd., 4e verm.

3e verm.

godsd.

Jo van Soest, van Utrecht.
verm. meetk., 2e verm. stelk., 3e verm. bijb.

gesch.
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Joseph Vorstermans, van Arcen.
4e verm. godsd., 4e verm. nat. hist.

Otto Schoemaker, van Deventer.
lste verm. nat. hist.

Henk Heys, van Gennep.
2e verm. bijb. gesch.

2de Afd.

Bob Gelhard, van Deventer.

Alg. pr., pro ned., pro fr., 3e pro voordr., pro 4
verm.

lste verm. stelk., lste verm. handt., 2e verm.
godsd., 2e verm. bijb. gesch.

Adri Hoynck van Papendrecht, van Bergeijk.

pro bijb. gesch., pro stelk., pro meetk., pro gesch.,
pro aardr., 2e pro godsd.

Piet Retel, van Fort de Koek.

pro nat. liist., lste pro voordr., pro 5 verm.
lste verm. bijb. gesch., verm. meetk., lste verm.

fr., 2e verm. stelk., 3e verm. godsd.

Johan Tromp, van Sneek.

lste pro godsd.
lste verm. ned., 2e verm. fr., 2e verm. gesch.

Matthieu Turk, van Kerkrade.

pro hoogd.

Henri Franssen, van Venlo.

verm. nat. hist., 2e verm. bijb. gesch., 2e verm.
ned.

Joseph Koten, van Amstenrade.
lste verm. gesch., lste verm. aardr.

Eduard Wolfs, van St. Geertruid.
verm. nat. hist.

Hoogere Handelsschool.
VIERDE KLAS.

Kees Samson, van Zwolle.

Alg. pr., pro ned. t., pro ned. corr., pro eng. t.,
pro hoogd.t., pro gesch., pro hand.recht, pro nat., pro
scheik., pro warenk., pro econ., pro 8 verm.

verm. godsd., lste verm. hoogd. corr., verm.
boekh., verm. hand.rek., verm. aardr., 2e verm.
fr. corr., 2e verm. eng. corr., 2e verm. wisk.

Karel Breukers, van Roermond.

pro godsd., pro ned. t., pro fr. t., pro boekh., pro
hand.rek., pro aardr., pro org. en techn., pro 10 verm.

verm. ned. corr., lste verm. fr. corr., lste verm.
eng. corr., lste verm. gesch., lste verm. nat., lste
verm. scheik., lste verm. warenk., lste verm. econ.,
2e verm. kerk. gesch., 2e verm. eng. t.



Vincent Boon, van den Haag.
pro kerk. gesch., pro boekh., pro hand.rek., pro

wisk.
verm. godsd., 2e verm. scheik., 2e verm. org. en

techno

Jan Bongaerts, van Boxmeer.
pro eng. corr., pro hoogd. corr., pro 7 verm.
lste verm. kerk. gesch., verm. ned. t., verm. fr.

t., lste verm. eng. t., lste verm. hoogd. t., lste
verm. wisk., 2e verm. warenk.

Henk Steinhoff, van Tilburg.
pro 4 verm.
verm. hand.recht, lste verm. org. en techn., 2e

verm. nat., 2e verm. econ.

Joseph Timmermans, van Nederweert.
pro fr. corr.
2e verm. gesch.

Charles Nijst, van Kerkrade.
verm. godsd., verm. ned. t.

Voorbereidende Klas.
lste Afd.

Jean Baur, van Nieuwenhagen.
Alg. pr., lste pro bijb. gesch., lste pro ned.,

lste pro rek., lste pro nat., 2e pro vad. gesch.
lste verm. fr., lste verm. aardr.

Willem Coerver, van Bocholtz.
lste pro handt., 2e pro bijb. gesch., 2e

2e pro aardr., 2e pro nat.
Iste verm. rek., 2e verm. vad. gesch.

Leo Caminada, van den Haag.
lste pro godsd., lste pro vad. gesch.,

aardr., 2e pro rek.
2e verm. nat.

pro ned.,

lste pro

Wim van den Berg, van Utrecht.
2e pro godsd., 2e pro fr.
lste verm. ned., lste verm. vad. gesch., 2e verm.

rek.

Antoon van Vlokhoven, van Kerkrade.
lste pro fr.
2e verm. ned.

Willy Verhey.den, van Brunssum.
2e prohandt.
lste verm. nat., 2e verm. rek., 3e verm. fr.

Pierre Eckmans, van Maastricht.
lste pro voordr.

Peter Nissen, van 'Montfort.
lste verm. bijb. gesch., 2e verm. aardr.

Tonny van Benthem, van Nijmegen.
lste verm. handt., 2e verm. godsd.
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Hendrik Broek, van Vaals.
2e verm. bijb. gesch., 2e .verm. handt.

Henri Beekman, van Gendringen.
2e verm. fr.

2de Afd.

Emile Wolfs, van Voorburg.
Alg. pr., lste pro ned., lste pro rek., lste pro

vad. gesch., 2e pro bijb. gesch., 2e pro aardr., 2e
pro nat., 2e pro handt.

lste verm. godsd., 2e verm. fr.

Joseph Paulissen, van Kerkrade.
lste pro godsd., Iste pro aardr., lste pro nat.,

2e pro ned., 2e pro rek., 2e pro vad. gesch.
lste verm. bijb. gesch., lste verm. fr., lste verm.

handt.

OUo Genders, van Breust.Eijsden.
lste pro bijb. gesch., Iste pro fr., lste pro handt.,

pro 5 verm.
2e verm. ned., 2e verm. rek., 2e verm. vad.

gesch., 2e verm. aárdr., 3e verm. nat.

Henri Meens, van Berg en Terblijt.
2e pro fr.
3e verm. rek., 3e verm. aardr., 4e verm. ned.

Antoon Systermans, van Valkenhurg.
pro 4 verm.
Iste verm. aardr., 2e verm. bijb. gesch., 3e verm.

ned., 4e verm. godsd.

Kees Willemse, van Kerkrade.
4e verm. bijb. gesch., 4e verm. rek., 4e verm nat.

Antoon Claassen, van Tilburg.
lste verm. ned., lste verm. vad. gesch., 4e verm.

aardr.

Hein Baur, van Heerlen.
Iste verm. nat., 3e verm. bijb. gesch.

Folkert Sikkes, van Gulpen.
lste verm. godsd., 4e verm. fr.

Joseph Verheugt, van Mierlo.
lste verm. rek., 3e verm. fr.

Gerard Ruiters, van Kerkrade.
2e verm. nat. hist.

KLEIN.ROLDUC.

Uitmuntend gedrag.

Jules Alberts, van Gulpen.
Koos Bruysten, van Stein.
Pierre Cremers, van Maastricht.
Hans Horbach, van 'Gulpen.
OUo van 1.00, van Kerkrade.



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

Maria~Congregatie.

Bijeen korte terugblik over het afgeloopen
jaar dienen we op de eerste plaats te ver~
melden de verandering van Directeur van
enkele afdeelingen. Mhr. Jacobs werd n.l.,
mede in verband met zijn aanstelling tot
geestelijk leider der afdeeling S van het Gym~
nasium, benoemd tot Directeur der Maria~
Congregatie afd. Phi'losofen, inplaats van Mhr.
van der Mühlen. De plaats van Mhr. Jacobs
als Directeur der tweede afdeeling (middel~
klassen H.IRS. en Gymnasium) werdingeno~
men door Mhr. Cramer; de éérste en derde
afdeeling behielden hun Directeuren, resp.
Mgr. A. van de Venne en Mhr. A:bsil.

Vervolg,ens dient gememoreerd te worden
de deelname van onze congregatie aan het
zoo schitterend geslaagde Maria~Congres te
Nijmegen, in de groote vacantie 1932. Onder
leiding van Mhr. Jacobs en de Hoogeerw.
Heer Directeur was een afdeeling congrega~
nisten van Rolduc aanwezig. Ook onder de
vacantie geeft onze Maria.congregatie dus
blijk van haar groote vereering en liefde voor
haar Patrones.

Wanneer we daarna onze aanteekeningen
verder volgen, komen we aan een punt, waar
men elders in dit Jaarboek een meer uitge~
breid verslag van kan vinden, n.l. de Fancy~
Fair, welke uitging van het bestuur der ge~
zamenlijke afdeelingen. Op een ihestuursver~
gadering was het punt aangeroerd, hoe de
Congregatie eens iets meer "naar buiten" kon
werken - en werd de wenschelijkheid van
deze uitwendige activiteit naar voren ge~
bracht, met het gevolg, dat door de Congre~
gatie een Fancy~Fair georganiseerd werd,
waarvan de opbrengst zou besteed worden
voor de armen en werkeloozen van Kerkrade.

Elders kan men van het succes, waarmee dit
experiment bekroond is, meer lezen. Deze ge~
beurtenis heeft veel bijgedragen tot een 'goe~
de stijging der uitwendige werkzaamheid, en
is tevens een bewijs beweest van de werkwil

en het saamhoorigheidsg,evoel van alle vier de
afdeelingen onderling.

.op 22 Februari herdacht de jongste afdee~
ling van onze Congregatie haar 121/2~jarigbe~
staan. Er had een kleine feestvergadering
plaats, waarop tevens aanwezig waren Mhr.
Janssen J. en Mhr. Vliegen, beide oprichters
dez.er afdeeling. Mhr. Janssen J. hield een
korte predicatie.

De alg.emeene opdracht der nieuwe leden
had plaats tijdens de algemeene vergadering
in de crypte op het feest van Maria~Liclht~
mis. Van de ,Philosofen deden 4 leden hun op~
dracht; van de afdeeling van 'Mhr. Directeur
één, en van die van Mhr. Cramer 15, terwijl
in de afdeeling van Mhr. Absil 29 nieuwe
leden werden aangenomen. Mhr. L. Janssen
hield een mooie predicatie onder de titel:
"Het moederhart van Maria over de men~
sehen."

Een vergadering in de crypte had ook nog
plaats op 25 Maart, Maria~Boodsohap, titel.
feest der 3 laagste afdeelingen. Deze verga~
deringen dragen óók zeer veel bij tot de meer
hechte vorming van onze leden tot ware
Maria.kinderen.

In de afdeeling van Mhr. Cramer werd een
begin gemaakt met de vorming van "secties"
(z.g. "kerngroepen").

Zoo als men ziet, is er dit jaar dus een
merkbaar streven in de vier afdeelingen, om
het mee. en in~leven met onze Congregatie
zoowel uitwendig als inwendig te versterken
en te verinnigen. Moge dit streven in de ko.
mende jaren uitgroeien en bijdragen tot een
krachtig.e en daadwerkelijke hulp voor de
vorming van àllen tot goede congregatie~
leden, en steeds meer en meer leiden tot het
ideaal van de Maria~liefde. Dit is onze
wensch, en laten we allen deze wensch met
een diep vertrouwen aan onze Hemelsche
Moeder en Beschermster voorleggen!



lste afdeeling:
Prefect: J. Philip pens.
le Assistent: V. Spauwen.
2e Assistent: P. v. Odijk.
Raadsleden: Joh. Heuschen en

B. Vermeeren.
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2de afdeeling: ,
Prefect: A. Hillebrl,lnd.
te Assistent: A. Janssen.
2e Assistent: H. Koenders.
Raadsleden: S. Dijkstra en

T. Mertens.

.....

Derdè Orde van St. Franciscus.
Directeur: Dr. A. Deumens.
Prefect: Jos. Geusens.
Onder.prefect: L. Pendel'S.
Secretaris: H. Wakkel's.
~Penningmeester: .B. Baur.

"In no mine Dei feliciter". Onder Gods
hoede zijn we een nieuw schooljaar ingegaan.
Thans staan we aan het einde en rest het ons
nog om onze balans op te maken. Al kunnen
we niet met wiskundige zekerheid de stand
van onze vereeniging grafisch weergeven,
toch meen en we, dat de D. O. III in 't afge.
loopen jaar nog een hoog ere vlucht heeft ge.
nomen. Na Gods zichtbare zegen is dit voor
't grootste gedeelte ook te danken aan de
ijver en vindingrijkheid van onzen directeur.

Thans bestaat onze vereeniging uit 108 le.
den, waarvan 2 postulanten, 52 novicen en
54 geprofeste leden. In den loop van het jaar
werden 53 leden gekleed en 26 leden ge.
profest.

N aar gewoonte werd het sterfuur van
Vader Franciscus, 4 October, op bijzonder
pleohtige wijze in de crypte gevierd. De
plechtigheid werd opgeluister,d door het phi.
losofen.kooronder de goede leiding van
Jan Slots, die zich ook als organist en diri.
gent op onze zangrepetities zeer ver,dienste.
lijk heeft gemaakt.

24 October werd Jos. Geusens tot préfect
gekozen.

Een bijzonder succes werd de herdenking
van het Auspicato.Jubileum, hetgeen we te
danken hebben aan den Zeer Eerw. Pater
Valerianus O.F.!M., die ons in de drie pree.
ken van het Triduum, 6, 7 en 8 November,
op buitengewone wijze heeft weten te boeien.

Een sprekend bewijs hiervoor was de aanwè.
zigheid van 160 jongens op elk der drie ver.
gaderingen.

16 November. Wegens het aftreden van
Jules Loyson werd Been. Baur tot penning.
meester gekozen. Wij brengen onzen oprech.
ten dank aan den afgetreden functionaris, die
steeds uitmuntte in nauwgezetheid en groote
zorgen voor zijn taak.

Een groot verlies hadden we 20 November
te betreuren in den te vroegtijdigen dood van
onzen medebroeder en vriend Reinier van der
Zwaan, die ons steeds tot voorbeeld is ge.
weest, vooral door ihetgeduld in zijn lang.
durige ziekte. Voor zijn zielerust werden twee
H. Missen gelezen. R.I.P.

In de maandvergaderingen heeft onze di.
recteur ons het verdere leven van de H. Eli.
sabeth geschilderd. We hebben haar leer en
zien niet alleen als moeder voor hare kinde.
ren, maar ook als moeder der zieken en
armen, die ondanks eigen leed altijd eerst aan
haarmedemenschen ,dacht en ondanks de
grootste bepJ;Oevingen haar gelofte vang'e.
hoorzaamheid niet brak. We hebben hare
deugden zien aangroeien tot een rijkdom, die
haar maakt tot de allerwaardigste leeken.
navolgster van St.Franciscus.

't Grootste succes is echter de V.R.E.E.B..
actie (voor Ruslands eerherstel en bekeering).
't Plan is uitgegaan van onze directeur. Zoo.
als de naam zegt, is het een gebedsactie
tegen het door de russische godloozenuit.
gewerkte vijfjarenplan, dat de uitroeiing van
de Godsgedachte uit de russische jeugd en
samenleving beoogt. Moge de actie groeien,
zoowel in Rolduc, alsook daarbuiten. Om een
cijfer te geven: van November tot en met



Juni werden op Rolduc 17600 diverse geeste$
lijke gunsten tot eerherstel afgestaan.

Dan rest ons nog een extra woord van
dank te brengen aan onze directeur, die ons
in staat stelde om onze boekenvoorraad ZOO$
danig uit te breiden, dat we na de vacantie
over twee bibliotheken zullen beschikken,
waarvan er een apart voor de philosofen
bestemd is.

Prachtig werk werd ook verricht door de
bibliotheek$commissie, die stond onder de lei$
ding van den biblothecaris L. Penders en
waartoe verder behoorden M. Leclerq, V.
Spauwen, W. Janssen en B. Baur. Aan hen
hebben we vooral de schifting der boeken te
danken.

Op 11 Juni had de canonieke visitatie
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plaats door den Zeer Eerw. Pater Clemen$
tinus Vrijmoed O.F.M., die een zeer gewaar$
deerde toespraak hield over den geest van
Christus en St. Franciscus.

2 Juli werd tot prefect gekozen L. Penders,
tot dan onderprefect -, tot onderprefect G.
Vyghen en tot secretaris ,E. Vallen.

Een woord van opreohten dank aan onze
van Rolduc vertrokken volijverige prefect en
secretaris, door wier groote toewijding en
enthousiast vervullen van hun taak onze
vereeniging in dit schooljaar zoo zeer in bloei
is kunnen toenemen.

Moge de Derde Orde steeds groeien, vooral
in geest~lijk opzicht, opdat zij een zegen
blijve voor vele Rolducsche studenten. Dat
geve God op voorspraak van St. Franciscus.

.......

Missievereeniging "Rolduc" .
JAARVBRSLAG 1932-1933.

Voorzitter: H. Meens.
Vice$Voorzitter: L. Erens.
Secretaris: L. Penders.
Penningmeester: V. Spauwen.
Moderator: Drs. P. Cramer.

De groote opbloei, die verlede~ jaar gecon$
stateerd kon worden in de belangstelling voor
het zoo belangrijke en mooie missiewerk, is
ook dit jaar nog grootergeworden. De onver$
schilligheid voor het werk onzer vereèniging
is zoo goed als geheel verdwenen en de
meeste leden toonden in het afgeloopen jaar
een warme belangstelling en een groote ijver,
om meer missiekennis te verwerven en daar$
door meer missieliefde. En evenals verleden
jaar was ook nu weer ,de eerste algemeene
Missiedaggrootendeels de oorzaak hiervan.

Deze werd echter pas gehouden op Zondag
16 October, waardoor het werk der vereeni$
ging een misschien wat te groote vertraging
ondervond gedurende het eerste trimester. In
de groote Propaganda$vergadering, die na de
Hoogmis in de speelzaal gehouden werd,
richtte de Voorzitter een hartelijk woord van
welkom tot alle missievrienden en sprak te$

vens zijn dank uit aan allen, die verleden jaar
op een of andere wijze hadden meegewerkt
aan de bloei der vereeniging.

Vervolgens sprak Pater Terbur.gh O.P. over
de Katholieke Actie onder de Studenten en
haar verband met de Missieacti,e. Op hel$
dere en pakkende wijze wist hij uiteen te
zetten, dat ieder,e katholieke actie moet wor$
den opgebouwd op het Levende Ideaal, dat
Christus is, op het diepe Geloof, dat tot
daden voert. Ook als leden der Missiever$
eeniging moeten we een diep beleefde over$
tuiging hebben van de noodzakelijkheid van
de bekeering der andersdenkenden. De liefde
voor dat werk moet onze drijfveer zijn en die
liefde is hoofdzakelijk te verkrijgen door ken$
nis. De liefde is het ook, die ons aanzet, al
onze daden en de daarmee verbonden offers
met blijdschap te verrichten,. Met een krach$
tig woord tot diepere, overtuigde b~leving
van het Geloof, voortkomend uit en steU$
nend op de liefde, sloot Pater Terburgh zijn
bezielende toespraak, welke ,beloond 'Werd
door een hartelijk applaus. Met een woord
van dank tot de Z.E. Spreker en tot alle aan$
wezigen sloot de Voorzitter de vergadering.



Des avonds hield Pater Popelier van de
Congregatie van Scheut een causerie over de
missiegebieden zijner Congregatie in China.
Aan de hand van e'enige lichtbeelden ver.
klaarde hij de toestanden in deze streken.
Vooral het bandietenwezen, dat zooveel scha.
de doet aan het missiewerk, werd besproken.
Ook deze uiteenz'ettingen werden met aan.
dacht en belangstelling gevolgd. De H. E. H.
Directeur sprak een dankwoord.

Vermeld dient nog te worden, dat voor
deze propagandadag een tiental teekeningen
werden gemaakt, die in de corridor werden
opgehangen. Aan de vier beste inzendingen
werd een prijs toegekend in de vorm van re.
producties van de werken van bekende schil.
ders. Deze prijzen werden door de Voor.
zitter op de propa,ganda.vergadering uitge.
deeld.

'De drie afdeelingen konden nu met nieu.
we moed en nieuwe geestdrift hun werk be.
ginnen.

De eerste afdeeling - der Heeren Philo.
sofen - die reeds twee vergaderingen had
kunnen houden vóór de algemeene missie.
dag, mooht zich niet in de gewone belang.
stelling verheugen. Gemiddeld was nog geen
twee. derde der leden aanwezig - we hopen,
dat dit spoedig verbeteren zal -. Ook ,dit
jaar werd geen vastomlijnd programma van
lezingen gevolgd. Na een algemeene uiteen.
zetting over:

Grondslagen, Doel, Plicht en Middelen
der Missie,

volgden twee lezingen over:
Priester - resp. - Leek en Missie.

Nadat ook
Ijsland

besproken was, werd door twee leden een
korte improvisatie gehouden over:

Hindoeïsme en Boeddhisme,
waarna het grootste gedeelte van deze ver.
gadering besteed werd aan debat. Deze me.
thode viel zeer in de smaak bij de leden en
we hopen, dat zij in het volgende jaar meer
navolging' zal vinden, al vereischt ze ook wat
meer werk en inspanning. Hierna werden
achtereenvolgens lezingen gehouden over:

De Islam .

De Missie op Ned..Nieuw.Guinea
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Noorwegen
Finland en
Communisme en Missie.

Bovendien werd geregeld de Maand.inten.
tie van het Apostolaat des Gebeds door de
Voorzitter in 't kort besproken. De lezingen
in deze afdeeling waren goed verzorgd, maar
daar ze gewoonlijk iets te lang waren, kwam
er van een vruchtbaar debat niet veel terecht.

De tweede afdeeling - de hoog,ere klassen
- 'genoot een overgroote belangstelling.
Steeds waren ong'eveer alle leden aanwezig.
In het eerste trimester wist men drie verga.
deringen te vullen met debat over allerlei her.
vormingen in de werkwijze der vereeniging.
Vele voorstellen verschenen, waarvan de
meeste verworpen werden, en de enkele, die
men goedkeurde, werden uit g,ebrek aan door.
zettingsvermogen niet uitgevoerd. Slechts één
voorstel bleek levensvatbaarheid te bezitten
en we mogen gerust zeggen, dat het een ver.
betering was. De leden dezer afdeeHng mogen
n.l. in 't vervolg zelf het tijdschrift, dat ze
wenschen te lezen, uitkiezen, zoodat ieder op
zijn eigen manier zijn missie kennis verrijken
kan. De tijdschriften bereiken hiermee ook
beter hun doel. Ditzelfde wordt ook toege.
past bij de leden der eerste afdeeling voor die
tijdschriften, die niet op de leeszaal gelegd
worden.

Nadat de Z. E. H. Moderator in de 2de af.
deeling een causerie had gehouden over:

De sociale toestanden in Congo en Japan
werden vervolgens de twee lezingen van dit
jaar, door de leden zelf, gehouden, respectie.
velijk over:

Noorwegen en
Missie en Nationalisme.

In de laatste vergadering van het tweede
trimester sprak de Z.K 'H. J. Janssen over:

De Bouwstijlen in de Missie.
Ofschoon de belangstelling in deze afdee.

ling zoo groot is, moeten we 'het toch betreu.
ren, dat er zoo weinig animo bestaat onder
de leden, om zelf lezingen of improvisaties te
houden. Het volgende jaar moge hierin een
verbetering brengen!

In de derde afdeeling - de lagere klassen
- werden door de leden der eerste afdeëling
een viertal imprövisaties g,ehouden over:



Reducties in Paraguay
IJsland
Pater Damiaan
De H. Bonifacius,

terwijl over:
FakirsenYogis

door een der leden zdf een lezing wer,d ge-
houden. De belangstelling was over het alge-
meen bevredigend.

Onder de leden dezer afdeeling werden, in
tegenstelling met andere jaren, nu steeds de-
zelfde tijdschriften gepasseerd.

De tijdschriften, die van de leden terug-
komen, worden eerst aan de leerlingen van
Klein-Rolduc gegeven, om vervolgens nog
dienst te doen in het Patronaat van een nabu-
rige Parochie.

Om de leden nog wat aan te moedigen zelf
lezingen te maken, werd in iedere afdeeling
voor de beste lezing een prijs uitgeloofd.

Wanneer we van enkele onvolmaaktheden
afzien, mogen we gerust zeggen, dat in de
drie afdeelingen steeds blijk werd gegeven
van groote Ibelangstelling, en dat de missie-
kennis en missieliefde van velen vermeer-
derd is.

Reeds vóór de algemeene Missie-dag, werd
op Donderdag 15 September de vereeniging
vereerd met een hezoek van zijne H. Exc.
Mgr. J. Joosten, Ap. Vic. van Ta'tung, de
opvolger van Mgr. Hoogers. Na het souper
werd in de kleine studiezaal een vergadering
gelhouden voor alle belangstellenden; na een
welkomst-woord van de voorzitter werden
aan Mgr. verschillende vragen gesteld over
zijn Vicariaat, zijn groot-Seminarie, (waar O.a.
de besohermeling onzer vereeniging, Paulus
Yen, zich tot het priesterschap voorbereidt),
over de politieke toestanden, over de vorde-
ringen van het bekeerings-werk. Over al deze
vragen gaf Z. H. Excellentie een interessante
uiteenzetting. De voorzitter beloofde het ge-
bed van allen voorden nieuw en Ap. Vicaris
en zijn Vicariaat, waarna de biss~hoppelijke
zegengegevenwerd. -

Vrijdag, 18 November, hield de Montfor-
taan, Pater Jeannée, in de rookzaal, een lezing
over de onderwijstoestanden en de kerste-
ning der Portugeesche kolonies in Oost-
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Afrika. Zijn uiteenzetting werd met groote
aandacht gevolgd door de zeer vele belang-
stellenden en van de gelegenheid tot debat
werd druk gebruik gemaakt.

Op Palm.Zondag, 9 April, gaf Pater Wol.
ters e.M. geleg'e11Iheid,om hem vragen te stel.
len bijzonder over de onderwijs.toestanden
in N ed...OosMndië. De vergadering, die door
ongeveer 25 leden werd bijgewoond (de mees.
ten waren reeds op vacantie) had een zeer ge.
zellig verloop. Achtereenvolgens behandelde
spreker het Middelbaar onderwijs, de ver.
schillende soorten van scholen, het Melania.
werk, het Nationalisme, S. P. L., artikel 177,
de inrichting der regeering en de groote dag.
bladen.

Het Apostolaat des Gebeds, dat tot nog
toe alleen onder de leden van de eerste afdee.
ling verspreid was, werd nu ook uitgebreid
over alle leden, zoodat het aantal leden van
dit Apostolaat van 70 steeg tot 250. Deze
vruchtbare gebedsactie zal zeker ten goede
komen aan alle takken der missie, die zonder
gebed en genade niet kunnen bloeien.

Ongeveer einde Februari bereikte ons een
verzoek van de redactie van "De Jong,e
Werkman", om met onze vereeniging een
missierubriek te onderhouden in genoemd
blad. Het verzoek werd met veel enthousias.
me ing'ewilligd. Na eenige besprekingen van
bestuur en leden, werd een programma opge.
maakt, volgens welk de korte artikelen zou.
den vers~hijnen en aan de 60 medewerkers
voorgelegd. Ieder koos een geschikt onder.
werp en 15 Maart verscheen het eerste arti.
keI. Dat de instemming met dit verzoek groot
is, bewijst wel het groot aantal medewerkers
en het feit, dat de reeds ingeleverde voorraad
artikelen eerst omstreeks December uitgeput
zal zijn, terwijl de daarop volgende reeks
onderwerpen reeds verdeeld is. Eenige tee.
ken aars zorgen voor de noodige illustratie.
Dez,e rubriek zal ook de arbeidersjongens
nog veel missiekennis bijbrengen, zoodat ook
zij in hun gebed het werk der geloofsuitbrei.
ding niet zullen verg'eten, en wij helpen aldus
weer indirect de missie.

Tegen het einde van het eerste trimester
werd aan 20 studiehuizen van verschillende
missiecongregaties een lijst gezonden van



oude boeken, die hier niet meer gebruikt kon.
den worden en die wij gratis aanboden. De
antwoorden met de meer of minder groote
vragenlijsten kwamen spoedig binnen, zoodat
in 't begin van het tweed~ trimester alle boe.
ken verstuurd konden worden.

Wat onz.e bibliotheek betreft, de ruirnte
voor de boeken in de oude kast bleek te klein.
De Z. E. H. Provisor schonk toen aan de ver.
eeniging een groot, nieuw boekenrek, waar.
voor we hem hier nogmaals onze hartelijke
dank betuigen.

Bij de jongere leden was voor de biblio.
theek een zeer groote belangstelling, zoodat
ook het aantal missieverhalen aanzienlijk
werd uitgebreid. De leden der eerste en twee.
de afdeeling toonden weinig interesse. Wel
werden nog verschillende, onlangs versche.
nen studieboeken aangekocht, om de stof
voor de lezingen uit te breiden. Het aantal
uitgeleende boeken kon dit jaar van 500 op.
gevoerd worden tot 850.

1Oit overzicht laat ons de activiteit onzer
vereeniging zien, zoowel op materieel als op
spiritueel g.ebied. We mogen tevreden zijn,
maar deze tevredenheid moet ons nog aan.
sporen, om in de komende jaren met nog
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meer ijver en liefde de onvolmaaktheden zoo.
veel mogelijk weg te nemen, opdat de ver.
eeniging bij haar derde lustrum in 1934 een
zoo hoog mogelijke bloei bereikt zal hebben.

Dat geve God, op voorspraak van de H.
Theresia ab inf. Jezu, de patrones der Mis.
siën.

Door de vereeniging werd dit jaar besteed:

Mgr. Joosten (Scheut), Ta'tung f 100.-
E. P. Terburgh a.p. f 50.-
E. P. Popelier, Scheut f 50.-
E. P. Jeannée, Montfortaan, Porta

Delgado
St. Petrus Liefdewerk
E. P. de Bruyn a.p., Guadeloupe
Jaarlijksche Bijdrage St. Petrus Lief.

'dewerk
E. P. Cruyen (Scheut), Congo
Mgr. Aerts (jaarlijksche gift)

Nieuw.Guinea
Voortplanting des Geloofs
Boeken, Tijdschriften etc.

f 50.-
f 25.-
f 50.-

f 250.-
f 50.-

f 250.-
f 160.-
f 250.-'

f 1285.-

L. PENDERS, Secr.

.. ........

Academie Sanctus
Moderator: Drs. Th. Absil.
Voorzitter: Piet v. Odijk.
Secretaris: A. Verheggen.
Vice. Voorzitter: Bas Vermeeren.

De traditie wil, dat aan 't einde van een
Aca,demiejaar een balans - een geestelijke
balans zou men het kunnen noemen - wordt
op'gemaakt van 't afgeloopen jaar. Ook van
dit pas voltooid Academiejaar zullen wij een
a1gemeene indruk trachten te geven in de
vorm van een jaarverslag, dat echter niet
zoozeer een litterair opstel bedoelt te zijn als
wel een zakelijke opsomming van geconsta.
teerde feiten.

De algemeene indruk is bevredigend. Door
hooger opvoering van 't bestaande goede en
door verbetering van bijnlj traditioneele ge.

Augustinus.
breken heeft dit jaar de Academie weer 'n
stoot in de goede richting gegeven.

Er is hard 'gewerkt; de opgegeven bedie.
ningen werden met zorg vervuld. Is er ook
veel geleerd? Op deze vraag is 't tamelijk
moeilijk een antwoord te geven; ieder voor
zich kan deze vraag beantwoorden. Met
zekerheid kan men echter dit zeggen, dat zij,
die hun functie - vooral hoofdopstellen -
met ijver vervuld hebben, daaruit hun nut
getrokken en hun kennis verrijkt hebben.

De hoofdopstellen waren naar vorm en in.
houd goed verzorgd. Bij de k,euze van een
onderwerp heeft men, meer dan vroeger, ge.
zocht daar, waar men moest zoeken n.l. in
actueele quaesties die zoowel voor de steller
als voor de toehoorders van practisch nut wa.
ren. 't Zou ondoenlijk zijn een opsomming



van alle te geven. Eén ding echter mag niet
onvermeld blijven: de cyclus over jeugdbe-
weging. Na een theoretische uiteenzetting
van 't probleem, werden in twee volgende le-
zingen en improvisaties de verschillende vor-
men van jeugdbeweging meer speciaal behan-
deld, terwijl de bekroning hiervan was de
extra-vergadering waarin de directeur van 't
diocesaan jeugdwerk, de Eerw. Heer Jennes-
kens, ons de diepere grondslagen liet zien,
waarvan men dient uit te gaan, en daarbij
nog een practische uiteenzetting gaf van de
K.J. V.

Komen wij nu aan 't tweede punt: de cri-
tiek. De bijna traditioneele klacht in de vroe-
gere jaarverslagen over dit punt behoeft dit
jaar gelukkig niet herhaald te worden, ten-
minste niet over de heele lijn. Natuurlijk
waren er ook nu nog critieken van de g,e-
wone forma: resumé en vragen, maar daar-
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naast kunnen wij wijzen op verschillende
goede, die getuigden van ernstig werk en
van inzicht in 't te ontleden onderwerp. Moge
op deze ingeslagen weg worden voortgegaan!

Tegenover deze aanwinst moeten wij ook
een verlies constateeren bij de improvisaties,
die niet, op zoo'n hoog peil stonden als 't
vorig jaar. Dikwijls was 't maar iets aflezen
en geen improviseeren in de eigenlijke zin.
't Is te hopen dat dit maar een tijdelijke inzin-
king is, en dat deze functie 't volgend jaar
weer op 't normale peil zal worden terug-
gebracht.

Tenslotte moeten wij de traditioneele,
maar daarom niet minder oprecht gemeende
dank brengen aan den Moderator, die ons
met raad en daad heeft bijgestaan.

A. VERHEGGEN.

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

Academie "Alberdingk Thijm"
JAARVERSLAG 1932-1933.

Voorzitter: Ant. Hillebrand.
Vice-voorzitter: Ant. Mertens.
Secretaris: J. Smeets.
Moderator: Drs. H. Reijnen.

Ons jaar is voorbij - voorbij met al z'n
voor en tegen - voorbij met alle regen en
zonneschijn, het is een jaar geweest - één
jaar uit 't leven van heden. Duizenden, mil.
lioenen hebben in den morgen gestaan met
de handen in hun zwkken - en in den avond
stonden zij zooaIs ze 's morgens stonden; mil-
lioenen hebben stilgestaan tegen 't moderne
levenstempo in - stil - zonder werk; maar
zóó. . .. niet wij.

Wij, zorgeloos als kinderen in de Mei-mor-
gen, gelukkig en onbekommerd, wij zijn onder
g.ejuich 't leven ingegaan - en 's avonds slie-
pen we moe in, terwijl de nacht zwarter werd
en anderen naar een schuilplaats zoohten.

Wij hebben gewerkt en gebouwd. -
Met en zonder ved moeite hebben we allen

gebouwd - samen gebouwd aan onze Aca-
demie en samen gebouwd aan ons zelf!

Veertien zondagen van 't jaar, soms met
sterke, soms met zwakke steenen en onder
de bekwame leiding van onze voorzitter en
bij de zorgvuldige, interessante aanvullingen
van onze moderator hebben we ons werk àf
mogen maken; ondanks de weinige werktijd
en ondanks 't feit dat verschillende leden ons
voor en na in de steek hebben gelaten. Maar
op de feestvergadering hebben we onder
blijde klanken ons bouwwerk met 'n stevig
dak bekroond. Ons materiaal was zooals
gewoonlijk, goed - maar soms was 't nog te
goed en was de bewerker van de stof wat
moe - dan was hij ook spoedig tevreden.

Daar tegenover staat 't werk van verschil-
lende leden die zeker met volle aandacht en
moeite hun stof behandeld hebben. 't Hoofd-
opstel over ,,'t Stift van Thorn" is met veel
zorg samengesteM en de stof uit alle hoekjes
opgediept - "inhoud en vorm" blinkt uit
door z'n goed verzorgde afwerking en door
de diepgang van de behandeling.

V an "Niets nieuws onder de zon" mag men
met recht zeggen dat 't een hoofdopstel was
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van 'n kind van z'n tijd - de tijd van veel
ellende - die gezien wordt door het kritisoh
oog van iemand, die de toestanden wat dieper
bekijkt en zonder vrees recht voor recht
houdt.

"Michel 'Angelo" en "Esperanto" waren ze.
ker ook bóven peil.

De kritiek muntte over 't geheel niet uit
door afwerking en bestudeering van de stof.
Meestal verbeterde men kleine onjuistheden
- maar 'n werkelijk opbouwende kritiek van
't geheel werd maar zelden geleverd.

De kritiek op "Carmen", "Niets nieuws
onder de zon", en "Savonarola" maken goede
uitzonderingen door de moeite, die er onge.
twijfeld aan besteed was.

Als we aan de ,debatten denken, dan kan
men zeggen dat we daar tevreden mee kun.
nen zijn.

Helaas - datzelfde kan niet gezegd wor.
den van onze voordrachten; als we eerlijk
zijn moeten we bekennen - dat we er niet
veel op gedaan hebben: vaak nog even uit.
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zoeken voor de vergadering - en dan 'n
droog gereciteer voor 'n niet g,eïnteresseerd
gehoor - ook hier gelukkig enkele goede uit.
zonderingen.

Tot slot van onze stof blijven de improvisa.
ties nog over - zie boven, zou ik willen zeg-
gen - bij de voordrachten.

Maar hier is gelukkig de uitzondering veel.
vuldiger dan de regel. De beste uitzonderin.
gen zijn voorzeker de improvisaties over
"Duikbooten", "Verdrag van V ersailles",
,,'Mgr. Schaepman" en ",Zeeuwsch.Vlaande."ren.

Dat wat de stof betreft. IMaar ondanks de
verschillende onvolmaaktheden is er geen
reden om pessimistisch te zijn - integendeel:
't jaar is een vooruitgang geweest - een
vlucht omhoog - en dat stemt tot optimisme
en 't kan tot voorbeeld ,dienen voor 'n vol.
gend jaar.

En dus "Alb. Thijm" hoog!!!

JEP SMEETS, Secr.

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



TOONEEL, MUZIEK EN ZANG.

23 SEPTEMBER 1932.
Concert gegeven door het Symphonie.

Orkest der Oranje-Nassau Mijnen.
PROGRAMMA.

1. Ouverture Rosamunde . . Schubert.
2.a. La mort d'Ase uit Peer Gynt, suite

E. Grieg.
b. Sous les Tilleuls, uit scènes Alsaciennes

J. Massenet.
3. Concert voor viool e mol met

orkest (le deel). . . . Mendelssohn.
Solist dhr. Remi Bollen, le prijs
Conservatorium Luik.
Danza delle ore. Balletmuziek
uit "La Gioconda"

Pauze.
Ouverture "Die schöne Galathée" F. v. Suppé.
Auf einem Persischen Markte A. Kételbey.
Florentiner marsch J. Fucik.

4.
Ponchelli.

5.
6.
7.

19 NOVEMBER 1932.
Het Nationaal Vlaamsch Tooneel geeft:

FERGUUT EN GALIENE

Romantisch Blijspel
door: Kees MeekeI

Regie: Staf Bruggen

Het spel wordt vertoond in 6 tafereelen
lste tafereel: De ridderslag van Ferguut
2de " : Ferguut komt aan het Hof
3de " : De krijgslist van Keye
4de " : De liefde van Ferguut en Galiëne
5de " : De strijd tusschen de rivalen
6de " : De triomf van Ferguut

Personen:

Ferguut . Antoon Van der Plaetse
Koning . Aug. Prevost
Galiëne . . . . . TillyVan Speybroek
Margaretha, tante van Galiëne

Elvire Van der Meulen
Keye, Hofmaarschalk. Herman Van der Meulen
Gallérant, Ridder. . John Duvosel
Dienaar Ferguut dienaar van Galiëne

Maurits Hoste
. Herman Verlinden
. Maurits Hoste

ouders van Ferguut
Elvire Van der Meulen

Kapelaan. . . . . Aug. Prevost
Schildknapen. . . . John Duvosele.a.
Waard. .. . Maurits Hoste
Drinkebroer. . Tony Van Hoecke

.. . .. Willem VerscheIden
Bedienden - Wachters - Hovelingen

Pauze na het 4de Tafereel.

Nar. .
Sommerset en
Vrouwe Sommerset

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

25 NOVEMBER 1932.
Rolduc viert het Feest van Sinte Katrien.

DE WRAAK VAN NONKEL TOON

Bruno Bambinus. . George Vyghen
Jan

j

Martin Budé
Toine .. Toon Corbey
Nico ZIJn zonen Lambert Meertens
Bob . . . Jan Bless
Toon Speks, zijn schoonbroer Hub. Houben
Steven, de Goudrnier. . Willy van de Ven
Dokter Much.. . Pie Houben
Klaas, huisknecht. . Lambert Gubbels

Het stuk speelt ergens in Vlaanderen, in deze
tijd, ten huize van Bambinus; het tweede bedrijf
veertien dagen na het eerste; het derde daags
na het tweede.

Schrijver is: Jac. Ballings
bekend door "Bij Heernonkel"

HET ORKEST SPEELT
vóór h€t eerste bedrijf:

Friedensklänge, Marsch . . . C. Faust
Ouverture de l'opera "Le Lac des Fées"

D. Auber

vóór het tweede bedrijf:

Adagio ma non troppo aus dem Clarinetten-
konzert No. I. Solist H. Dessing C. M. von Weber
SaltareIlo, Volksdans P. Lacome

vóór het derde bedrijf.:
Ouverture de l'opera "La belle Hélène"

J. Offenbach

28 JANUARI 1933.
Het Zuid.Limburgsch Tooneel geeft:

"DE MOLEN VAN SANSSOUCl"
Historisch Blijspel in drie bedrijven

door OHo Härting.
Regie: Lou Hogenbosch

Rolverdeeling:
Frederik de Groote .
De Hofmaarschalk.
De Molenaar Arnold .
Lene, zijn dochter.
Lize, zijn schoonzuster
Knäblein, grenadier.
Heinrich Schrader
Een korporaal.
Een landlooper
Een page.

Lou Hogenbosch
De Groot
W. Schaffers
Alie V roomans
Jo Jungman
J. Kerkhofs
Th. Kusters
H. Vliegen
Th. Kusters (D.)
H. Prevoo



26 MAART 1933. Laetare.
De leerlingen voeren op:

EEN PAARD OP ZOLDER

VrooIijk spel in 3 bedrijven
Bewerking door P. Gerdas

Personen:
Tinus Ploeger. boer.
Hanneske, zijn zoontje
Dr. Bruin. . . .
Moppie, huisknecht. .
Willem Reyers, stud. med.
Herman Dicker, stud. jur.
Isaac Meyer. . .
Brammie, zijn knecht.

Toelichting:
Tinus Ploeger is in de stad om het paard af te

halen, dat gewonnen is op het lot, door z'n vrouw
gekocht. Na tweemaal verkeerd te zijn aangeland,
komt hij tenslotte bij "de ware Jacob" Isaac Meyer
terecht; deze laat ook in dit geval zijn sjacher-
praktijken duidelijk blijken.

De drie bedrijven spelen alle in hetzelfde huis:
Groenstraat 17.

Het eerste bedrijf speelt bij Dr. Bruin, "de dokter
zonder patiënten".

Het tweede bedrijf speelt bij student Willem
Reyers, "de student zonder geld".

Het derde bedrijf speelt bij Isaac Meyer, de woe-
kerjood, die een loterij op touw gezet heeft "om
zijn personeel aan het werk te houden!"

Lambert Gubbels
Guus Zonjée
Hub. Houben
Joop Slangen
Toon Corbey
Eduard Dekkers
Toon Duynstee
Eddy Sadée

HET ORKEST SPEELT:

1. "Einzug der Gladiatoren", Triumph-Marsch
J. Fucik

2. Eerste Bedrijf
3. Orkest: "Ouverture Dichter und Bauer"

'Fr. v. Suppé
4. Orkest: "Du und Du", Walzer aus

"Die Fledermaus" Joh. Strauss

5. Tweede Bedrijf
6. Orkest: "LustspielOuverture"

7. Derde bedrijf

Kèler Bela

13 JUNI 1933.

Het muziekkorps der Steenkolenmijnen
"Willem.Sophia" te Spekholzerheide geeft bij
gelegenheid van het Directeursfeest een
concert.

PROGRAMMA:

1. Marche Hongroïse.. Berlioz
de la Damnation de Faust

2. 1812 . . . . . . P. Tschaïkowski
ouverture solonelle (zie toelichting)

3. Gold und Silber Fr. Léhar
wals
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4. Die Walküre .
fantasie sur l'opéra

5 Danses Hongroïses 5 & 6 .
6. Piet Hein. . .

Hollandsche Rhapsodie

Toelichting: 1812

Deze ouverture heeft betrekking op een der
grootste en verschrikkelijkste gebeurtenissen van
het Napoleontisch tijdperk. Met den terugtocht
uit Rusland begint de ondergang dezer militaire
glorie en de Russen beroemen zich op deze blad-
zijde der geschiedenis. Men ziet een volk door het
vuur verwoesten, wat hem op godsdienstig gebied
het heiligst is, om zijn tempels niet in handen te
laten vallen van zijn vijanden. De Russische re-
geering heeft deze roemrijke gebeurtenis dèstijds
willen herdenken door het bouwen van een kathe-
draal toegewijd aan de H. Sophia. Voor de in-
wijding droeg zij den meester Petrone Tschaïkows-
ki de compositie op van een plechtige ouverture.
Deze volgde in zijne bewerking den loop der ge-
beurtenissen en hij begon zijn musicale beschrij-
ving op het oogenblik, dat het volk van Moscou
in gebed verzonken den Allerhoogste vraagt om de
stad van den inval te redden. De Russische klok-
kenluiders roepen verzamelen en men neeIIlt de
stellingen in voor de verdediging. Weldra verkon-
digen de fragmenten van de Marseillaise het nade-
ren der Fransche legerscharen en den strijd....
zij zegevieren.

. . . .De Russische gevoelens worden neergelegd
in een volksgezang vergezeld van het luiden der
doodsklok. . .. maar platseling ontstaat een ru-
moer. . .. de stad brandt zelfs het Kremlin,
waarin Napoleon verblijf houdt. De Fransche
trompetten blazen op 'Verschillende punten ver-
zamelen en de terugtocht begint voor het vernie-
lende element en hij zal op vreeselijke wijze wor-
den voortgezet in de. doodelijke koude, die twee-
derde van dit met roem overladen leger zal ver-
nietigen.

Het volk van Moscou juicht en verdringt zich in
de kerken, terwijl de laatste wanhopige klanken
der Marseillaise wegsterven in het verschiet en als
onder luid trompetgeschal de Russische troepen
verschijnen, zetten de bassen het Russische Volks-
lied in.

Dit werk geldt als een der schoonste bladzijden
der nieuwe school, waarvan Tschaïkowski en
Glinka de beste vertegenwoordigers zijn.

R. Wagner

R. Brahms
P. van Anrooy

14 JUNI 1933.
Revue 2dedag Directeursfeest.

REVUE

1. . Aanloap.
2. Een nieuwe politieke vriendschaps-boei.
3. Waar en wat droomt een Rolducien in drie

tafereelen?
le Tafereel: De pakkende indruk van 't afge-

loopen jaar.
2e Tafereel: Ongesnapte snappers!



3e Tàfereel: De barbier van Sevilla:een mo-
nopolist.

4. Een vergeten grootheid.
5. Slot van een gewoné Rolduc'sche feestdag.

N. B. I. Op kunstzinnige wijze wordt voor muzi-
kale afwisseling gezorgd.

Il. De. krachtige Roda-zender op golflengte
R 33 laat de geheele wereld genieten van
deze grootsche gebeurtenis.

III. Onder de pauze: buffet.
N a afloop: bal.
Donderdagmorgen: uitslapen.
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24 JUNI 1933.
Concert door de Harmonie "St. Philomena",

ChèvremonVKer krade.

PROGRAMMA:
1. Ouverture "Tancrède". . . G. Rossini
2. "Czardas" uit "Der Geist des Wojwoden"

Croszmann
3. "Espana",wals. . . . . Waldteufel
4. Melodieën uit "Die lustige Witwe" Fr. Léhar
5. Ouverture "si j'étais Roi" . A. Adam
6. "A l'Attaque", marsch . Blankenburg

..



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

Voetbal.
COMPETITIE. EN

BEKERWEDSTRIJDEN 1932-1933.

1ste Klas.

Dit jaar is voor 't eerst weer sinds langen
tijd de Kampioenstitel gescheiden van den
Bekerhouder; 'n regeling, die misschien de
ideale is. Toen de competitie reeds een goed
eind op streek was, besloot men aparte beker.
wedstrijden in te voeren.

Pantarei, dat wederom over 'n technisch
zeer goed elftal beschikte, toonde zich al aan.
stonds een ernstige pretendent voor de beide
begeerde onderscheidingen. Den kampioens.
titel wisten de Casinobewoners ongeslagen in
de wacht te sleepen. Minor en Sparta die
verschillende goede krachten verloren had.
den, kwamen niet tot het spelpeil van andere
jaren.

Bravo Pantarei! van harte gefeliciteerd!
Doch Sparta, dat de hede competitie niets

gepresteerd ha,d, zou toch 'n hartig woordje
meespreken in de ronde om den beker. Het
is immers bekend van Sparta, dat het, als 't
om den beker gaat, flink van zich afbijt en
zoo lukte 't den Spartanen dan ook in den be.
slissingswedstrijd tegen Pantarei den beker
te bemachtigen. 'nMooie prestatie. Proficiat
Sparta!

Pantarei-Sparta 6-0.

Op 25 September wordt de competitie in.
gezet met ,den wedstrijd Pantarei.Sparta.
Pantarei verschijnt compleet terwijl Sparta
één invaller telt. Aanstonds zit er 'n flink
tempo in. Voor doel zijn ,de partijen nogal
zenuwachtig, zoodat vele 'gemakkelijke kan.
sen gemist worden.

'n Kwartier na 't begin maakt de midvoor
van Pantarei 't eerste puntje uit een keurigen
voorzet van links. De druk op 't Sparta.doel
houdt aan, zoodat met rust Pantarei 'n 3-0
voorsprong heeft. -

Na halMime pakken de rood.zwarten. flink

aan, dodh de achterhoede van Pantarei weet
van geen wijken.

We noteeren 'n mooi schot van den keurig
spelenden Sparta.links.buiten tegen de lat.
Pantarei komt weer opzetten en verhoogt
de score door haar rechtsbinnen. 'n Hard
schot van den midvoor stopt de Sparta.kee.
per schitterend. 't Spel verslapt 't -laatste
kwartier.Pantarei maakt er gebruik van en
voert den stand op tot 6-0. Hiermee komt
't einde.

Sparta-Minor 2-4.

In 't begin schijnen beide elftallen goed
tegen elkaar op te gaan. Beide zetten hun
beste beentje voor om de leiding te nemen,
hetgeen tenslotte gelukt aan Minor door een
prachtschot van den linksbuiten. Sparta is
niet ontmoedigd en trekt vol vuur ten aan.
val. 'n Hard schot van den rechtsbinnen gaat
naast. Minor komt dan onverwachts aan het
tweede puntje uit een corner, die mooi wordt
ingekopt door den midvoor. Aangevuurd
door het enthousiaste publiek komt Sparta
los en weet na eenig geharrewar voor 't
Minor.doel haar eerste puntje te scoren. Dan
is 't rusten.

Als weer begonnen is, stormt Sparta direct
op 't Minor.doel af en van een misverstand
in de achterhoede profiteert ,de midvoor,
door den bal handig langs den uitgeloopen
keeper te spelen 2-2. Dadelijk hierna maakt
een der Minor.backs in het beruchte gebied
hands. De scheidsrechter geeft penalty. Deze
wordt slecht genomen door den inmiddels
naar voren gekomen rechtsback, zoodat de
Minor.keeper geen moeite heeft. met het
zachte schot.

Sparta verslapt. Minor edhter speelt met
meer vuur en weet nog 2 maal ,den Sparta.
doelman te passeeren. Als de scheidsrechter
einde fluit, heeft Minor haar eerste zege be.
vochten met 4-2.
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Minor-Pantarei 0-2.

Beide ploegen verschijnen volledig. Er ont.
wikkelt zich aanstonds een vlug op.en-neer.
gaand spel. Verschillende goede kansen ont.
staan aan beide zijden, doch ze kunnen niet
in doelpunten worden omgez'et. De rust gaat
in met dubbel blanken stand. Na hervatting
wordt 't spel forseher. De linksbinnen van
Pantarei weet een mooi en voorzet van den
rechtsbuiten te benutten, 0-1. Minor pakt
flink aan. Te ver opdringen van hun achter.
hoede wordt hun noodlottig. De midvoor van
Pantarei passeert de backs en schiet hard in.
Onmiddellijk daarna wordt einde gefloten.
Stand 0-2.

Minor-,sparta 2-3.

Op 'n zwaar veld heeft boveng,enoemde
ontmoeting plaats. De Sparta.aanvoerder
raadt goed en Minor brengt den bal aan 't
rollen. 'Sparta neemt over en weet a:l aan.
stonds 'n corner te forceeren. Deze wordt
overgeschoten. Ook Minor probeert het eens
en verplaatst 't spel naar de Sparta.helft.
Doch eerst na een kwartier gdukt het hun,
de leiding te nemen. Tot de rust blijft Minor
in den aanval en weet nog eenmaal 't net
te vinden door haar rechtsbuiten.

Na de hervatting zijn .de rollen omgekeerd.
Sparta komt overdonderend opzetten en
boekt z'n eerste succes door een prachtig on.
houdbaar schot van ,den linksbinnen. Dit
werkt prikkelend op ,de 'gemoederen, waar.
door vele scrimmage's voor doel ontstaan.
Uit één hiervan ontstaat 'n strafschop tegen
Minor, welke in 'n doelpunt wordt omgezet
2-2. Nu ontstaat 'n geweldige strijd om de
leiding, maar het duurt nog eenigen tijd, voor.
dat een van beide partijen succes !heeft. Dit
komt eindelijk, als Sparta uit een goedgeno.
men hoekschop de leiding weet te nemen.
Minor spant al z'n krachten in, doch de
Sparta.achterhoede met den keeper als uit.
blinker weet alle 3anvallen af te slaan. Onder
uitbundig gejuich der Spartanen komt 't einde
van dezen sensationeelen wedstrijd met een
eenigszins geflatteerde overwinning van
Sparta. ne uitslag 2-2 had de verhouding
beter weergegeven.
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Pantarei-Minor 6-3.

Pantarei verschijnt volledig, terwijl Minor
één invaller heeft. Onder schitterend weer
stellen beide ploegen zich op. Er ontwikkelt
zich terstond een entihousiast spel. Door 't
opdringen van de voorhoede van Pantarei
weet de rechtsbinnen te scoren. Een tweede
aanval geeft Pantarei 'n voorsprong van 2-0.
Minor pakt flink aan en overrompelt plot.
seling de sterke achterhoede van Pantarei
2-1. Vlak voor half.time ziet Pantarei kans
nog 'n doelpunt je te forceeren.

N a rust komt Minor er schijnbaar beter in.
Als 'afgetrapt is weten ze den bal op vijan.
delijke helft te brengen en den keeper te ver.
schalken. 't Spel wordt slapper en, alhoewel
Minor in de meerderheid is, benut Pantarei
nog enkele kansen, zoodat de stand 6-2
wordt. Minor geeft den Pantareikeeper 'n
paar maal gelegenheid z'n talenten te toonen.
Nog één keer moet hij visschen, zoodat de
eindstand ingaat met 'n 6-3 overwinning
voor Pantarei.

Stand:
Pantarei 3-3-0-0-6
Sparta 3-1-0-2-2
Minor 4-1-0-3-2

14-3
5-12
9-13

BEKERWEDSTRIJDEN. .

Minor-lPantarei 0-2.

Onder minder gunstige weersomstandig.
heden verschijnt Minor met één invaller en
Pantarei volledig. Onmiddellijk ontwikkelt
zich een vlug spel. Minor is 't eerste kwartier
aanmerkelijk sterker. Onophoudelijk wordt 't
Philosophen.doel bekogeld, maar doelpuntjes
blijven uit. Na 'n half uur spelen komt Panta.
rei er beter in en krijgt de overhand, wat ze
weet uit te drukken in 'n voorstand van
1-0. Rust.

Na de thee verslapt 't spel van Minor. We.
gens aanhoudenden regen verlaten de toe.
schouwers 't veld en wordt 't spel minder
aantrekkelijk. Van een van rechts opgezetten
aanval op 't Minordoel weet de midvoor van
Pantarei den voorsprong te vergrooten 0-2.

De eindstand gaat in met een welverdiende
overwinning voor Pantarei. Jammer genoeg



was de spanning in dezen eersten beker.
match in tegenstelling met vroeger verre te
zoeken.

Pantarei-'Sparta 2-3.

Bij slecht weer moest de wedstrijd Panta.
rei~Sparta gespeeld worden, daar Sparta
anders niet meer volledig 'kon opkomen. Als
de scheidsrechter beginnen fluit, stellen beide
partijen zich op 't glibberige veld op. Pantarei
heeft een invaller. Er ontwikkelt zidh ter.
stond 'n mooi combinatie.spel van beide zij.
den, maar de reeks aanvallen brachten geen
succes. De spelers konden zich slechts met
moeite staande houden op het gladde veld
en zoo zagen we herhaaldelijk glij. en val.
partijen. Na ongeveer 15 min. spelen zag de
rechtsbinnen van Pantarei kans door 't on.
tactisch spelen van de Sparta.backs mooi te
doelpunten. Sparta probeert het ook eens,
maar haar goed opgezette aanvallen stranden
op de hechte Pantarei.verdediging. Even later
weet Pantarei haar voorsprong te vergrooten
door haar linksbinnen 2-0. Met dezen stand
komt de rust.

Na half.time tapt Sparta uit 'n ander vaat.
je, doordat 't nu doorgaans meer door phy.
siek geweld dan door technisch spel de over.
hand heeft. De Pantarei.linksha:lf valt uit.
Door den scheidsrechter wordt echter geen
invaller toegestaan, zoodat Pafltarei kalm
met 10 man verder speelt. Dan komt Sparta
door 'n blunder van den Pantarei.keeper op
gelukkige wijze aan twee doelpunten. Als bij
't einde de wedstrijd niet beslist is, wordt
onder stroomenden regen 2 X 71/2 minuut
verlenging toegestaan. Sparta, nu in z'n ele.
ment, weet in deze perio.de nogmaals te doel.
punten, zoodat 't op 'n gelukkige en onver.
diende wijze in 't bezit van den beker komt.

2de Klas.

'Hier waren dit jaar 2 tegen elkaar opwe.
gende elftallen n.l. Minor II en Limburgia I.
Sparta was beduidend zwakker dan beide
andere clubs, wat traditie schijnt te worden;
maar toch geen moed verloren, Sparta!
't Volgend jaar met nieuwe kracht aan 't
werk!

40

Limburgia I werd kampioen, won tevens
den beker en liet met een uitstekend doelge.
middelde en flink puntenvèrschil Minor en
Sparta achter zich. Bravo Limburgia!

De stand is als volgt:

Limburgia I 5-5-0-0-10 23-3
Minor II 5-2~0-3-4 9-17
Sparta 1I 4-0-0-4-0 4-16

3de Klas.

In deze klas had Sparta aanvankelijk twee
elftallen, die later werden samengevoegd tot
één elftal.

Minor III was verreweg ,de zwakste partij.
Klein Rolduc had qua spel zeker de eerste

plaats verdiend, maar haar voorhoede was
niet productief genoeg.

Limburgia 1I is verdiend kampioen gewor.
den. Haar voorhoede heeft tenminste een be.
hoorlijk aantal goals gescoord.

De stand was:

Limburgia 1I 5-5-0-0-10 16-8
Sparta III 4-2-0-2-4 11'---6
Klein.Rolduc 5-1-0-4-2 11-17
Minor III 2-0-0-2-0 0-7

BEKERWEDSTRIJDEN KLEIN.ROLDUC.

De jaarlijksche bekerwedstrijden op Klein.
Rolduc, die zooals gewoonlijk veel enthou.
siasme verwekken, zijn in een klinkende over.
winning van Concordia geëindigd. In de 2
wedstrijden wisten zij niet minder dan 13
maal het heiligdom van Unitas te doorboren,
waartegen de Unitas.mannen slechts 3 maal
wisten te scoren.

Eerste wedstrijd: Concordia-Unitas 8-0.
Tweede wedstrijd: Unitas-Concordia 3-5.
'Proficiat Concordia! Jullie hebben het ver.

diend.
Maar, Unitas, dit mag geen reden zijn om

den moed te verliezen. Wie weet; 't volgend
jaar staat er misschien op den beker "Unitas
1934". Dus Unitas taai vasthouden, hoor! en
niet opgeven.



WEDSTRIJDEN
VAN HET ROLDUCSCH ELFTAL.

Rolduc-Chêvremont 0-6

Deze wedstrijd tegen denalouden tegen.
stander had plaats op 18 September. Rolduc
was nog niet ingespeeld, zoodat het niet te
verwonderen was, dat 't een zware nederlaag
te slikken kreeg. Zes maal wist Chêvremont
't Rolducsche net te vinden, waartegen de
slecht spelende voorhoede van Rolduc geen
enkel succes wist te boeken, Rust komt met
3-0 voor Olympia. Na hervatting wordt het
een spel van kat en muis, waarbij de Olympia.
mid.half 't heele spel beheerscht. De gasten
weten nog driemaal 't doel te vinden, dank
zij den in slechten vorm zijnden Rolducschen
keeper.

Minor (Kerkrade)- Rolduc 3~1.

Precies half twee wordt begonnen onder
uitbundig gejuich van de talrijke Rolducsche
supporters. Minor, dat met 3 invallers speelt,
pakt direct flink aan. Een gevaarlijk moment
ontstaat voor 't Rolducsche doel als één der
backs mist en de bal belandt bij den rechts.
buiten van Minor. Deze schiet echter te
zacht in; de keeper heeft geen moeite. Mooi
combineerend trekt Rolduc dan op 't gast.
heeren"doel af. De linksbuiten lost een schit.
terend schot, dat de keeper echter juist cor.
ner kan werken. Nadat van weerszijden nog
enkele kansen gemist zijn, komt rusten.

Na dt~ thee verknoeit de rechtsbinnen van
Rolduc al aanstonds een prachtkans, als hij
vrij voor doel staat. Even later schiet de
linksbuiten har,d in het Minordoel. De bal
was over de lijn geweest, o.i. een zuiver doel.
punt, doch de scheidsrechter laat doorspelen.
Nu komt Minor los en weet vlak na elkaar
tweemaal te doelpunten. Rolduc spant al zijn
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krachten in en heeft tenslotte succes, als de
linksbmnen mooi inschiet buiten bereik van
den keeper. Even later maakt Minor nog een
derde puntje er bij en met dezen stand komt
't einde van dezen interessanten wedstrijd.

Pantarei-Havantia (Elsloo) 2-1.

Op 26 Maart hád er een strijd plaats tus.
schen twee kampioenen n.l. Havantia, kam.
pioen 2de klasse LV.C.B., dat de gast was
van den Rolducschen kampioen Pantarei. We
mogen met voldoening op dezen wedstrijd
terugzien. Er werd een spel vertoond, dat dit
jaar op Rolduc zelden gezien is.

Beide ploegen ontplooien aanstonds een
schitterend en enthousiast samenspel, met
Pantarei een tikje in de meerderheid.

Gevaarlijke doorbraken zijn niet van de
lucht, doch de achterhoedes houden stand.
Verschillende schoten van beide kanten gaan
over en naast; mooi opgezette aanvallen le.
veren niets op, zoodat de rust met dubbel
blanken stand ingaat.

N a de thee zien We wederom hetzelfde op
en neer gaande spel. Goed gesteund door de
halflini~ komt Pantarei naar voren en weet
uit een mooi aangegeven bal van den vleugel
plotseling te scoren.

Havantia valt fanatiek aan, doch kan het
net niet vinden. Succes komt van -den ande.
ren kant, doordat de Pantarei.linksbinnen
plotseling doelpunt. De gasten doen hun
uiterste best, doch blijken geen notie van de
terreinafmetingen te hebben, zoodat verscMI.
lende aanvallen achter gaan. Tenslotte weet
Havantia de eer te redden door een prachtig
onhoudbaar schot van den rechtsbinnen.
Hierna fluit de scheidsrechter, die zeer goed
leidde, het einde van dezen spannend en en
mooien wedstrijd. Pantarei heeft verdiend .ge.
wonnen.

Tennisclub R. T. C. 1932-1933.
In enkele woorden zouden we 't verslag

over 't afgeloopen jaar kunnen samenvatten,
n.l. 't was 'n in alle opzichten plezierig tennis.
jaar, 't spel was vol animo, zoodat onze leden
tevreden kunnen zijn en de R.T.C. weer 'n

uitstekend figuur sloeg in de Rolducsche
sportwereld.

Het was o.a. plezierig door 't vele prachtige
tennisweer en door de ,goede conditie van
"de" baan, die nu in haar tweede jaar is. Ik



zeg "de" baan, want de andere zal plaats ma.
ken voor 't nieuwe aulagebouw. Dat er veel
animo bestond, bleek wel hieruit, dat de
banen in de recreatie's nooit onbespeeld wa.
ren. Het enthousiasme kwam zooals gewoon.
lijk vooral weer tot uiting in de wedstrijden
om 't kampioenschap, die, ofschoon 't spel.
peil niet zoo hoog was als andere jaren, met
veel geestdrift gespeeld werden en dan ook
de volle belangstelling hadden. 't Spelpeil was
echter over 't geheel genomen en in vergelij.
king met andere jaren, zooals bovenge.
zegd, niet zoo hoog. We zagen hier niet
meer de rake keiharde fore.hands en back.
hands van oud.leden uit 't eerste trimester
of van spelers uit vroeger jaren. We hebben
nu hoofdzakelijk jeugdiger krachten, die toch
't prestige van de R.T.C. in de komende ja.
ren zullen weten omhoog te houden, om even-
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tueel tegen buitenolubs de succesvolle over.
winning van verleden jaar te kunnen herha.
len. Door allerlei omstandigheden kon dit
jaar van zoo'n wedstrijd niets komen, maar
met 'n prachtige nieuwe baan in 't vooruit.
zicht kunnen we de hoopvolste verwachtin.
gen koesteren voor de komende jaren; een
nieuwe baan met alle modern comfort in de
schaduw van 't nieuwe theater. We twijfelen
er niet aan dat 't tennissen, de actueele sport
van vandaag, dan 'n glansperiode zal ingaan.

We sporen alle leden aan om in 't komende
jaar door goed verzorgd spel bij te dragen tot
hun eigen ontwikkeling en niet 't minst hier.
door bij 't publiek van de cour belangsteUing
in dez.e sport op te wekken.

J. JASPERS, SecvPenningm.

Jaarverslag Hockey~Club Rolduc.
De drukke opkomst bij de eerste vergade.

ring deed ons reeds vermoeden, dat we dit
jaar geen gebrek aan leden zouden hebben.
Weliswaar was het elftal van het vorig jaar
bijna geheel verdwenen, zoodat we genood.
zaakt waren een elftal samen te stellen uit
allemaal jonge ongeoefende krachten met als
natuurlijk gevolg, dat het peil van het spel
verminderde en dit bleek reeds uit onze eer.
ste match tegen Roermond, die wij met 5-0
verloren.

Dit was toch nog niet zoo'n heele slechte
uitslag, in aanmerking genomen, dat het Roer.
mondsche elftal een van de sterkste van Lim.
burg is.

In de eerste helft overrompelde Roermond
ons door haar buitengewoon snel spel, wat tot
resultaat had 4-0. In de tweede helft had ons
elftal de taktiek van zijn tegenstanders door
en kon Concordia door het flink spel van
onze achterhoede nog slechts één goal maken.
Deze match eindigde dus met een 5-0 neder.
laag.

Het tweede trimester werd ingezet met
flink trainen voor de eerstkomende match.

Deze zou gespeeld worden tegen Valken.

burg. Ondanks onze moeite kwam het einde
van deze wedstrijd met een 4-1 overwin.
ning voor V,H.C.

Enkele weken later moest ons elftal weer
spelen en nu tegen Gnoti.Kairon uit Ven1o.
Deze match werd gespeeld op een doorregend
veld. Het gevolg ervan was, dat geen behoor.
lijk spel kon ontwikkeld worden, want bal en
spelers zonken weg in de modder. Toch wist
Venlo 4 doelpunten te maken en het einde
kwam dan ook met 'n 4-0 nederlaag.

De laatste match van dit jaar werd ook
weer gespeeld tegen Valkenburg. Ons elftal
had verschillende invallers o.a. onze snelle
mid.voor en de halflinie ontbraken. Ook in
deze wedstrijd hadden onze spelers geen suc.
ces ondanks hun vurig spel. Ook deze matC'h
liep uit op een nederlaag, ofschoon ons elf.
tal niet slechter was dan dat van Valken.
burg. Maar de keeper moest reeds in de eer.
ste helft het veld verlaten wegens een bles.
sure aan zijn knie. Valkenburg behaalde toen
een 5-2 overwinning.

Toch zie ik met vreugde op dit afgeloopen
jaar terug. Want ondanks alle nederlagen be.
hield onze hockeyclub haar enthousiasme en
met vreugde zag ik de onderlinge samen.



werking en de vurigheid, waarmee telkens
gespeeld wer-d.

Zeer zeker zal onze hockeyclub in de toe.
komst meer presteeren, daar dit jaar alle spe.
Iers zich goed geoefend en getraind hebben.
Dit jaar moet dan ook beschouwd worden
als een oefenjaar, daar -dehOêkeyclub voOr de
overgroote meerderheid uit nieuwe spelers
bestond.
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En ik kan niet anders doen dan aan onze
hockeyclub veel succes toewenschen in het
komende jaar, dat ongetwijfeld een succes
zal worden, daar Unitas dit jaar van over,gang
zoo goed als het kon heeft doorgemaakt.

Leve onze hockey.club!!!

KAREL BRIEU~ER.s, Voorzitter.

MATHIEU SOHENK, Secretaris.

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



SCHOOLJAAR 1932-1933.
...

Leerarencorps
I. Priesterleeraren.

van de Venne Mgr. A. J. M. H., Directeur.
Benoemd 1898.

Backhuys 1. W. H. 1905.
Jacobs Dr. J. W. J. J. 1905.
Janssen Drs. L. J. 1910.
Absil Drs. Th. E. 1911.
Cramer Drs. P. J. J. H. M. 1911.
Everts Dr. P. E. 1912.
Knops J. W. H. 1913.
Linssen L. W. 1913.
Deumens Dr. A. L. I. 1913.
van der Mühlen Drs. H. J. 1913.
Sittarz Drs. W. F. J. 1914.
Steinhardt Drs. J. 1914.
Metzemakers J. P. J. 1914.
Reynen Drs. H. M. H. 1915.
Hutschemakers K. C. 1916.
Smits A. M. I. H. 1916.
Cobbenhagen Prof. Dr. M. J. H. 1916.
Brouwers Drs. G. L. J. 1917.
Kurris Dr. J. M. H. 1917.
Zuylen A. H. H. J. 1922.
Adams J. H. 1923.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.
Boosten Drs. J. P. 1924.
Turlings H. J. H. 1924.
Pop Drs. 1. J. J. 1926.
Huysmans Dr. R. H. A. 1931.
Castermans P. G. F. 1928.
Janssen A. J. A. 1928.

Peeters A. M. J. L. 1928.
Neuss F. J. M. 1929.
Titulaer J. J. P. 1929.
Bohnen J. H. J. 1930.
Halmans W. G. 1930.
Geurts P. H. J. M. 1932.
Janssen J. A. E. J. 1932.
Vliegen M. J. H. 1932.
Wintgens J. E. 1932.

11. Leekenleeraren.

Eck P. J. A. 1910.
Vaessen J. H. 1921.
Ross Drs. A. L. H. 1924.
Willems G. H. 1926.
van Can Drs. H. 1. N. 1928.
Burgers Dr. W. M. A. 1929.
Ballieux Mr. P. M. H. 1930.
de Groot C. A. J. 1930.
van Eijseren Drs. L. A. H. 1932.

111. Onderwijzers voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922(Hoofd).
Cleven G. J. M. 1920.

IV. Muziekleeraren.

Zeyen P. 1901.
Brouwers E. 1927.
Ogier M. 1930.

....................
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Leerlingen van het schooljaar 1932~1933
................

Philosophle Sup.

Adams Henri, Thorn.
Akkers Jan, Ottersum.
Brand Thys, Wylré.
Coenen Cor, Weert.
Cox Willem, Horn.
Diederen Piet, Puth-Schinnen.
Geusens Joseph, Nederweert.
Gubbels Lambert, Nederweert.
Hennekens Hubert, Bunde.
Houben Hubert, Valkenburg.
Houben Pierre, Maastricht.
Jansen Joseph, Weert.
Leclercq Matthieu, Puth-Schinnen.
van Lierop Matthieu, Weert.
Linsen Emile, Sittard.
Mains René, Echt.
Meens Hubert, Klimmen.
Moors Theo, Tungelroy.
Muys Willem, Schinveld.
van Odijk Piet, Wijk-Maastricht.
Olieslagers Willy, Roermond.
Philippens Joseph, Houthem-St. Gerlach.
Slots Jan, Baexem.
Smeets Henri, Heerlen.
Sodermans André, Bocholtz.
Spauwen Victor, Gronsveld.
Spronck Gerard, Kadier en Keer.
Thomassen Albert, Roermond.
Tiinmermans Joseph, Roermond.
Verheggen André, Roermond.
Verheggen Henri, Roermond.

Philosophie Inf.

Adams Antoon, Beegden.
Bless * Jan, Nijmegen.
van den Broe~ * Piet, Roermond.
Brokamp Gregoire, Chèvremont-Kerkrade.
Budé * Marti:q, Beek (L.).
Claessens Louis, Maastricht.

Clement * Joseph, Merkelbeek.
Clerx * Joseph, N eerbeekcGeleen.
Corbey * Antoon, Rotterdam.
Cordewener * Louis, Hoensbroek.
Cuypers * Arnold, Geysteren.
Driessen * Jan, Sevenum.
Driessen * Theo, Tegelen.
Geurts * Frans, Grubbenvorst.
van der Haghen * Frans, Velden.
Hanraets Joseph, Blerick.
Hensen * Matthieu, Beesel.
Heynen Pierre, Kerkrade.
Hoeymakers * Martin, Venlo.
Horsmans * Wim, Ulestraten.
Huysmans * Jo, Roermond.
Janssen * Henri, Venlo.
Janssen * Joseph, Limmel-Maastricht.
J~nssens * Jo, Baexem.
Leclercq * Willy, Heerlen.
Litjens * Gerard, Venray.
Meertens * Lambert, Maastricht.
Miedema * Eduard, St. Anthonis.
Naus * Jacques, Helden.
Nobis * Heinrich, Merkelbeek.
van Ophoven * Jacques, Echt.
Penders Leo, Voerendaal.
Pennings * Jacques, Maasbree.
Rameckers Rudolf, Vaals.
Rothkrans * Johan, Nieuwenhagen.
de Saive * Jean, Wijk.Maastricht.
Schaaf Hubert, Heerlen.
Schrijen * Henri, Broeksittard.
Schrijnemakers Joseph, Geleen.
Snackers * Leo, Maastricht.
van de Ven * WiHy, Bemmel.
van de Venne * Jacques, Houthem.

St. Gerlach.
Vermeeren Bas, Sevenum.
V oestermans * Arnold, Venlo.
de V ries * Karel, Venlo.
Vijghen * George, Valkenburg.
Wolf * Hubert, Maastricht.

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

*) Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1932.1933.
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Seminarie:=Gymnasium

6de Klas.

Baeten Jan, Heythuysen.
Bongaerts André, Tegelen.
Cremers Joseph, Valkenburg.
ten Doeschate Jan, Sevenum.
Geurts Jan, Meerlo.
Habets Hubert, Welten-Heerlen.
Heuschen Johan, Nieuwenhagen.
Heuts Joseph, Beek (L.).
Koenders Henk, Utrecht.
Laugs Willy, Spaubeek.
Loyson Jules, Nieuwenhagen.
Palmen Joseph, Schaesberg.
Prickarts Joseph, Chèvremont-Kerkrade.
Smeets Joseph, Ottersum.
Verharren Piet, Sevenum.
Verheugt Antoon, Mierlo.
Voncken Jo, Wylré.
V ondenhoH Alex, Kerkrade.
Wakkers Henri, Houthem-St. Gerlach.
Wiertz Piet, Kerkrade.

5de Klas, lste Afd.

Benders Joseph, Schinveld.
Bey Joseph, Kerkrade.
Claus Willem, Eygelshoven.
Debrot * Isaac, Willemstad (Curaçao).
Franssen Hubert, Spekholzerheide.
Gelissen Gerard, Sittard.
Hendrikse Theo, IJzendijke.
Hermens * Victor, Amby.
Heynen * Guillaume, Maastricht.
Janssen Willem, Vijlen.
Jaspers Jan, Klimmen.
Rademakers Jo, Sittard.
Slangen Joop, Maasbree.
Slangen Louis, Heerlen.
Taeymans Albert, Eysden.
V ondenhoH Hein, Kerkrade.
de Warrimont Cyrille, Noorbeek.
Weegels Frans, Weert.
Wijnen Joseph, Kerkrade.

5de Klas, 2de Afd.

Begheyn Arthur, Nieuwenhagen.

van den Homherg'h Henri, Amsterdam.
Lochtman * Hendrik, Kerkrade.
Martens Richard, Valkenburg.
Meens August, Berg en Terblijt.
Mertens Antoon, Grathem.
Osse Silvester, Raaite.
Smeets Pie, Thorn.
Widdershoven Leo, Kerkrade.
Wij Hels Aimé, Aardenburg.

4de Klas.

Begheyn Jacques, Nieuwenhagen.
van den Bergh Jan, Nieuwstadt.
Bessems Leo, Heerlen.
Beurskens Willy, Tegelen.
Bours Theo, Terwinselen.
ten Doeschate Henri, Sevenum.
Drenth Herman, Ter Apel.
Henquet Henri, Eysden.
Hinskens Johan, Eygelshoven.
Hünen Leo, Bocholtz.
Janssen Frans, Spekholzerheide.
Janssen Leo, Hoensbroek.
KüppersFrans, Bleyerheide.
van Loo Joseph, Kerkrade.
Omloo Egbert, Arnhem.
Paulussen Pierre, Maastricht.
Schijns Marcel, Mechelen- Wittem.
Smits Jacques, Maastricht.
Soomers Henri, Eygelshoven.
Systermans Willem, Valkenburg.
Veeger Henri, Nijmegen.
van de Voort Marcel, Heerlen.
van Weil Jan, Horst.
Weterman Hans, Deventer.
Wetzels Frans, Bleyerheide.

3de Klas.

van den Berk Jacques, Holtum-Born.
Boss Theo, Chèvremont-Kerkrade.
Brand Thom, Wylré.
Brouwers Henri, Margraten.
Catsberg Emile, Lutterade.
Co enen Piet, Sittard.
Curfs Willy, Houthem-St. Gerlach.
Fröger Theo, Medan.



Geerits Willy, Blerick.
Giesen Frans, Zeddam.
van Hegelsom Frans, Grubbenvorst.
Jaspers Emmanuel, Klimmen.
Litjens Pieter, Horst.
Martens Joseph, Valkenburg.
Riga Bernard, Beek (L.).
Rutten René, Maastricht.
van der Sande Jan, Breda.
Schraven Matthieu, Lottum.
Spa uwen George, Gronsveld.
Tegelaers Willy, Ammerzoden.
Thönissen Jacques, Medan.
Vallen Emile, Ottersum.
van de Venne Hans, Nijmegen.

2de Klas.

Begheyn Paul, Nieuwenhagen.
Bloemen Arthur, Schaesberg.
Bos Frits, Groningen.
Daniëls Mathé, Nijmegen.
Förster Henri, Nieuwenhagen.
Garé Alphons, Beek (L.).
Gelissen Jan, Sittard.
Gooden Gerard, Meyel.
Habets Alphons, Kerkrade.
van der Heyden Frans, Oirschot.
Knops Joseph, Oirsbeek.
Lambriks Robert, Valkenburg.
Lumey Hubert, Simpelveld.
Màrcus Gerard, Gulpen.
Olieslagers Henri, Doenrade.
Paes Willy, Chèvremont-Kerkrade.
Scholtes Matthieu, Terwinselen.
Schöpping * Joseph, Maastricht.
Sonnenschein Antoon, Terwinselen.
Vreuls Frans, Nieuwenhagen.
Wiegersma Jaap, Deurne.
Zeyen Nfco, Chèvremont-Kerkrade.
Zonjée August, Uitgeest.

Iste Klas, lste Afd.

Alberts * Jules, Gulpen.
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Bertels * Hans, Deventer.
Boymans Adolf, Nieuwenha,gen.
Bresser * August, Eygelshoven.
Bruysten * Koos, Stein.
Burgers * Wim, den Haag.
Cremers * Pierre, Maastricht.
Fredericks Antoon, Nijmegen.
Habets Willy, Kerkrade.
Haeren Joseph, Eygelshoven.
Horbach * Hans, Gulpen.
Huntjens Hubert, Heerlen.
Janssen Pierre, Heerlen.
Jaspers Paul, Klimmen.
Kremer Heinrich, Terwinselen.
van Loo * Otto, Kerkrade.
Loyson Hubert, Nieuwenhagen.
Nijst Leo, Kerkrade.
Olieslagers * Martin, Doenrade.
Thissen Willy, Schinveld.
Wong Lun Hing * René, Roermond.

Iste Klas, 2de Afd.

Cammaert Paul, Hontenisse.
Delahaye Frits, Amstenrade.
Kuypers Hans, Chèvremont-Kerkrade.
Osse * Max, Raaite.
Reuwer Wim, Ootmarsum.
van der Sande Gijs, Breda.
Schoemaker * Joseph, Deventer.
Seelen * Jan, Reyen.
Senden * Hans, Eygelshoven.
Smeets Jan, Valkenburg.
Souren * Louis, Vaals.
van der Steen * Gust, Reyen.
Terwisscha van Scheltinga Wiebe, Nijland.
Verhey Henk, Didam.
Vermeeren Jan, Sevenum.
van de Voort Eddy, Heerlen.
Vreuls Eugéne, Nieuwenhagen.
de Vries Nico, Sneek.
van WeIl * Theo, Horst.
W ennekesWim, Arnhem.
Weterman * Theo, Deventer.

....................
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Hoogere Burgerschool
5de Klas. Doveren Johan, Heerlen.

Duynstee * Antoon, den Haag.
Dijkstra Henk, Gendringen.
Hermans Albert, Brunssum.
Heys Karel, Gennep.
Huynen Hubert, Maastricht.
Jansen * Jacques, Breda.
Laumen * Leo, Venlo.
Martens Jacques, Venray.
Versteeg * Karel, Delft.

Beuskens Willy, Gulpen.
Bröker Frits, Schaesberg.
Dessing Henri, Naaldwijk.
Dirken Kees, Yperen.
Dijkstra Sjoerd, Gendringen.
Engels Antoon, Helden-Panningen.
Erens Lucas, Arnhem.
Gruythuysen Willy, Weert.
Haesen Victor, Maastricht.
van der Heyden Piet, den Bosch.
Hillebrand Antoon, Bondowoso.
Jacobs Jan, Eysden.
van Kessel Johan, Overschie.
van Loo Emile, Schin op Geul.
Römkens Willy, Schaesberg.
Schrijnemakers Emile, Geleen.
Willebrands Herman, Bovenkarspel.
Zwijsen Max, den Haag.

3de Klas,. 2de Afd.

4de Klas.

van der Meer * Jacques, Den Haag.
Moorman Gerard, Palembang.
Mous Herman, Heerlen.
Nieuwenhuis * Lambert, IJsselstein.
Payens Joseph, Breda.
Rühülessin Willem, Bandoeng.
Samson Jan, Zwolle.
van der Sande Herman, Breda.
Schäftlein Roul, Sarangan.
Schenk Matthieu, Maastricht.
Schoeber Henri, Horst. t
Schoemaker * Jan, Deventer.
Schulte Hans, Rotterdam.
Tegelaers Frans, Ammerzoden.
van der Werf Jules, Bolsward.
Weterman Bennie, Deventer.

van Aerssen * Robert, Wouw.
van Aken Antoon, Oudenbosch.
Becker Jan, Terborg.
van Dael Jan, Venlo.
Dekkers Eduard, Tilburg.
Gooden Jacques, Meyel.
Jansen Jan, Laren.
Lemmens Walter, Terwinselen.
Luger * Bart, Eindhoven.
Messelink Wim, Velp.
Muyrers Joseph, Simpel veld.
van Oosterhout Leo, Oud-Vosmeer.
Simons Willy, Heerlen.
Stoffels Elbert, Brunssum.
van Waes Hubert, Zuiddorpe.
von Weyhrother Herman, Blaricum.

2de Klas, lste Afd.

3de Klas, lste Afd.

de Bie Walt er, Zundert.
Bissinger Max, Amsterdam.
Brand Henri, Wylré.
Bücker John, Gilze.
Caubo Willy, Vaals.
Deswijzen André, Spekholzerheide.
Dortu Frans, Chèvremont~Kerkrade.
Drost * Simon, Venlo.
Dijkstra Jules, Gendringen.
van Esser Jacques, Roermond.
van Geldorp Antoine, Weert.
Gerards Emile, Heerlen.
Çilissen Alphons, Vaals.
Glebocki Hans, Heerlerheide.
van Goor Gust, Batavia.
van der Ham Ferdi, Bilthoven.

Baur Bernard, Heerlen.
Bergmans Jean, Maastricht.
Borghstijn Gustave, Vlissingen.
Bruykers Joseph, Brunssum.
Buysrogge Kees, Simpelveld.
Daniëls Henk, Nijmegen.
Dekkers Rudolf, Tilburg.
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2de Klas, 2de Afd. Janssens'" Piet, Roermond.
de Jong'" Adri, Kortgene.
Martens '" Arnold, Heerlen.
Mulders Jo, Blerick.
Oomen Wim, Oosterhout (N.-Br.).
Pappers Joseph, Mechelen-Wittem.
Schiffelers Leo, Spekholzerheide.
Schoemaker '" Otto, Deventer.
Smits '" André, Maastricht.
van Soest'" Jo, Utrecht.
Veeger Jan, Groningen.
Vorstermans Joseph, Arcen.
van der Werf Dirk, Bolsward.
van Wessum '" Theo, Wateringen.

Demmers * Bob, Maastricht.
Heuvelmans Cas, EU-Hunsel.
Heys Karel, Gennep.
Joosten Jan, Gendringen.
de Kerf'" Louis, St. Jan Steen.
Kerckhoffs Guillaume, Beek (L.).
Maenhout '" Bertrand, Sluis Heille.
Martens Jean, Bocholt (België).
Meulemans Piet, Ravestein.
Plaisier Max, Pladjoe.
Sadée '" Eduard, Rotterdam.
van Sloun Matthieu, Maastricht.
Stoffels Frans, Brunssum.
Stoltz Wim, Oss.
van Susante'" Bertie, den Bosch.
Tromp Jan, Sneek.
Vrancken Joseph, Kaalheide.
de Wit'" Wim, Hilversum.

lste Klas, 2de Afd.

lste Klas, lste Afd.

Akkermans'" Leo, Rotterdam.
de Beer Henri, Tilburg.
Beurskens * Henk, Tegelen.
Bloemen Louis, Oldenzaal.
Bos Cornelis, Usquert (Gron.).
Feldhaus van Ham'" Engelbert, Zeist.
Gerrits Chrétien, Vierlingsbeek.
van der Harten Jan, Eindhoven.
Heys Henk, Gennep.
Heys Jan, Gennep.

Bary '" Hubert, Zevenaar.
Diebels Jan, Nijmegen.
Franssen Henri, Venlo.
Gelhard * Bob, Deventer.
Goossens * Piet, Gennep.
Hoynck van Papendrecht Adri, Bergeijk.
Koten Joseph, Amstenrade.
Retel * Piet, Fort de Kock.
Simons Jan, Heerlen.
Tromp'" Johan, Sneek.
Turk * Matthieu, Kerkrade.
Vullinghs Gert, Horst.
Wachelder '" Matthieu, Kerkrade.
Wiertz Martin, Schaesberg.
Wolfs Eduard, St. Geertruid.

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

Hoogere Handelsschool

2de Klas. V oncken Leo, Heerlerheide.
Wijffels Maurice, IJzendijke.
Zaal Johan, Amsterdam.van Daal Lambert, Horst.

van Horn Joseph, Amsterdam.
Janssen Antoon, Lith.
Leuchter Joseph, Kerkrade.
Lohle Carl, Tilburg.
Meyer Martin, Velsen.
Reiss Willy, Heerlen.
Steltenpool Jo, Wervershoof.
Stevens Alphons, Valkenburg.
van Vloten Frans, Rotterdam.

lste Klas.

Bongaerts Jan, Boxmeer.
Boon'" Vincent, den Haag.
Breukers Karel, Roermond.
Coenen * Jacques, Helmond.
Henquet Louis, Eysden.
Nijst Charles, Kerkrade.
Sampermans Adolf, Simpelveld.
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Samson Kees, Zwolle.
SteinhoH Henk, Tilburg.

Timmermans Joseph, Nederweert.
Veldhuis Willy, Venlo.

.

Voorbereidende Klas

lste Afd. 2de Afd.

Baut'" Jean, Nieuwenhagen.
Beekman'" Henri, Gendringen.
van Benthem'" Tonny, Nijmegen.
van den Berg'" Wim, Utrecht.
Boymans'" Koen, Rimburg.
Brock '" Hendrik, Vaals.
Buysrogge '" Jan, Simpelveld.
Caminada '" Leo, den Haag.
Claessens >I<J oseph, Schin op Geul.
Coerver '" Willem, Bocholtz.
Dirken'" Frans, Simpelveld.
Eckmans '" Pierre, Maastricht.
Feitz '" Winy, Apeldoorn.
Greven '" Tony, Naaldwijk.
Janssen'" Matthieu, Geleen.
Nissen Peter, Montfort.
Raessens '" Frits, Nuenen.
Verheyden Willy, Brunssum.
Versteegh '" Jaap, Utrecht.
van Vlokhoven Antoon, Kerkrade.
Wiegersma Pieter, Deurne.

Baur '" Hein, Heerlen.
Bult '" Frans, Zaltbommel.
Claassen'" Antoon, Tilburg.
Essers Hans, Kerkrade.
Genders Antoon, Breust~Eysden.
Hoynck van Papehçlrecht Paul, Bergeijk.
Meens'" Henri, Berg en Terblijt.
Oldenhof Frans, Zwolle.
Paulissen'" Joseph, Kerkrade.
Ruiters'" Gerard, Kerkrade.
Sanders'" Bernard, Oss.
Sikkes "'Folkett, Gulpen.
Snijders'" Leo, Nieuwenhagen.
Systermans '" Antoon, Valkenburg.
Verheugt'" Joseph, IMierlo.
van der Werf '" Frits, Bolsward.
Vullinghs '" Henk, Horst.
Wiertz '" Berthold, Kerkrade
Willemse '" Kees, Kerkrade.
Wolfs'" Emile, Voorburg.
Zwager'" Tony, Roermond.

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



PERSONALIA 1932~1933.

De H. Priesterwijding ontvingen:

J. Berden. Henri Jochems.
Giel Berix. P. Keybets.
Ger. van den Beuken. L. Petit.
Jac. Boost. Nic. Prompers.
Jos. Debets. J. Reinartz.
Jac. Deckers. Jac. Riemersma.
Wiel Friedrichs. Ant. van Rijswijek.
Ant. Geurts. Leo Systermans.
Jos. Habets. P. Teeuwen.
P. Hoogers. Wim Wermeling.
Jos. Jansen. H. Wetzeler.

van het Bisdom Roermond.

ne volgende examens werden afgelegd:
aan de Universiteit Amsterdam:

J. Wegdam, Ie d.cand. med.

aan de Universiteit Leiden:

J Pop, doet. biologie
P. Zoetmulder, cand. Ind. lett.
A. Esser, cand. rechten
J. Wintermans, cand. rechten
J. Kamp, arts
P. Rutges, cand. Ind. recht
J. H. M. Koenen, promotie med.
L. Vaessen, Ie d. cand. med.

aan de Universiteit Utrecht:

J. Simons, cand. med.
E. Schoenmaekers, le d. cand. med.
J. Vallen, cand. med.
P. Otjens, Ie d. cand. med.
A. van Susante, doet. med.
F. Coeber'gh, doet. pharmacie
B. Wösten, arts
W. Snieders, theor. tandheelk. 2ed.
A. Lannoye, semi.arts
H. J. Swart, cand. veter.
P. Koomen" cand. veter.
A. Janssen, arts
H. van de Kar, semi.arts
P. Gelhard, theor. tandh. 2e d.
J. Gökemeyer, arts
G. Henquet, doet. med. 2e d.

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

aan de Universiteit Groningen:

A. Annyas, doet. med.
A. M. ten Berge, doet. klass. lett.

aan de Universiteit Nijmegen:

Jos. Weyden, promotie Germ. lett.
W. Smeets, cand. Germ. lett.

aan ,de Techn. Hoogeschool Delft:

W. Martens, cand. mijning.
W. Martens, ing. ex. mijning. Ie d.
B. Oomen, ing. ex. bouwk.

aan de Handelshoogeschool Tilburg:
A. Wintermans, prop. ex.
P. J. van Hegelsom, prop. ex.
J. Titulaer, cand. ex.
A. Meyers, doet. ex.

aan de Handelshoogeschool Rotterdam:

J. F. Kreugel, cand. ex.

aan het Co11.Angelicum Rome:
J. Damen, Bacc. Philos.-
aan de Technische HoogeschoolAken:
J. Beuskens,cand. electrotechn.

aan de Universiteit Münster iCWestf.):

K. Gelissen, promotie tandarts.

Cand. notaris.examen:

J. Schepers, 2e d.
H. van Mourik, 2e d.

Diploma staatspractijk:
J. van Oers
W. Rouschop

Werden henoemd:

tot Protonarius Apostolicus a. i. p.:
Mgr. Dr. G. Bauduin, Vicaris.Generaal van

het Bisdom en President van het Groot.
Seminarie te Roermond.



52

tot Huisprelaat van Z. H. den Paus: tot hoogleeraar te Leuven:
Mgr. J. A. H. Wouters, Kanunnik van het Mr. B. Hermesdorff, Nijmegen.

Kathedraal Kapittel en Deken van Maas~
tricht. Werd gekozen:

tot Lid van Ged. Staten van Zuid.Holland:
Mr. E. J. M. H. Bolsius, te Leiden.

tot Geheim~Kamerheer van Z. H. den Paus:

Mgr. Dr. P. J. M. van Gils, Inspecteur R. K.
Bijz. Lager Onderwijs, Voorzitter van den
Onderwijsraad, afd. Voorb. 'Hooger en
Middelb. Ond., te Roermond.

tot Ridder in de Orde van den N ederlan~
schen Leeuw:

Mgr. Dr. G. Bauduin, Vicaris-Generaal van
het Bisdom en ,President van het Groot-
iSeminarie te Roermond.

tot Officier in de Orde van Oranje~N assau:

A. M. J. H. R. de Steenhuysen Piters, genees~
heer aan het gesticht Boldershof voor vrou~
welijke R. K. idioten, te Druten.

tot Ridder in de Orde van Oranje~Nassau:
P. D. M. Beckers, lid van de Provo Staten van

Limburg en burgemeester van Ubach over
Worms. .

W. Beuken, oud-onderwijzer te Mechelen (L.).
Dr. E. A. M. Droog, arts te Heemstede.
A. Scheepers, wethouder te Heerlen.

tot Commandeur in de Orde van den H. Gre.
gorius den Groote:

A. J. B. Blaisse, Notaris te Amsterdam.

tot Commandeur in de Orde van "Polonia
Restituta" van Polen:

Prof. Dr. A. H. M. J. van Rooy, hoogleeraar
te Amsterdam.

tot Honorary member of the British Society
of obstetrics and gynaecology:

Prof. Dr. A. H. M. J. van Rooy, hoogleeraar
te Amsterdam.

tot Officier in de Orde van het Legioen van
Eer van Frankrijk:

Mgr. Dr. Jos. Schrijnen, hoogleeraar aan de
R. K. Universiteit te Nijmegen.

tot Officier in de Kroonorde van Italië:

P. P. J. Nicolaije, pastoor~deken te Heerlen.

Werd begiftigd:

met het Kruis van verdienste van het Neder.
landsche Roode Kruis:

J. Th. Nicolaï, chirurg te Hilversum.

met "die Oesterreichis~he Kriegserinnerungs.
medaille":

J. Th. Nicolaï, chirurg te Hilversum.

OVERLEDENEN.

(achter de naam is het gebooJ;'tejaar
aangegeven).

L. L. M. Tummers (1877),pastoor van Spek.
holzerheide.

Mgr. J. Nicolaije (1850),oud-vicaris-generaal
van het bisdom Vancouver, te Heerlen.

J. J. C. Ament (1864),lid van de Tweede Ka-
mer der Staten.Generaal, te Amsterdam.

H. Lebens (1907), te Bom.

A. M. L. Vallen (1856), pastoor van Breust~
Eijsden, te Maastricht.

A. M. Hens (1870), Oud:<Gouverneur van
Atjeh en Onderhoorigheden, te den Haag.

A. J. C. Begheyn (1860), te Sluiskil.

Marcel André Janssens (1904), te Leiden.

Conradus M. U. Titulaer (1875), Rector van
het St. Antoniusklooster te Bleriek, te Te.
gelen.

R. H. Driessen (1873), Rector van het St.
Annagesticht, te Heel.

J. W. H. Vogels (1864), oud~gemeente.secre~
taris van Kerkrade.

Reinier van der Zwaan (1913), te Scheve.
ningen.

Anton van Rooy (1869); Königl. Baijr. Kam.
mersänger, te München.



August van Kesteren de Rimbourg (1875), te
Bueken (B. V.).

M. H. J. Brune, pastoor van Bocholtz.
1. J. H. Nijst (1878), em. pastoor van Broek.

sittard, rector in het Monseigneur Mut.
saersoord te Venlo.

Jacques J. M. Ecyk (1878), em. pastoor van
Berg a. d. Maas, rector van het Sanatorium
te Heerlen.

Johannes A. Kerckhoffs (1878), pastoor van
Amby.

Dr. Carl Heggen (1860), Dechant, Geistl. Rat
und Ehrendomherr der hohen Metropoli.
tankirche zu Köln, te Viersen (D.).

H. A. Driessen (1895), dierenarts te Heyt.
huysen.

Jean Schlüper (1903), koster te Vaals.
A. H. Derkx (1887), burgemeester van Hom.
Franc. S. E. M. Knitel (1875), te Zevenbergen.
Henri P. M. Soberjé (1917), te Horst.

Egide M. H. Roebroek (1893), te Alkmaar.
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Petrus J. C. van Haagen (1847), Kanunnik
van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht
en em. pastoor.deken van Groenlo.

Mgr. Charles Frans Le Blanc (1843), Kanun.
nik van het Metropolitaan Kapittel van het
Aartsbisdom Utrecht, em. Deken van Cu.
le11'borg,em. pastoor van Everdingen en
Cothen, te Wijk bij Duurstede.

Antonius Hub. Geurts (1865), oud.Directeur
van Rolduc, te Blerick.

Jacques Smeets (1862), te Heythuysen.

Theod. J. Timmermans (1883), te Venlo.

1. W. P. Savelberg (1867), pastoor van Bruns.
sumo

W. J. W. Schellekens (1888), oud.adminis.
trateur der Tabak.Maatschappij "Aren ds.
burg", Rijswijk (Z..H.).

G. J. Fr. Buysrogge (1885), arts te Simpelveld.

Jean Schenk (1879), te Maastricht.

J. W. Linssen (1858), em. pastoor van Hunsel.

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



Het bezoek van H.H. Excellenties den Aarts~
bisschop van Utrecht en den Bisschop van
Roermond aan Rolduc op 21 Septémber 1932.

Reeds kort, nadat Z. H. Excellentie, Mgr.
Jansen den aartsbisschoppelijken troon van
Utrecht had bestegen, kondigde deze hooge
kerkvorst Rolduc, het "séjour de son en.
fance" Zijn bezoek aan; een korte ongesteld.
heid van den aartsbisschop was evenweloor.
zaak, dat het beloofde bezoek moest worden
uitgesteld. Natuurlijk verheugde heel Rolduc
zich in het vooruitzicht, dat eerlang die beo
lofte zou worden vervuld en het was een re.
den tot bijzondere vreugde, toen onder de
laatste groote vacantie Z. H. Exc. Mgr. Lem.
mens meedeelde, dat Mgr. Jansen binnenkort
in Zijn gezelschap naar Rolduczou komen.
De datum voor het hooge bezoek werd vast.
gesteld op 22 September. Dat was kort na
de groote vacantie en dus zou er maar wei.
nig tijd zijn om de ontvangst voor te berei.
den; enkele dagen na ,den terugkeer van de
leerlingen ging men aan het werk en 21 Sep.
tember was men zoo ver gevorderd, dat men
meende aan de hooge gasten den volgenden
dag een passende ontvangst te kunnen berei.
den. Op dien dag onder het middagmaal werd
de directeur opgebeld uit de bisschoppelijke
woning te Roermond. Zou er weer verhinde.
ring zijn ingetreden? Eer het tegendeel bleek
het geval te zijn; de telefonische mededeeling
luidde: de bisschoppen komen niet mor.gen,
maar vandaag om 5 uur. Het bericht aan
tafel bekend gemaakt, ontlokte aan de Rol.
ducsche jeugd luiden bijval; niet evenwel aan
Mhr. Provisor en aan onze eerwaarde zus.
ters, die hun program voor den volgenden
dag op eens zagen omgegooid. Verbeeldt u:
er is gezorgd voor een feestdiner op Vrijdag
en nu moet dat plaats hebben een dag tevo.
ren en geen onthoudingsdag; maar zij hadden
gestaan voor heetere vuren 'en zouden zich
wel redden. Onmiddellijk werd telegrafisch
en telefonisch de hulp ,gevraagd van velen

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

en werden 'a~e beschikbare krachten opgeroe.
pen om aan het werk te gaan en toen de jon.
gens om halfvijf uit de les kwamen, waren
overal versieringen aangebracht en was Rol.
duc klaar om zijn hoog verheven oudleerlin.
g.en te ontvangen: het priesterkoor in de
kerk was in feesttooi en in de oude gangen
kleurden de bekende platen met spreuken de
witte wanden; de onlangs gerestaureerde
groote eetzaal prijkte met tropheeën en de
wapenschilden der bisschoppen; van den
ouden toren en uit het westelijk en oostelijk'
front wapperden blijde de veelkleurige vlag.
gen. Rolduc had zijn hoog feestelijk aanzien.
Weldra stonden leer aren en leerlingen rond.
om dy pui op het voorplein; hoog in den
toren hielden een drietal knechts de touwen
der klokken vast, om onmiddellijk als de
hoogegasten in het gezicht kwamen hun
den eersten feestelijken groet to~ te zenden.
De Rolducsche harmonie stond klaar, om
met haar schetterende tonen de blijdschap te
vertolken en een tweetal kleinere leerlingen
hielden de bloemruikers in de hand, welke
zouden worden aangeboden. Het was een
mooie .zomernamiddag en vroolijk speelden
de zonnestralen door de takken der hooge
boomen en op de grijze muren van den ouden
toren. Een kwartier moest geduld ,geoefend
worden. Op eens galmden de metalen klan.
ken boven ons, de harmonie zette haar
marsch in en nauwelijks een minuut later
schoof de met purper versierde auto tusschen
de juichende schare Rolduc binnen.

Bij de jongens was een geestdrift als zelden
tevoren, één machtige uiting van kinderlijke
blijdschap; het was treffend, de bekleeders
der hoogste kerkelijke waardigheid aldus
door honderden katholieke jongemannen te
zien verwelkomen. Den bisschoppen was het
onmiddellijk aan te zien, dat zij getroffen



waren door deze hartelijke begroeting. Nadat
de heer en leeraren aB!nde hooge bezoekers-'
waren voorgesteld, namen deze plaats op de
voor hen klaar staande zetels en traden een
zestal jongere leerlingen naar voren, om in
den vorm van een klein spreekkoor afwisse.
lend gezamenlijk, en ~et drieën de beide bis.
schoppen tegelijk en afzonderlijk toe te spre.
ken; hun ~artelijke welkomstwoorden eindi,g.
den met de belofte:

"Gelijk ook gij, zoo willen wij
Keurstrijders zijn van Christus' troepen"

en met de aanbieding van bloemen. Dan was
het woord aan Rolduc's directeur, die in
naam van heel Rolduc zijn vreugde en erken.
telijkheid uitdrukte voor de hooge eer van
dit dubbel bisschoppelijk bezoek, vooral nu
het twee hoogverheven oud.leerlingen waren,
welke deze feestelijke ontvangst gold. Mgr.
Lemmens bedankte hij speciaal voor het ten
4den male herhaald bezoek, zoo kort na zijn
bisschopswijding en beloofde die dankbaar.
heid te zullen toonen door trouwe medewer.
king aan Zijn mooie plannen in ons bisdom.
Zich dan speciaal wendend tot Mgr. Jansen,
verklaarde hij, dat ongeveer anderhalf jaar
geleden, Rolduc met buitengewone vreug,de
Zijn verheffing op den bisschoppelijken troon
van St. Willebrord had vernomen en dat wij
de beste wenschen koesterden voor zijn ver.
heven werken in het aartsbisdom en in de
Nederla:ndsche kerkprovincie. Dan wees hij
erop, hoe Z. H. Excellentie na een lange af.
wezi,gheid van Rolduc, (45 jaren), hier veel
veranderd,maar ook veel behouden zou vin.
den. Wij hebben, zoo ging hij voort, nog altIjd
Qnze imposante gebouwen, onz,e indrukwek.
kende kloostergangen, waarin onze verbeel.
ding vrome monniken uit de middeleeuwen
biddend, ziet voortschrijden; wij hebben nog
ons eeuwenoude, thans geheel herstelde,
kerkgebouw, waarin U eenS gebeden hebt en
waar Uw heilige roeping tot het priester.
schap bevestigd werd; wij hebben nog onze
eenig mooie crypte met het g,ebeente van
Rolduc's heiligen stichter in het midden.
Maar daarnaast ,is ook veel, zooals U zien
zult, veranderd, uitgebreid el} in overeen.
stemming gebracht met de moderne eischen.

:Oe foto's hiernaast zijn
van de Sociale Week 19j2
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Van degenen, die eens met U hier vertoef..
den, die eens Uwe leermeesters waren, is
niemand meer hier aanwezig, zijn velen reeds
heen ,gegaan naar betere ,gewesten, maar wat
ook veranderd zij, wij hebben het beste erf.
deel der vaderen trachten te bewaren, wij
hebben nog altijd den ouden Rolducschen
geest, de Rolducsche sfeer, die er een is van
eenvoud en trouwe onderlinge aanhankelijk.
heid; maar wij verheugen ons vooral over het
voortleven VJln den geest van vroomheid en
godsdienstzin, die zich ook hier tegenwoordig
heerlijk uit in een bloeiende devotie tot de
hemelsche Moedermaagd en in een stijgende
liefde tot de H. Eucharistie. Moge het weer.
zien van het oude Rolduc onder deze omstan.
di,gheden voor U aangename herinneringen
wakker schudden en U eenige gelukkige uren
doen doorbrengen in ons midden.

De directeur besloot zijn welkomstwoord
met in aller naam andermaal te getuigen van
onzen grooten eerbied en onze trouwe aan.
hankelijkheid tegenover beide kerkvorsten.
Het driewerf "Lang zullen zij leven" werd
door de forsche klanken van de harmonie en
het bijna wilde gejuich van de leerlingen be.
antwoord, zoodat de krachtig echo ervan ver
doordrong rondom de aloude abdij.

De aartsbisschop beantwoordde de begroe.
ting met een toespraak, waarvan wij den tekst
zoo getrouw mogelijk willen weergeven.

Ik moge een enkel woord, opgeweld uit
het hart, spreken in antwoord op het mij beo
toonde welkom. Vooreerst dank aan den le.
gaat, die mij afhaalde, eene fijne attentie, die
ik ten zeerste op prijs stel; dank voor de
toespraak der leerlingen, dank vooral voor
het harteIijkgemeend welkomstwoord van
den direc~eur. Gij begrijpt, dat ik bij de en.
trée van de aloude poort zooals vroeger de
Immaculée Conception heb begroet en dat
er toen een zee van heri:nneringen voor mij
is opengegaan en ik mij geschaamd heb zoo
lang van Rolduc te zijn weggebleven. Toch
heb ik Rolduc sedert mijn jeugd nooit ver.
geten. Nu gaat mijn hart naar God en Zijn
heilige Moeder, om dank te brengen voor de
vele gunsten en genaden, op Rolduc ontvan.
gen. Ofschoon ik thuis hoorde in Culemborg,
kwam ik uit het hooge Noorden als kleine



knaap over Duitschland naar hier.. Van mijn
zevende jaar af had ik roeping voor het
H. Priesterschap. Toch vond men het toen
beter, ,dat ik naar Rolduc ging, omdat ik van
hieruit naar alle kanten zou verder kunnen.
Ik herinner mij nog, dat ik in de accasialaan
afscheId nam van mijn vader, die mij uit
Friesland hierheen gebracht had. God heeft
mij hier geleid langs de wegen vah zijn Voor.
zienigheid. Rolduc bracht mij in een sfeer
van gedegen wetenschap en godsdienstige lei.
ding. Ik kreeg hier een aansporing om heel
mijn leven te werken. De Limburgers gaven
mij hier een schitterend voorbeeld; zij blok.
ten hard met de duimen.in de oor en. Dat was
voor mij een p'rikkel. Ik heb hier de aange.
naamste herinneringen uit mijn jongensleven,
wij vormden de Friesche club en bij gratie
werd er wel eens een Groninger in opgeno.
men; met voldoening denk ik terug aan zoo.
vele dingen, aan de mooie crypte met de
schitterende plechtigheden, awn de vrijwillige
devotie in de kerk 's avonds na het souper.
Zoo is mijn priesterlijke roeping hier ver.
sterkt. Daarvoor blijf ik altijd dankbaar; de
nog levende leeraren als de heeren Reighart,
Everts en de Bruin zal ik steeds indachtig
zijn. Ik ben verheugd, dat het milieu van
Rolduc, vanwaar zoovele groote mannen zijn
uitgegaan, hetzelfde is gebleven, zoodat ik er
mij nu ook thuis gevoel. Ik dank Mgr. Lem.
mens voor zijn aansporing om hierheen te
komen en ben gaarne uit mijn werk gebro.
ken, zelfs een dag te vroeg (hilariteit). Ik
dank andermaal den directeur voor zijn wen.
schen en gebeden aangeboden namens allen;
ik heb het gebed noodig voor de vervulling
mijner bisschoppelijke taak, maar gaarne be.
antwoord ik het Uwe door het mijne. Ik heb
me voor,genomen morgen hier de H. Mis te
lezen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van Rolduc. God zegene U voor de blijde in.
comste mij bereid.

Dat Mgr. de harten van heel Rolduc ge.
wonnen had door Zijn hartelijke woorden,
bewees het bijna onbedaarlijk handgeklap,
dat erop volgde.

Dan trok men het kerkgebouw binnen;
terwijl de bisschoppen zegenend binnen
schreden, zong het Rolducsche kerkkoor het
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vierstemmi,ge Ecce Sacerdos met orgelbege.
leiding van Prof. Smyers. Na een korte ado.
ratie, gedurende welke de Heer Zeyen de
derde choraal speelde van H. Andriessen,
gaf de aartsbisschop den liturgischen zegen,
waarna de bisschoppen weer zegenend de
abdijkerk verlieten: ondertusschen speelde de
Rolducsche organist de Marche Triomphale
van Lemmens. Daarmee was voor dezen dag
de feestelijkheid ten einde.

Den volgenden morgen werd Mgr. Jansen
processiegewijze naar de kerk g,evoerd en
celebreerde hij de Communauteitsmis en deel.
de hij de H. Communie uit aan ,de leerlingen.
Terwijl de morgenlessen plaats hadden,
maakte Mgr. een rondgang door heel Rolduc,
vanaf het diepst ,gelegen ,gedeelte, den ver.
warmingskelder, tot hoog in den sterrento.
ren. Z. H. Excellentie wilde nog gaarne be.
kende plekjes uit Zijne jeugd weerzien en
talrijke herinneringen wakker schudden; op
het kerkhof knielde hij neer om te bidden
voor de zielerust van zijn daar rustende leer.
meesters; met groot'e belangstelling be.
schouwde hij de gerestaureerde kerk en
crypte, waar hij eens zoo plechtige en geluk.
kige uren had doorgebracht. Hij wilde nog
eens wandelen door het bosquet en den blik
laten gaan over het mooie landschap met het
bokkenrijderskasteel op den voorgrond op 't
Duitschegebied.

Voor het diner wilden de Rolducsche leer.
ling,en de hooge bezoekers nog een bewijs ge.
ven van hun oprechte vereering; in een lan.
gen optocht voorafgegaan door de lustig spe.
lende harmonie trokken zij aan Hunne Excel.
lenties klasgewijze voorbij, den bekenden
groet brengend. Daarna had onder leiding
van den Gymnastiekleeraar Vaessen de uit.
voering plaats van allerlei keurige ordeoefe.
ningen, welke de bisschoppen met belangstel.
ling gade sloegen. Dan volgde het feestdiner,
waarbij alle leeraren en leerlingen met de
hooge gasten aanzaten en waarbij ook aanwe-
zig waren de H.E. Heer deken van Kerkrade,
twee oud.Rolducsche medeleerlingen van
Mgr. Jansen, n.l. Dr. Poels en Dr. Verhagen
en de beide heer en secretarissen van Mgr.
Lemmens.

De zaal had een echt feestelijk aanzien en



het Rolducsche orkest opgesteld in de mu.
ziekzaal werkte mee om de stemming te ver.
hoogen. Allen voelden zich één aan den groo.
ten disch en genoten opgewekt van het stof.
felijke' en geestelijke, dat geboden werd; tot
dit laatste behoorden de voordraohten"ge.
houden in dicht en ondicht door enkele der
leerlingen. Vermelden wij, dat de president
der philosofen dankbaar wees op het geluk.
ki,ge feit, dat èn de aartsbisschop èn Mgr.
Lemmens op zoo veelvuldige en éclatante
wijze huIi vaderlijke zorg toonden voor de
katholieke jeugd en dat een Friesche leerling
aan Mgr. Jansen, den mede.Friesch, de be.
lofte deed, dat zijn gewestgenooten later moe.
dig de katholieke belangen in het hooge
N oorden zouden voorstaan. De eerste oW.
cieele redevoering werd gehouden door Mgr.
Lemmens, aan wien die eer als gastheer in
Zijn klein seminarie toekwam: hartelijk hul.
digde hij eerst den Utrechtschen Metropoli.
taan, om vervolgens op de hem eigen enthou.
siaste wijze de jongens aan te sporen tot ver.
dieping van hun godsdienstig leven, tot ver.
sterking van hun godsvrucht voor de H.
Eucharistie en de Hemelsche Moeder. Mgr.
Jansen beantwoordde daarna de hartelijke
toespraak van onzen bisschop en gaf opnieuw
uiting aan zijn groote vreugde over het weer.
zien van Rolduc en over het vele mooie, dat
Hij had waargenomen, met name het talrijk
naderen tot de H. Tafel van Rolduc's leerlin.
gen op dien eigen morgen. De aartsbissohop
stelde een heildronk in op Rolduc. Op aan.
dringen van verschillenden moest ook Dr.
Poels het woord voeren; als hij tot onze jon.
gens spreekt, zijn zijn woorden altijd van
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grooten ernst: hij wees weer op de zeer moei.
lijke tijden, welke de kerk doormaakt en op
den eerep licht en den plicht van dankbaar.
heid, welke onze leerlingen later tegenover
den godsdienst te vervullen hebben, omdat
het Roermondsche bisdom zooveel priester.
krachten tot hunne opleiding ten dienste
stelt. Het slotwoord was aan den directeur,
die andermaal zijn groote blijdschap uitsprak
over dit dubbele bisschoppelijke bezoek,
waaraan de leerlingen buitengewoon aange.
name herinneringen zullen bewaren, herinne.
ringen, die tegelijkertijd een krachtige spoor.
slag zullen zijn, om trouw te blijven aan de
kerk en aan hare hooge leiders; natuurlijk
dankte hij H.H. Excellenties voor de hooge
eer aan Rolduc bewezen en het goede, dat
zij hier hebben verricht.

Omstreeks half vier zou het vertrek plaats
hebben; de auto, welke de heide bisschoppen
naar Valkenburg zou brengen, stond voor de
deur en de Rolducsche jeugd daaromheen om
de 'hooge gasten het vaarwel toe tè roepen;
welnu even hartelijk als de ontvangst, was
het afscheid. Schoten de jongens niet aan
eerbied te kort, toen zij den toegang naar
den wagen bijna versperden, toen zij den
wagen omstuwden? Zoo ja, lag de schuld niet
bij de doorluchtige bezoekers zelf, omdat zij
door hun zoo vriendelijken omgang' een stuk.
je van den verplichten eerbied bij de jongens
hadden weggenomen? Wat ervan zij, het af.
scheidnemen duurde lang en met moeite ont.
worstelde zich de auto aan de omstuwende
jeugd; langzaam reden de vereerde bezoekers
weg, gevoIgd door het uitbundig gejuich van
heel Rolduc.

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



S'est absenté

- Ik geloof, dat je gek bentl Wat ga jij
in 's Hemelsnaam uitvoeren op een Sociale
Studieweek? Arbeider ben: je niet en 'n kapi.
talist nog lang niet!... .Wat heb je dáár nu
weer mee te maken? 't Is tegenwoordig eIken
dag wat anders met jullie mannen:aHemaal
mooie verzinseltjes, die altijd hierop neerko.
men, dat jullie er tusschen uit kunt trekken.
Blijf hij je vrouwen kinderen,dan ben je
ook sociaal!

- Och, daar gaat het niet om.
- Wat zeg je me nou?! Gaat 't daar niet

om? Waar gaat 't dan om? Vandaag 'n ver.
gadering voor dit, morgen 'n bijeenkomst
voor dat, overmorgen en zoo voortl Wat heb
je toch aan al die vreemde menschen? Wat
zoek je toch altijd buiten de deur: vind je
't daar dan zooveel prettiger dan thuis?

- Pret is de chose niet, en vreemde men.
schen op Rolduc....

- Nee, nou nog mooier, daar ben je 't
vorig jaar met die reunie toch pas geweest I

- Ja, dat is 't juist! Ik ben er weer ge.
weest. Wat dat zeggen wil, begrijp jij niet en
zul je n'Ooit begrijpen. Jij bent, hoe lief ik je
ook heb - veel liever dan heel Rolduc, hoor
- van nà dien tijd. Rolduc en jij zijn twee
heel apaTte dingen, die niets met elkaar te
maken hebben, maar die allebei, ieder voor
zich, in mijn leven heel wat te beteekenen
hebben: ik ben jouw man en kind van Rolduc.

Ik ben er weer geweest, na vele jaren, en
ik heb weer geroken, 'Opgesnoven les parfums
de Rolduc, mijn oogen hebben weer gehangen
aan zijn abdijelijke gevels, mijn ooren hebben
weer opgevangen de vertrouwde geluiden,
mijn voeten zijn weer gegaan, wel niet makra.
bibaas als weleer, over het gloeiende asphalt
van carré en cour, over oude dorpels en uit.
gesleten trappen: heel mijn lichaam heeft
weer genoten van zijn zalige ongemakken,
heel mijn ziel weer gepuurd, als een bedrijvige
bij nijver en gulzig gepuurd....

- ,Tjonge, wat ben jij opeens enfhousiast!
- Enthousiast, ja en neen. Ik ga naar

Rolduc met in mijn hart iets van dat gevoel,

des autres....
............

dat ik had, toen ik vroeger vandaar op va.
cantie ging naar het ouderhuis. T'Ode dooma
kouridion.. " Ik ga naar iets, dat ik ken, al
heel lang ken en dat mij kent, Ro1duc met
zijn tallooze, onuitsprekelijke, ja, hoe noem
je die dingen, imponderabiliën, quorum pars
magna fui, Rolduc, waaraan ik vastzit als een
lijfeigene, glebae adstrictus, waarvan ik ben
losgescheurd maar waarmee ik op de reunie
opnieuw en voorgoed ben verbonden. Ulmus
amat vitem; vitis non deseret ulmuml

In de stralende zonnepracht van den zomer.
middag kom ik aan de oprijlaan: 't aspect is
een tikje veranderd, de boompjes aan weers.
zijden zijn heele knapen geworden; maar het
beeld van de Onbevlekte staat nog steeds
beschermend tusschen de wijde poorten van
Abdij en Kloosterhoeve.

De linksche poort door naar binnen, binnen
de oude, trouwe, veilige muren. . . En dan. . .
het struikgewas voorbij, rijst vóór ons op dat
onbeschrijfelijk mooie bouwwerk, die statige,
breed uitgezette gevel, ontzagwekkend en
eerbiedwaardig, oud en verweerd, in eeuwen.
doorleefde tinten van verstorven grijs: dier.
baar aangezicht van oude moeder Roda. En
toch, er is iets aan haar, dat ons niet bijge.
bleven is van vroeger: ja kijk me dat coquette
oudje ook al eens met de mode van de slanke
lijn meedoen, hoeveel fijner en sierlijker dan
vroeger rankt haar kerktoren omhoog! En
dan die blinden aan de middeleeuwsche kruis.
ramen in het ridderlijk blauwen wit, echt
feudaal!

Vóór de porta principalis. . .. ja, die hoort
erbij: zóó hebben wij dien aanblik vele jaren
in ons binnenste bewaard Jean, de por.
tier, de kortgebouwde, breedgeschouderde
maar goedronde vroolijke,gedienstige Jean.
Even een handdruk en "Sjang, kenste mich
nog?" Midden in het gestommel en geduw
een groet links en rechts en zoo schuiven wij
door de monumentale hall, waardig verblijf
der oude abten: 'n run volgt als vanouds naar
de zwarte plank om de chambrette te weten



te komen. De deur van het carré staat open,
dan natuurlijk door het carré met zijn jui.
chende bloemen en zijn spuitende fontein: er
zijn zoowaar goudvisschen in de kom! En hier
omv~ngt ons heel die oude, intieme, onzeg.
bare Rolducsche sfeer: ontroerd staar ik om.
hoog naar een heel bekend venster van dor.
toir IV, ik weet 't nog precies, dáár vlak naast
de regenpijp.

Nu naar de zwarte plank! Daar is alles nog
hetzelfde;aHeen jammer, dat ik op 11 lig,
waar ik als jongen nooit gelegen heb. Ik weet
niet goed waarom, maar indertijd heb ik dor.
toir 11altijd zoo'n beetje. .. . nou ja, over het
hoofd gezien, zullen wij maar zeggen, wel niet
in de mate van de overzeesche V, maar toch
altijd een boel lager getaxeerd dan de hoog
onder de pannen verheven 111of IV.

Ce soir après le souper vouspouvez mon.
ter. . .. slechts zij, die eenmaal zelve deze
simpele woorden mochten hooren uit den
mond van Directeur of Prefect, vermogen bij
benadering den rijkdom te waardeer en van
hun inhoud. En nu, twintig, vijf en twintig
jaren later, weer "monter", niet om een si.
gaar te halen maar om in de oude gangen en
zalen de vertrouwde geuren op te snuiven,
de geuren van oude, gedroogde kruiden.

Er is een boel veranderd hier, veel kennen
wij niet terug, naar heel veel kijken wij ver.
geefs uit, maar de nuchtere eerlijkheid ge.
biedt in alles zonder uitzondering verbeterin.
gen te erkennen. En onder het opwaarts stij.
gen over de stevige steenen treden, die de
uitgesleten houten trappen uit onzen tijd ver.
vangen hebben, bekruipt mij het gevoel van
het oude paard, dat in de buurt van zijn eigen,
goede stal komt: ik ruik dien stal weer en
hunkerend tijg ik verder, maar eerbiedig ook
als ware 't een pelgrimage, naar mijn oude,
onvergetelijke chambrette op dortoir IV. In
den blinde vind ik het trouwe hokje, geluk.
kig onbewoond nu en onttakeld, maar waar
duizenden herinneringen plekken op de kale
planken: trouw hokje met je eIken avond
,wederkeerende intimiteit van het eigen huis.
je, met je slapelooze nachten in gejaagden
examentijd, met je ijskoud opstaan in don.
kere winterochtenden, met jegeroekoe van
dwaze duiven in den zonnigen zomermorgen,
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trouw eigen plekje ,waar moeder.thuis ook
komen mocht met haar lieve brieven of lek.
kere pakjes op het bed, discrete getuige van
veel lief en leed in moeilijke jaren, van schoe.
nengepoets en halterwerk, van bloedig sche.
ren in schemerlicht, van bruisende vacantie.
stemming en neerslaand heimwee tusschen
koffers vóór en achter je nietszeggende, witte

- gordijnen.
Ik slenter weg naar dortoir 11,op zoek naar

mijn logeervertrek, ter kennismaking.

Dan luidt de bell Het is de eigen klank van
het vergeten maar gebleven symbool der on.
vrijheid, de beurtelings vervloekte engeze.
gende heraut. De bel luidt met haar immer
nog hardnekkig nijdige rukken, stootend haar
schelle stem door corridors en zalen, over
carré en cour, bosquet en tuin, met haar kop.
pig dwingend geschel vullend ieder hoekje en
gaatje van het onmetelijk gebied der kleine
republiek.

Lof! Wij spoeden ons weer langs de witte
muren, den hoek om voorbij de afgesleten
zerken met haar overbekend relief naar de
Kerk, Rolduc's krachtcentrale, waar al het
andere omheen ligt en uit voortkomt. Ik
zoek een van mijn vele oude plaatsen uit,
een uit mijn eerste jaren. Hier stormen de
herinneringen met tientallen op mij aan en ik
geef mij gevangen. Met de oogen half ge.
sloten is alles weer als toen. Adoro Te de.
vote latens Deitas: Corten's cadans ligt nog
zuiver gerimpeld in mijn ooren.

Het nieuwe orgel klinkt machtig breed,
voortreffelijk bespeeld door den gevoeligen
en oonscientieuzen Zeyen, maar door den
teederen wiekslag van diens Toccata heen
dringen uit het ver verleden des Beeren da.
verende uithaalgalmen zich naar voren.

Daarna is het avondeten in de eetzaal, met
ook al nieuwigheidjes en ongekende dingen,
maar in haar geheel toch nog met 't oud as.
peet. Er heerscht een drukte van belang, een
reuze.vogelkooi met pruttelende, duwende en
dringende, hongergebarende schettermen.
schen berstensvol, vogels van alle pluimages.
Met achterlating van eenige veeren maar ver.
riJkt met enkele knauwen en builen bemach.
tig ik een plaatsje aan de gerenommeerde



tafel des ouden Heeren Backhuys, die nu
voor zijne vele goede gaven aan ons jongens
in Abraham's schoot diens hemelsehen mos.
terd geniet: de engeltjes zullen wel zorgen,
dat het gouden potje ten eeuwigen dage ge.
vuld is.

Als vreemde, doch in geenen deele verlegen
gansjes in de Rolducsdhe bijt zijn tusschen
de honderden mannen enkele vluchten jonge
meisjes neergestreken. Ja kijk, dat is nu ab.
soluut onvereenigbaar met al, wat in mij nog
van vroeger over is. Maar ik protesteer niet,
0 neen, bepaal mij slechts tot enkele combi.
naties van toen met nu.

N a 'het souper bij den Directeur "op de
fleseh", in diens prinselijk verblijf, waar de
wanden als niet te slijten gobelins zijn door.
weven met tal van herinneringen, zoet en
zuur. Bij het bestijgen der abbatiale trappen
voel ik mij den kleinen baas, die gaat biech.
ten bij den grenzenloos goedertieren Mgr.
Corten, of den vlegel van Troisième Latine
onderweg naar een kleintje straffe koffie bij
den onvermurwbaren Schrijnen, den branie
van de Rhétorique, die met opstandig ge.
moed een striemende Philippica gaat aanhoo.
ren van den nadrukkelijk en Geurts, "zoo
hoogh gezeten" . . . .

Directeur Van de Venne houdt Rolduc's
eeuwenoude, onvolprezen reputatie van gast.
vrij monniksoord waardig en met wijding in
stand,. hij, de opbouweren "afschaffer" res.
pecteert ten volle de plaats, zoo roemvol ver.
overd en bezet, die wijn en sigaren in Roda's
costuymen innemen. En waarlijk, beide zou.
den niet ongestraft zich laten dringen uit de
harmonische sferen van felix Roda. Ongena.
dig dreigt het "Urbs antiqua ruit" van hen,
die eenmaal Trojanen waren. En vredig
overpeinzen wij, met het glas in de hand, dat
Rolduc nog staat en staan zal, zoo lang zijn
van geslacht op geslacht overgeleverde keI.
ders hoog in. eere zijn.

Dan breekt te 9 uur door den sprookjes.
nevel der Directeurssigaren heen het gloren
der "gezellige bijeenkomst" in de nieuwe
speelzaal: daar zitten de scharen en hangen
aan de lippen van een van hen, die praat.
Zij rooken en zij zingen, zij drinken fleschjes
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bier, spuitwatt:r of limonade als een geordend
gezelschap Lissone.reizigers in een stations.
wachtkamer. Ik voel er mij vreemd, niet op
Rolduc, en na een wijle smeer ik 'm, de cour
op: die vangt mij op in haar trouwe, wijde
armen. Het is er donker nu en ik zie niet
al, wat ook daar nieuw en beter is dan vroe.
ger op onze, op mijn cour. Ik ga over den
ijzeren weg, vanzelf en onbewust eerst, ik
stap en draai en draai en stap, in phHosophen.
pas, over den ijzeren weg, in 't donker: ik
weet precies nog, waar de hoeken komen.
Als jongen heb ik nooit zóó, tenminste niet
zoo rustig en onbekommerd, over de donkere
cour geloopen, eenzaam en verlaten;... en
toch, zóó is de cour mij meer vertrouwd dan
enkele uren geleden, vol met lieden in het
helle daglicht. De boomen, zij staan nog
trouw in het gelid langs den ijzeren weg, nog
net Zóó, oude, vuile, knoestige, wondermooie
kastanjes, doorkerfd en doorwond met de
knipmessen van vele generaties, kostelijke
relieken. En als de kleine korporaaI schrijd ik
eerbiedig aan hunne gelederen voorbij en
groet de kameraden uit mijn heldendagen,
mijn oude gedienden; vol weemoed staar ik
naar hun sombere, norsche koppen, door.
trokken met het wuft aroma van verboden
sigaretten. En het hek is er, la grUIe! Ont
grimpé sur la grille. . .. dat mocht niet; zou.
den wij 't gedaan hebben, als 't wel mocht?
Ik tast er naar in 't donker: ja, 't is ons hek,
met geen punt meer boven d'rop. De laatste
heeft een van mijn compagnie met een beu.
gelplet eraf geslagen, vol bravour: een niet te
breken record!

De banken zijn er ook. . ., maar anders, zij
staan los en er zijn leuningen aan. 0, gemak.
zuchtig, vertroeteld modern geslacht I

'Met ontzag passeer ik de plek, waar een.
maal dreigend zich verhief de geduchte Peel.
haz.enbank, aan het grensgebied tusschen
Limburgsche en Hollandsche cour, de HoI.
landsche cour, die ik nu zonder wrok en
opgerichte borstels, onbedreigd en vreedzaam
heb overgestoken, voor het eerst in mijn
leven!

Ik ga naar binnen; ik wil mij kwijten van
mijn sociale plichten, maar onderweg word
ik opgehouden door de mooie, nieuwe, wat



pretentieuze "lieux". 't Zijn onze mattissen
niet meer! Zouden deze chicards in staat zijn,
Oni, als hun primitieve voorouders, behalve
dan door hun bloot natuurlijke functie zoo'n
voorname rol te spelen in het blijspel van het
cour leven? En genoegelijk gedenk ik mijn
oude oompagnie, die jaren lang daar in de
buurt heeft geparkeerd, "aJ.s een niet te noe.
men soort vliegen", zooals de keurige prefect
Van de Venne het netjes, met een brok in
de keel tot uiting bracht.

Ik ga weer naar binnen en dompel mij
andermaal in het sociaal gepraat en gezang.
Ik zit bij mensdhen, die ik heel goed ken,
maar zij zijn niet van vroeger, zij zijn niet van
Rolduc. 't Is geen reunie!

Voordat ik naar bed ga, strompel ik den
sterretoren op en tref daar een opgewonden
en luidruchtig gezelschap van jonge men.
schen met veel rook van sigaretten en helle
klank van woorden, studenten van Nijmegen
en Tilburg, herwaarts gekomen ter beoefe.
ning der sociale wetenschappen. De sfeer van
het eigen huis hier is hun vreemd. Even tuur
ik naar de flonkerlichtjes, niet te tellen, bo.
ven ons en in de diepte vóór ons,Herzogen.
rath, Alsdorf, promenade....

Zoo graag had ik alleen hier gestaan, egoïst,
die ik ben, en .dat op een sociale studieweek!
Maar ik bezin mij en gun die gasten, want
dat zijn zij, de beste plaats aan tafel, het
mooiste plekje van ons huis: en als een hond,
die uit de gratie is, trek ik mij terug en schui.
fel naar mijn kleine chambrette op dortoir 11.

Het ongemakkelijke en keiharde jongens.
bed doet mij goed, met open oogen dwaal ik
door het mystieke nachtlicht van Rolduc's
dortoir en kan den slaap niet vinden; uit
alle hoeken en spleten treden beelden mij in
den weg, zooveel, zooveel, zoo veel....

's Morgens in de vroegte het vroolijk, le.
vendig geroezemoes van uitgeslapen, pas ont.
waakte, vlug opgestane menschen: gestom.
meI in de n~uwe hokjes, veel te klein, bela.
chelijk klein voor die groote, grove kerels,
die met hun planken knuisten de blanke gor.
dijntjes openrijten en het stumperig begon.
nen kleedwerk vol ijver voortz.etten op den
gang, 'n allée van négligés, showroom van
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jongens. en heerenkleeding, onder. en boven.
goed, in diverse tinten en maten, voor alle
leeftijden, 'n bijenkorf vol onbestemd gegons.

Ik maak kennis met mijn buren, geen Jan
Pap of Eriboolax de l'année soolaire 1912-
1913, maar twee geweldige, rijzig robuste
J.W..ers, hun frissche roode koppen wrin.
gend en stootend door hun groene hemden,
kerels van dezen tijd: zij wijzen mij hulp.
vaardig het schoenpoets.materiaal. Ik heb de
schoone kunst verleerd: mijn doffe 'bottines
leggen het smadelijk af bij hun glanzend.
schoenwerk! Naar de lavoir, mooie, gloed.
nieuwe waschbakken van smetteloos wit
aardewerk, vaste wasdhtafels op de kost.
school, voor iederen jongen een apart. De
tijd der zinken dakgoot, naaste gelegenheid
tot pesterij en kinderachtig plagen, is voor
goed voorbij, leeft nog slechts voort in de on.
geschreven annalen der oudere oud.Roldu.
ciens. 0 gulden voorschrift van artikel 673
Burgerlijk Wetboek: "Erven die lager liggen
"zijn, ten behoeve van .degene die hooger ge.
"legen zijn, verpligt het water te ontvangen,
"hetwelk daarvan natuurlijk afloopt, zonder
"dat zulks door menschen toedoen bevor.
"der.d wordt. De eigenaar van het erf dat
"lager ligt mag geenen dijk of dam opwerpen,
"waardoor deze uitwatering belet wordt;
"daarentegen mag de eigenaar van het hoo.
"ger gelegen erf niets in het werk stellen,
"waardoor de toestand van hetgene dat lager
"ligt verzwaard wordt." Heilige Chef in den
Hemel, wat heeft de strenge handhaving van
dit burenrecht U een schatten aan goeden zin
gekost! Vergeef het Rolducs jeugd; het zal
nooit meer gebeuren!

Door het geurig, kleurig carré, als op 'n
Zondagmorgen in het 111 trimestre, naar de
Kerk. W,eer sluit ik de oog en, om beter nog
te zien het vele, dat hier van vroeger restte
en nu naar voren treedt. De bewegelijke
stroom van priesters in offergewaad, om den
linker hoek van de sacristie gaande en komen.
de en zich verspreidende naar allen kant,
naar vele zijaltaren, trappen afdalend in keI.
derdonkere crypte, trappen opgaand naar het
morgenzonnig koor.

Met vele anderen sta ik op en ga langs
Walram's rustplaats, aëre perennius, de oude



koortrappen op ter H. Tafel, denzelfden
Disch, waaraan ik eenmaal, als peuter van
Klein.Rolduc, voor het eerst het Brood der
Engelen mocht proeven. Mijn God, wat is er
sinds dat oogenblik vol van genade allemaal
met mij gebeur,d!

Je l'ai trouvé! Mijn "goede" professor Ra.
ven, gij, die een moeder voor mij waart toen
ik nog een kind was op Rolduc, gij, die als
een Engel des Heeren mij hebt voorbereid
op Jezus' eerste komst in het ongeschonden,
gave kinderhart, bid nu voor mij bij Jezus in
den Hemel, opdat ik Hem ook eenmaal als
Teerspijs mag ontvangen op de promenade
van dit aards~he kostschoolleven naar de
nimmer eindigende vacantie in den Hemel,
naar het altijddurend Communiefeest hier.
boven,en waar ik U hoop weer te zien, en
den Chef en alle anderen van ons Rolduc.

En na het ontbijt met de koperen koffie
en de elegante broodjes ben ik gaan dwalen,
niet door het vele nieuwe van Rolducmu,
maar door het oude, het vele oude, dat Rol.
duc van vroeger gelukkig nog behouden
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heeft: door Klein.Rolduc en het Instituut,
waar streelend mijn jichtige vingers zijn
gegleden over deurkrukken en langs stijlen,
waar ik, heel kinderachtig, en fijn zonder ge.
zien te worden, mijn stoppelwangen heb ge.
legd tegen een oude, vuile muur.

Ben ik gaan dwalen door het bosquet, waar
het nog geurt en ruischt als bij de vroege pro.
cessie op derden Kruisdag, ben ik gaan dwa.
len door den zonnigen tuin, om stil te staan
zoo hier en daar bij een overbekende bessen.
struik. Ben ik gekomen op het kerkhof, waar
ik heb rondgetuurd, en gezien heb en gelezen,
ongestoord, de grafschriften, vreemde letters
met vertrouwden klank. Begraven herinne.
ringen, herinneringen begraven ook diep in
mijn hart.

Luid zwaait de zware bel en meedoogen.
loos rijt en rukt haar vlegel van een klepel
mijn stil gedroom aan stukken: Oud.Rolduc!
De Profeet van het Nieuw Verbond, Pater
Muckermann, is opgestaan voor zijn roep aan
onzen tijd.

P.A&VUS IU1US.

.......



Rolduc! Het Saint~Denis van Limburg.

De Koningenvan Frankrijk,genaamd "de
oudste zonen der Kerk", hadden Notre.Dame
van Parijs voor hun doopsel, de Kathedraal
van Rheims voor hun kroning, de abdij van
St. Denis voor hun begrafenis. Waar de apos.
tel van Parijs, de H. Dionysius, dien een oude
legende vereenzelvigde met Dionysius den
Areopagiet, den bekeerling van St. Paulus, beo
graven lag, was reeds in de 5de eeuw een
kerk gesticht, waaraan sinds den tijd der Me.
rovingische vorsten een abdij van Benedic.
tijnen was verbonden. Abt Suger herbouwde
de kerk in de 12de eeuw tot een grootsche
basiliek, die een der oudste monumenten is
van den spitsboogstijl.

De abdijkerk van St. Denis heeft heel de
geschiedenis van Frankrijk meegeleefd. Jean.
ne d'Arc kwam er in 1429 haar wapenen
ophangen; Hendrik IV ging er in 1593 plech.
tig tot den Katholieken godsdienst over;
het huwelijk van Napoleon I en Marie Louise
werd er in 1810 gesloten. Maar bovenal is
St. Denis geworden de grafplaats der Fran.
sche Koningen. Reeds de vorsten uit het huis
van Capet en na hen die van Valois en de
Bourbons lieten er zichzelf, hunechtgenooten
en hun kinderen begraven. Met weinige uit.
zonderingen vonden hier al de vorsten, die
gedurende bijna a~ht eeuwen over Frankrijk
hebben "geregeerd, hun laatste rustplaats. De
H. Lodewijk IX liet er voor zijn voorvaderen
monumenten oprichten, en in den loop der
eeuwen kwamen steeds meer grafteekenen
naar alle wisseling van kunst en stijl zich bij
de oudere voegen. Tijdens de Fransche Re.
volutie wer.ddat alles uit haat jegens het
koningschap in stukken geslagen, de graven
werden geschonden en de beenderen der vor.
sten, die men kon vinden, werden in onge.
bluschte kalk vernietigd. Wat er van zooveel
schoons na de restauratie in de 19deeeuw
nog overbleef, is slechts een schaduw van het
verleden.

De vorsten, die in vroeger eeuwen ons volk
hebben bestuurd, vertoonen niet zulk een
vaste lijn van opvolging als die van Frankrijk.

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

De vorming der Nederla:ndsche natie tot een
natuurlijk geheel is onder te veel wisselval.
ligheden en verscheidenheid van oorlog, po.
litieke berekening en stoutmoedig ingrijpen
in het historisch gebeuren voltrokken. En de
grafsteden van de vorsten der N ederlandsche
gewesten zijn maar al te vaak even weinig
geëerbiedigd als die der Fransche Koningen.
De Graven van Holland hadden tot laatste
rustplaats gekozen de abdij van Egmond.
Het klooster werd in 1572 verwoest, de gra.
ven geschonden, en nog in de 19de eeuw
moest het plan mislukken om ten minste een
gedenksteen op te richten op de plek, die
niet enkel door het gebed der monniken van
de orde van St. Benedictus was geheiligd,
maar die ook als begraafplaats der Holland.
sche vorsten een vaderlandsche beteekenis
had gekregen. De nieuwe abdij, die op de.
zelfde plek gaat verrijzen, zal de herinnering
aan de landsheeren van vroeger zonder twij.
fel levendig houden. De Biss~hoppen van
Utrecht werden in hun Domkerk begraven.
De Dom is ontheiligd, degiaven verwaar-
loosd en vergeten. Van de Hertogen van
Gelder liggen er enkele in de Munsterkerk
te Roermond, waar tenminste na eeuwen nog
de eeredienst word. voortgezet, dien zij daar
gekend hebben, andere in de St. Stevens.
kerk te Nijmegen, eens door St. Albert den
Grootengewijd, thans sinds vele jaren in
handen van andersdenkenden en in verre.
gaanden staat van verval. Karel de Stoute
en zijn dochter Maria van Bourgondië von.
den en behielden een wjlardigerustplaats in
de Lieve.Vrouwe.Kerk te Brugge. De Oran.
je's legden tot heden hun dooden te rusten
in de Nieuwe Kerk te Delft, bij den Vader
des Vaderlands, den stichter hunner dynastie.

Limburg heeft te Rolduc de begraafplaats
zijner Hertogen. Zij konden wel geen ge.
schikter plaats daarvoor hebben uitg,ekozen
dan de kerk, die door hun voorvaderen, de
Heeren van Saphenberg, op hun gebied was
gesticht, die zij dan ook gaarne "de hunne"
noemden, en waar kloosterlingen over de



graven van hun vorsten zouden waken. 1)
Niet zoodra was Hendrik 11, eerste Hertog
van Limburg, door zijn huwelijk met Mach.
teld van Saphenberg in het bezit gekomen
van het erfgoed zijner echtgenoote, of hij liet
zijn moeder Jutta van Gelder, weduwe van
Graaf Walram 11 van Limburg t 1139, in de
abdijkerk van Kloosterrade begraven. Bij de
veldtochten va:n Frederik Ba:rbarossa ter ves.
tiging van zijn gezag in Italië streed Hertog
Hendrik aan de zijde van den Keizer. Ook
van diens kerkelijke politiek was hij niet
afkeerig. Zoo nam hij deel aan de vergade.
ring van Kerstmis 1165, waarin de tegen.
paus Paschalis III,die door den Keizer was
aangesteld, op aandringen van zijn lastgever
Karel den Grooten heilig verklaarde. In 1167
stierf hij in Italië aan de pest, maar hij
wenschte,dat zijn gebeente naar het vader.
land werd over,gebracht en te Rolduc begra.
ven. Het rust in de kerk. Ook Hendrik's
vrouw Machteld van Saphenberg is te Rolduc
begraven.

Hun zoon, Hendrik 111 de Oude, was een
krachtig bestuurder en schrander staatsman,
maar vooral een onverschrokken strijder. In
den 3den kruistocht trok hij onder Richard
Leeuwenhart op naar het iR. Land en onder.
scheidde zich in den slag bij Arsoef 1191. In
1196 deed hij wederom de gelofte tot den
kruistocht, thans onder Keizer Hendrik VI,
maar hij liet zich later van die gelofte ont.
slaan, en stichtte in de plaats daarvan de
abdij Val St. ,Lambert bij Luik. Met Otto IV
en Jan zonder Land streed hij in den slag bij
Bouvines (1214) teg,en Frankrijk en deelde er
in de nederlaag. Hij tra:d op als beschermer
van den wettig" gekozen Bisschop van Luik,
zijn zusterszoon ,den H. Albertus van Leu.
ven, tegen de aanmatiging van Lotharius van
Hostade, den beschermeling van Keizer Hen.
drik VI. Hij stierf in 1221 en werd bij zijn
ouders te Rolduc begraven. Waarschijnlijk
was de H. Engelbertus, Bisschop van Keulen,

1) De hier volgende historische bijzonderheden
zijn grootendeels ontleend aan: Rolduc '"in Woord
en Beeld, door Dr. R. Corten, en aan: HerinIle-
ringsboek der Eerewachten van het Landstorm-
korps Limburgsche Jagers, door Jhr. 1. A. I: H.
Graafland.
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bij de begrafenis van den Hertog tegen.
woordig.

Het leven van Hendrik's zoon en opvolger
Walram 111 is een voortdurende strijd in
binnen. en buitenland. Hij is het type van
den Middeleeuwschen ridder, die den eerlij.
ken strijd verkiest boven alle politiek ge.
konkel en ook voor een ideaal als dat van
de Kruistochten zijn leven durft te wagen.
Twee maal heeft hij den tocht naar het H.
Land ondernomen. Eerst met zijn va:det Hen.
drik 111in het gevolg van Richard Leeuwen.
hart, waarbij hij aan al diens wapenfeiten
een werkzaam aandeel nam. Walram was een
der tien ridders, die in 1192 met Richard
Leeuwenhart zonder verdere hulp de stad
Joppe op de Muzelmannen wisten te verove.
ren. Toen de Engelsche Koning op het ver.
nemen van het verraad van zijn broer Jan
zonder Land naar Europa terugkeerde, be.
sloot de jonge Walram hem te vergezellen;
hij leed met Richard schipbreuk op de kust
van Istrië en toen zijn aanvoerder door Leo.
pold van Oostenrijk gevangen werd gehou.
den, deed hij de uiterste pogingen om hem te
bevrijden. In 1196 nam hij wederom de wa.
penen op ter bevrijding van het H. Graf, trok
langs den Donau naar Constantinopel, vocht
tusschen Tyrus en Sidon, maar keerde na den
dood van Hendrik VI naar Limburg terug.
Nadien was ook hij gemengd in de oorlo.
gen rond de bezetting van den bisschops.
zetel van Luik, in die om de keizerskroon
in het Duitsche Rijk en in die tusschen Bis.
schop Otto van Utrec)1t en Graaf Gerard
van Gelder. Vervolg.ens trok hij naar Dene.
marken om met Richard Leeuwenhart te
werken aan de bevrijding van Koning Walde.
mar 11, die door den Graaf van Schwerin
werd gevangen gehouden. Ook kon hij de
erfgoederen van zijn beide echtgenooten
Kunegonda van Valkenburg en Eremsinde
van Namen en Luxemburg sleohts door vech.
ten in bezit krijgen.

Walram III stierf in 1226, slechts vijf jaar
na zijn vader. Ook hij werd te Rolduc begra.
ven. ,oe steen, die zijn graf bedekte, is in de
godsdienstoorlogen der 16de eeuw zwaar be.
scha,digd en in 1687, onder het bestuur van
Abt Bock, hersteld in den vorm, zooals wij



hem nu kennen. .onder het koperen tralie~
werk in den middengang der kerk ligt de
zwartsteenen zerk, waarin de beeltenis van
Hertog Walram is uitgehouwen.

"gehelmd, geharnast, 't zwaard bij zif',

z.o.oalsde dichter zegt. 2) In de trekken van
het gelaat is het nieuwe beeld volgens Ernst
de trouwe weergave van het o.orspronkelijke.
Slechts weinige van de tegenwo.ordige 'bewo~
ners van Rolduc zullen echter den stoeren
krijgsman van nabij hebben bekeken en zijn
grafschrift hebben gelezen. 'Het luidt:

"Iste fuit talis. Virtutibus imperialis majestas
similem nescivit habere per .orbem;

Limburgh dux, arch.os Arlon, c.omes in Luce~
lemburgh,

Walramus dictus, dux Henricus pater ejus."

Hetgeen vertaald luidt: ,Zo.o was zijn uiter~
lijk. De Keizerlijke Majesteit vond in heel de
wereld niemand, die hem in v.o.ortreffelijk~
heid gelijk was; hij was Hert.og van Limburg,
Heer van Aarlen, Graaf van Luxemburg; zijn
naam was Walram; Hertog Hendrik was zijn
vader ."

Met W alram III is de rij der Limburgsche
Hert.ogen,' die te Rolduc begraven liggen, ten
einde. Zelf afstammelingen van Karel den
Gro.oten, 8) zijn zij mede de vo.orvaderen van
.ons thans regeerend v.orstenhuis. Bij haar be~
zoek aan Rolduc in 1918 wilde H. M. de K.o~
ningin dan .o.okhét graf van Hert.og Walram
bezoeken en vertoefde er eenige o.ogenblik~
ken in stille inget.ogenheid. Van weinige ha~
rer v.o.orvaderen en vo.organg'ers uit de tijden
van .ongedeeld gelo.of zijn de graven met zo.o~

2) Chr. Mertz in Rolduc's Jaarboek 1 (1921),
blz. 99.

3) Zie H. Duurkens, De afstamming der Ko-
ningin tot op Karel den Groote. Studiën Cl (1924),
140-149, 208-216.
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veel piëteit bewaard in den geest der gestor.
venen zelf als die van de Limbur,gsche Hert.o~
gen te Rolduc. Met slechts een korte onder~
breking in de periode der Fransche Revolutie
hebben gebed en eeredienst boven hun st.of~
felijke overblijfselen zioh reeds moor dan ze~
ven eeuwen v.o.ortgezet. Kon hun wensch om
in een heilige plaats te worden begraven, wel
.o.oit beter in vervulling zijn gegaan? Meer
dan zevenh.onderdmaal heeft de liturgische
kring van het kerkelijk jaar zioh over hun
ho.ofden gesloten; duizenden H. Missen zijn
in kerk en crypte opgedragen, .ontelbare ge~
beden zijn daar individueel en in gemeen.
schap tot den Koning der Koningen ,gericht.
Het was hun bedoeling, dat zij aan dat alles
deel zouden hebben. Maar w.ordt in de ,kerk
van Rolduc n.og wel o.oit gedacht aan dege.
nen, wier st.offelijk hulsel onder de grauwé
pla vuizen wellicht reeds lang is vergaan, maar
wier .onsterfelijke ziel zich in eeuwigheid zal
herinneren, ,dat dáár het lichaam, waarmee
zij d.o.or 't leven is gegaan, eenmaal ter rust
is gelegd?

Wij m.ogen hopen, dat onze Hert.ogen, die
naar het inzicht van hun tijd trouwen eerlijk
hun plioht hebben gedaan, thans het licht
van Gods aanschijn zien. Maar ter eere van
hun nagedachtenis en tot r.oemrijke herinne~
ring aan de vorsten, die .over .ons Limburg
geregeerd hebben, ware 't gewenscht, dat in
de kerk van Rolduc een ~'edenktafel hun na~
men, alsmede hun ,gebo.orte~ en sterfjaren
voor het nageslaoht bewaarde. Men moge in
later eeuwen het tastbaar bewijs hebben, dat
de herleving van het nati.onaal bewustzijn in
dezen na~.o.orl.ogschengistingstijd .o.okbij ons
aan den eerbied vo.or het verleden is ten
g.oede gek.omen!

F. S.

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



Walram 111, Hertog

Te Rolduc, in de rijksabdij
Slaapt hertog Waleram,
Gesmukt in rijke krijgslievrij,
Verscholen in zijn graf.

Aan zijn rechter rust zijn speer,
Gedraaid uit cederhout,
Zijn heIdenzwaard zoo menig keer
Geverfd in Turkenbloed.

De helm, gesmeed uit zuiver staal,
Omsluit hem slaap en haar,
Als kwam hij uit de zegepraal
En vleide zich ter rust.

Naast hem slaapt menig deftige abt
En menig riddersman,
Wier namen staan in steen gekapt,
In letters groot en klaar.

Des nachts, wanneer op de ijzren baan
Voor de eerste maal de trein
Gelijk een storm op d'Oceaan
Langs het eenZaam klooster joeg,

Versohrikte de eedle ridderschaar
En greep naar de oorlogsspeer;
Toen wreef zich ieder abt in 't haar
En beefde aan al zijn leên;

Toen ook ontwaakt graaf Waleram
En krabt zich in den snor,
En proeft zijn heldenarm,
Die stram op zijnen sabel leunt.

Toen roept hij tot abt Marcelijn
In norsche riddertaal:
"Zit nog de trotsche Saladijn
Aan geen zij van de zee?

1) Dit stukje is vervaardigd in November 1852,
ter gelegenheid der plechtige opening van den
spoorweg van Aken over Rolduc of Herzogenrath
naar Dusseldorp.

van Limburg. 1)

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

Staat nog der Christen' legervaan
Op Limburg's vest geplant?
Of waait de Turksche halve-maan
Op mijner vadren erf?

Ga, zie of niet het ketterdom
Der burgers hart bezwalkt,
Of breekt ,de deur van 't heilig,dom
En schendt Gods heilig recht?

Ik hoor, als schelle krijgsrumoer,
Als huilen van den slag:
Kom Marcelijn, sta op en loer,
Of 't land nog rustig is?"

De stiftabt trekt zijn graftalaar 2)
Om 't blanke bekkeneel,
En grijnst om kerk en om altaar,
En staart in 't zwart ,der nacht.

Dan keert hij tot den doodengraaf
En zegt: ".Mijn eedle vorst,
Uw Limburg draagt geen enklen slaaf
En blijft zijn God getrouw.

Het kruis prijkt nog op 't Hoogaltaar,
Het volk is in genot;
Het was de kreet der blijde schaar,
Die ons ontwaken deed."

"Prijkt nog het kruis op 't Hoogaltaar,
Leeft 't volk in voorspoed voort,
Dan blijf ik slapen duizend jaar
Betooverd in dit oord."

JOS. HABETS.

2) Talaar, een tot op de enkels, tali, afhangend
plech tgewaad.

Dit vers is overgenomen uit "Limburgsche
Legenden, Sagen, Sprookjes en Volksverha-
len, verzameld door H. Welters, als rector
te Grubbenvorst.







1933  blz 67-76

Nikolaas Heyendal 
Pastoor van Eupen en Abt van Kloosterrade, Voortzetter van de Annales Rodenses.

(Bij de 200-jarige herdenking van zijn sterfdag 5 Mei 1733.)

Twee honderd jaren zijn voorbij, sinds Nikolaas Heyendal, de geleerdste en wellicht de 
grootste abt van Kloosterrade, in de ouderdom van 75 jaar zijn moede oogen sloot voor 
de eeuwige rust. Zijn leven was rijk aan wisselvalligheden, rustelooze arbeid voor het 
welzijn van de hem toevertrouwde abdij, en vooral rijk aan heftige bestrijding zoowel van 
zijn eigen persoon als van zijn klooster-broeders. Zijn reeds gedurende zijn leven hard 
omstreden persoonlijkheid stond ook nog na zijn dood lange tijd bloot aan bestrijding en 
belastering en pas aan een later geslacht zou het voorbehouden zijn de hooge verdiensten 
van dien buitengewonen man in het juiste daglicht te plaatsen en een rechtvaardig oordeel 
over hem uit te spreken. Wij, die vrij zijn van vooringenomenheid en ons niet laten leiden 
door  eenzijdige  kritiek,  beschouwen  de  buitengewone,  veelzijdige  en  boven  zijn 
tijdgenooten ver uitblinkende geest van Heyendal als een helder schitterende ster in de 
lange en roemrijke geschiedenis van de eerbiedwaardige abdij Kloosterrade en als eenvan 
de grootste verschijningen van die tijd.

Heyendal  stamde  uit  een  oude,  aanzienlijke  Limburgsche  1)  familie,  die  eerst  in 
Moresnet, later in Walhorn bij Eupen woonde. Hier was zijn grootvader schout; diens 
zoon Hendrik was als ontvanger van de "Mannkammer" werkzaam in Walhorn. Uit zijn 
huwelijk  met  Margaretha  Frank  sproot  de  in  1658  te  Walhorn  geboren  Nikolaas 
Heyendal. Toen hij 4 jaar oud was, stierf zijn vader in de jeugdige leeftijd van 29 jaar en 
de opvoeding van den levendigen knaap kwam nu aan zijn vrome moeder, die de diep 
godsdienstige  aanleg  van den jongen tot  volle  ontwikkeling bracht.  Na een  degelijke 
voorbereiding in de 

NOOT 1) n.l. Het oude hertogdom Limburg.

school  van  zijn  geboorteplaats  bezocht  Nikolaas  het  heroemdegymnasium  van  de 
Jezuïeten in de nabijgelegen keizerstad Aken. Hier blonk hij boven zijn medeleerlingen 
uit  door  noeste  vlijt  en  zeldzame  vorderingen.  Toen  hij  na  de  voltooiing  van  zijn 
gymnasiale  studies  de  inrichting  verliet,  kreeg  hij  als  onderscheiding  een  reisbeurs, 
waardoor  hij  zijn  vurige  wensch  om in  Rome zijn  theologische  studies  te  doen,  kon 
verwezenlijken.

Maar  de wegen der  goddelijke  Voorzienigheid  liepen  anders.  Op zijn  reis  door  het 
gebied van de republiek Venetië viel Heyendal in handen van Venetiaansche ronselaars 
en  werd  als  soldaat  ingelijfd  bij  het  leger  van  de  republiek.  Na  een  korte  militaire 
opleiding werd de jonge man naar Korfu gezonden, dat toen een gewichtig steunpunt was 



voor de Venetiaansche vloot, en hij verrichtte daar meer dan 3 jaar garnizoensdienst. De 
tijd van dit onvrijwillig verblijf op Korfu benutte Heyendal voor een diepgaande studie 
van  de  taal  van  de  eilandbewoners,  zoodat  hij  tenslotte  de  nieuw-grieksche  taal  zoo 
vloeiend sprak als zijn moedertaal. Het militaire leven met al zijn zedelijke gevaren kon 
den vromen jongeling niet afbrengen van de beginselen, die hij reeds in zijn prille jeugd 
geleerd had. Als hij op latere leeftijd over deze meest bewogen jaren van zijn leven sprak, 
dan placht  hij  te  zeggen,  dat hij  het  behoud van zijn onschuld te  danken had aan de 
goedheid van God en aan de diep godsdienstige opvoeding hem geschonken door zijn 
ouders.

Eindelijk gelukte het den jongen man het eiland te ontvluchten. Gelukkig bereikte hij 
het Italiaansche vasteland en begaf hij zich naar Milaan, het geestelijk middelpunt van 
Noord-Italië. Zijn oorspronkelijk plan om in de eeuwige stad zijn dorst naar wetenschap 
te lesschen liet hij voor goed varen. Hij slaagde er in een aanstelling te krijgen aan de 
aldaar gevestigde school, waar hij met veel succes onderwijs gaf in poëtica en rhetorica. 
In zijn vrije tijd bestudeerde Heyendal de landstaal, die hij zich door zijn onvermoeide 
ijver en uitstekende aanleg in korte tijd eigen maakte.

Maar spoedig kwam in hem een sterk verlangen naar zijn geboorteplaats op. Daar had 
men sinds lang geen levensteeken meer van den jongen Heyendal ontvangen en over het 
algemeen schonk men geloof aan het gerucht van zijn dood. Daar alle navorschingen zon 
der resultaat gebleven waren, meenden de bloedverwanten tenslotte, dat de jonge man 
dood  was,  en  de  zwaarbeproefde  moeder  bestelde  bij  den  pastoor  de  gebruikelijke 
lijkdienst.  Juist  op  de  dag  dat  deze  plaats  had,  kwam  de  doodgewaande  in  zijn 
geboorteplaats  terug  en  trof  zijn  familie  in  de  kerk  bij  de  voor  hem  gehouden 
uitvaartdienst, die hij heel godvruchtig bijwoonde. Groot was natuurlijk de onverwachte 
vreugde, toen zij elkaar buiten de kerk weerzagen, en Heyendal bracht nu eenige tijd door 
in de kring van zijn bloedverwanten. Maar zijn dorst naar de wetenschap, vooral naar de 
theologische studiën, werd sterker dan ooit te voren. Voor de tweede maal verliet hij nu 
zijn ouderlijk  huis;  hij  ging naar de beroemde universiteit  van Leuven,  die door vele 
Limburgers bezocht werd, om zich daar te wijden aan die studiën, welke hij jaren geleden 
te Rome had willen beoefenen. In Leuven studeerde hij vooral burgerlijk en kerkelijk 
recht,  maar  daarnaast  legde  hij  zich  met  groote  ijver  toe  op  de  Oostersche  talen  en 
godgeleerdheid.

Nadat Heyendal hier door zijn veelzijdige ontwikkeling de grondslag gelegd had voor 
diepere theologische studiën, verzocht hij in 1685 opgenomen te worden in de destijds 
zoo beroemde abdij van de Augustijner monniken te Kloosterrade, en wijl hij ook daar 
geen vreemdeling was, werd zijn verzoek gaarne ingewilligd. Zoo zien we dan Nikolaas 
Heyedal, na het vreemde en zelfs romantische verloop van zijn studiejaren, in Rode als 
een  novice,  die  doordrongen  was  van  de  verhevenheid  en  waardigheid  van  de 
kloosterlijke staat. Hier trok hij weldra door zijn groote geleerdheid en innige vroomheid 
de aandacht van zijn geestelijke overheid. Zijn heele beschikbare tijd wijdde hij aan het 
gebed en aan de studie.  Hij  hield zich vooral bezig met de Boeken van het Oude en 
Nieuwe Testament, die hij uit eerbied voor Gods woord geknield en blootshoofds las. Er 



wordt zelfs verteld, dat hij het grootste deel van de H. Schrift van buiten kende. Onder de 
Kerkvaders  waren  Augustinus  en  Thomas  van  Aquino  zijn  geliefkoosde  schrijvers. 
Heyendal  was  dus  een  zeergeleerd  theoloog,  maar  daarnaast  ook  een  veelzijdig 
ontwikkeld jurist en een taalgeleerde van de eerste rang. Want hij sprak zeer vloeiend niet 
alleen latijn, griekseh, hebreeuwsch en verschillende oostersche talen, maar ook eenige 
moderne talen, zooals nieuw-grieksch, italiaansch en fransch. Natuurlijk wekte hij groote 
bewondering op bij zijn ordebroeders en oversten en vol vaderlijke liefde rustte het oog 
van den goedmoedigen abt Johannes Bock op dezen ijverigen en geleerden novice. Nog 
in het jaar 1685 legde Heyendal de kloosterlijke geloften af.
Vooral door zijn voorbeeldige bescheidenheid verwierf hij zich de achting en liefde van 
zijn medekloosterlingen. Hij was er namelijk op uit zijn voortreffelijke eigenschappen 
voor zijn medebroeders te verbergen. En ter wille van deze deugd bekleedde de abt dezen 
consciëntieuzen jongen man, ofschoon hij nog niet de priesterwijding ontvangen had, met 
het hoogst verantwoordelijk ambt van novicenmeester. Hierin lag een afwijking van de 
gewone regel en het was een hooge onderscheiding voor Heyendal.

In 1687 werd Heyendal op 29-jarige leeftijd priester gewijd. Weldra belastte hem de abt 
wegens zijn veelzijdige ontwikkeling en groote kennis van zaken met menige gewichtige 
opdracht bij het bestuur van de uitgestrekte abdij. Hierdoor kreeg hij reeds vroeg een diep 
inzicht in de wijdvertakte administratie van de kloosterlijkegemeenschap, wat hem later 
in zijn ambt als abt goed te pas kwam. Zoo kwam het, dat abt Bock, die tot nu toe zonder 
eenige  hulp  zoowel  de  geestelijke  als  de  wereldlijke  aangelegenheden  van  de  abdij 
behartigd  had,  en  zoodoende  de  ambten  van  abt,  prior  en  provisor  in  zijn  persoon 
vereenigd  had,  ,in  1687 aan  den jongen priester  Heyendal  een  reeks  van belangrijke 
bezigheden  opdroeg,  o.a.  het  ambt  van  schatbewaarder,  het  toezicht  over  de 
kloosterkeuken,  het  bijhouden van de registers van de abdij.  Al deze werkzaamheden 
bracht Heyendal ten einde tot groote tevredenheid van zijn abt. Zonder het te willen werd 
hij hierdoor spoedig het voorwerp van afgunst. In Kloosterrade waren namelijk in die tijd 
onder  de  koorheeren  twee  verschillende  richtingen.  Een  deel,  vooral  de  oudere 
kanunniken,  was  niet  ingenomen  met  de  hervormingen,  die  door  abt  Bock  en  zijn 
voorganger van der Steghe waren ingvoerd. In de verschillende aan Heyendal opgedragen 
werkzaamheden zagen dezen een voor hun persoon beleedigende bevoorrechting. Deze 
ontevredenheid  nam nog  toe,  toen  de  abt  in  het  begin  van  1691  aan  den  Koorheer 
Heyendal een nieuwe, zeer moeilijke, maar daarom ook zeer eervolle taak toevertrouwde. 
De oude cijns- en renteboeken van de abdij verkeerden namelijk sinds lange tijd in een 
toestand  van  algeheele  wanorde  en  waren  vol  foutieve  gegevens,  wat  herhaaldelijk 
aanleiding gegeven had tot processen met de talrijke pachters van het klooster. Ofschoon 
men  reeds  in  de  laatste  honderd  jaren  vaker  aan  een  nieuwe  ordening  van  de  oude 
registers gewerkt had, was het toch niet gelukt de bestaande fouten er uit te verwijderen 
en klaarheid te brengen in de talrijke twistvragen. Het was dan ook een buitengewoon 
gelukkig idee van den abt, toen hij Heyendal aan dit uiterst moeilijk werk zette. Want 
deze was door zijn veelzijdige studies en vooral door zijn uitstekende juridische kennis de 



meest  geschikte  man  om  deze  moeilijke  taak  te  volbrengen.  Met  de  hem  eigen 
scherpzinnigheid  en  werklust  begon  hij  aan  de  voorbereidende  werkzaamheden.  Hij 
bestudeerde  de talrijke  oorkonden en  registers,  en stelde,  waar  het  noodig bleek,  een 
onderzoek ter plaatse in; daarom moest de onvermoeide man herhaaldelijk naar de talrijke 
ver uiteengelegen bezittingen van de abdij reizen. Na deze voorbereidende maatregelen 
ging hij met ijver over tot het eigenlijke werk. Drie jaren van rustelooze arbeid gingen 
voorbij. Toen kon de ijverige priester aan zijn overste meedeelen, dat hij heelemaal klaar 
was met de nieuwe orening van de omvangrijke registers. Deze uitstekende prestatie van 
Heyendal liet de oudere koorheeren aanvankelijk onverschillig, maar later maakte zij hun 
afgunst gaande. Zij zagen in de aan Heyendal ettelijke bevoorrechting van de kanunniken, 
die van Limburgsche afkomst waren, en een beleedigende achterstelling van hen zelf. 
Wijl  de  daardoor  ontstane  ontevredenheid  van  dag  tot  dag  toenam,  besloot  de 
vredelievende  prelaat  Bock  de  gevoeligheid  van  deze  koorheeren  te  ontzien  door 
Heyendal werk buiten het klooster te geven.

Hij belastte daarom den bekwamen man met een eervolle, maar ook uiterst moeilijke 
zending.  Hij  stuurde  hem  namelijk  als  rector  naar  Eupen,  een  benoeming,  die  voor 
Heyendal noodlottige gevolgen zou hebben, en hem in een hevige en langdudge strijd zou 
wikkelen. In Eupen was namelijk tengevolge van een oude oppositie tegen de kerkelijke 
jurisdictie, die de abdij Rode daar sinds eeuwen had uitgeoefend, in de loop der tijden een 
uiterst  vijandige stemming ontstaan,  die reeds aan de voorgangers van Heyendal  veel 
moeilijkheden  bezorgd  had.  De  groote  onwetendheid  op  godsdienstig  gebied,  die  de 
nieuwe  rector  bij  de  parochianen  van  Eupen  waarnam,  deed  hem  besluiten  om  het 
zondagsche catechismusonderricht in de St. Nikolaaskerk, dat in de laatste jaren door de 
in Eupen woonachtige Capucijnen gegeven was, zelf ter hand te nemen. De voornaamste 
oorzaak van die verschrikkelijke onwetendheid lag volgens Heyendal in de methode: de 
Capucijnen  verklaarden  de  catechismus  op  een  wijze,  die  voor  het  gewone  volk  te 
moeilijk was. Hij nam daarom het werk van de paters over en begon op de eerstvolgende 
Zondag zelf met het catechismusonderricht, dat hij in de vorm van vraag en antwoord gaf. 
Door dit optreden stiet hij op de hardnekkige tegenstand van de Capucijnen, die zich in 
hun recht verkort voelden en die bij hun oppositie in de burgemeesters en een groot deel 
van  de  bevolking  van  Eupen  ijverige  bondgenooten  vonden.  Heyendal  was  tot  een 
minnelijke schikking bereid, maar hij verlangde, dat zijn abt als collator  2)  van de kerk 
van Eupen in deze zaak gehoord zou worden.

NOOT 2) d.w.z. die den zielzorger van een kerk aanwijst. (einde Noot)
(Jrb. bl. 70)

Toen echter de tegenstanders zich daartegen verklaarden, antwoordde Heyendal, dat zij 
in deze omstandigheden hun recht maar moesten zoeken, zooals zij gedreigd hadden. Dit 
gebeurde, en na eenige tijd kreeg de rector van de burgerlijke overheid de oproeping om 
zich voor de Hooge Raad te Brussel te verantwoorden. Hier gelukte het Heyendal het 
intusschen uitgevaardigde verbod van het catechismusonderricht ongedaan te maken. Na 
zijn  terugkeer  uit  Brussel  begon  hij  derhalve  weer  iedere  Zondag  de  catechismus  te 



verklaren volgens zijn methode.  Hierbij  kwam het  echter  in de kerk tot  allerheftigste 
scènes.  Nadat  Heyendal  een  door  getuigen  bevestigde  notariëele  acte  over  deze 
voorvallen  had  laten  opmaken,  begaf  hij  zich  opnieuw naar  Brussel  en  wist  daar  te 
bewerken,  dat  een  strafbedreiging  bij  eventueele  nieuwe  verstoringen  van  de 
godsdienstoefening uitgevaardigd werd.

Weliswaar had Heyendal nu voor eenige tijd rust, maar zijn tegenstanders zaten niet 
stil.  Zij wendden zich nu tot de kerkelijke overheid, en wel eerst tot den archidiaken; 
maar toen zij hier niets bereikten, gingen zij hun beklag maken bij den coadministrator en 
vicaris-generaal van het bisdom Luik. Hier dienden zij tegen hun rector een aanklacht in 
van Jansenisme en Rigorisme, maar zonder succes. Om echter in ieder geval den gehaten 
rector  weg  te  krijgen  sloegen  zij  nu  een  andere  weg  in.  Zij  deden  bij  de  kerkelijke 
overheid  het  voorstel  de  kerk  van  Eupen  met  het  oog  op  de  omvang  en  de  groote 
beteekenis van die plaats af te scheiden van de moederkerk Baelen en tot een zelfstandige 
parochie te verheffen. Zij bdoofden in hun verzoekschrift zelf voor het onderhoud van de 
nieuwe parochie te zorgen, als men hun het recht toekende om den pastoor te benoemen. 
Nadat  de  overheid  het  eerste  verzoek  had  afgewezen,  verwees  zij  een  tweede  

verzoekschrift naar den deken, die de zaak moest onderzoeken. Nu greep abt Bock, die 
ook  tot  nu  toe  Heyendal  naar  beste  krachten  gesteund  had,  in  de  loopende 
onderhandelingen in.  Hij  trok naar Luik en beloofde uit  eigen middelen  de kerk van 
Eupen te onderhouden, ingeval de bestaande kapel tot parochiekerk verheven en de abdij 
in haar oude rechten bevestigd zou worden. Dit aanbod nam de coadministrator van Luik 
aan en nadat de abt en het kapittel van Kloosterrade hun toestemming gegeven hadden tot 
de verheffing van de kapel tot parochiekerk en de noodige middelen tot levensonderhoud 
van den pastoor verschaft hadden, werd op 2 September 1695 ondanks de protesten van 
de tegenpartij de St. Nikolaaskapel tot parochiekerk verheven, en Heyendal benoemd tot 
eerste  pastoor  van  deze  kerk.  Weinige  dagen  later  had  in  tegenwoordigheid  van  de 
notabelen van Eupen de plechtige installatie van Heyendal plaats, en wel door kanunnik 
Maes van Henri-Chapelle, onder assistentie van twee confraters, terwijl de goedgezinden 
juichten en de slechtgezinden knarsetandden van woede.
Zoo had Heyendal in deze heftige strijd een glansrijke overwinning behaald. Maar zij
die  meenden,  dat  nu  de  oneenigheid  zou  opgelost  zijn,  zouden  weldra  teleurgesteld 
worden, want de bittere lijdensweg van Heyendal als pastoor van Eupen was nog lang 
niet ten einde. Wel waren door de oprichting van de parochie Eupen de noodzakelijke 
voorwaarden  voor  een  geregelde  zielzorg  vervuld,  maar  de  aanvallen,  zoowel  in  het 
verborgen als openlijk, zou Heyendal weldra opnieuw en in onverminderde mate beleven. 
Deze keer gebruikte men weer het Jansenisme als voorwendsel om den pastoor verdacht 
te maken.

In de I7-de eeuw had onder de theologen het boek "Augustinus" van den bisschop van 
Yperen, Jansenius, groot opzien gebaard. In dit geschrift werden minder de leerstellingen

  van den kerkleeraar Augustinus dan wel de dwalingen van den hervormer Calvijn uiteen 
gezet. Ofschoon de Kerk een reeks stellingen van Jansenius als kettersch veroordeeld had, 
vond  de  door  deze  verkondigde  leer,  het  Jansenisme,  veel  aanhangers,  maar  van  de 



andere kant werden ook priesters van strenge zeden en vurig geloof zonder reden van 
deze dwaalleer beschuldigd. Onder deze verdenking waren ook de monniken van Rode 
gekomen, toen men daar er naar streefde om een strengere naleving van de orderegels en 
een ingrijpende hervorming van de kloosterlijke tucht in te voeren. Ten opzichte van het 
Jansenisme had in die dagen ook de wereldlijke overheid haar standpunt bepaald. Zoo 
had de koning van Spanje een verordening uitgevaardigd, op grond waarvan een priester, 
die  van  Jansenisme,  Rigarisme  of  een  andere  nieuwe  leer  verdacht  werd,  tot  geen 
kerkelijk ambt macht toegelaten worden. Steunend op dit decreet nu meenden in 1696 de 
tegenstanders van Heyendal tegen hun gehaten pastoor met succes te kunnen aptreden. Zij 
dienden daarom bij den stadhouder van Brussel een beschuldiging in, die een reeks van 
aanklachten  en  verdachtmakingen  tegen  Heyendal  bevatte.  Aanvankelijk  wees  de 
stadhouder  de  aanklacht  van  de  Eupenaren  af,  maar  tenslotte  stuurde  hij  het 
bezwaarschrift naar den coadministrator van Luik, die daaraver een definitieve beslissing 
moest nemen. Deze gaf de Eupenaren verlof voor den pastoor van Lontzen, Dr. Maquinet, 
verklaringen  af  te  leggen,  die  als  grondslagen  voor  een  later  gerechtelijk  anderzoek 
moesten dienen. In plaats daarvan hielden echter de tegenstanders van Heyendal op een 
wei,  gelegen  in  de  nabijheid  van  het  Capucijnenklooster,  een  vergadering,  waar  Dr. 
Maquinet in strijd met de bevelen van den coadministrator van Luik als voorzitter optrad. 
De tegenstanders van Heyendal, die in grooten getale verschenen waren, trachtten hier de 
afzonderlijke punten van het bezwaarschrift door luide uitroepen te bekrachtigen. Toen 
Heyendal, om in geschrifte vast te leggen wat in deze vergadering gebeurde, met getuigen 
en een notaris verscheen, werd hij door de woedende menigte aangevallen, gehoond en 
gedwangen de vergadering te verlaten. (jrb. Blz. 71)

Toen  de  coadministrator  vernam,  wat  in  Eupen  was  voorgevallen,  trad  hij  tegen  den 
pastoor van Lontzen op, omdat deze zijn bevoegdheden te buiten was gegaan. Daarop 
ontbood hij den pastoor van Eupen alsook twee bezadigde vertegenwaordigers van de  

inwoners naar Luik om zelf de zaak te onderzoeken. In plaats van twee verschenen 
er  tien  Eupenaren  en  wel  de  vinnigste  tegenstanders  van  Heyendal,  die  hun  pastoor 
heelemaal  niet  aan  het  woord  lieten  komen  en  in  opgewonden  bewoordingen  de 
onmiddellijke verwijdering van Heyendal verlangden. Geestelijke rechters werden daarna 
naar Eupen gezonden, maar toen bleek, dat deze zich niet lieten omkoopen, werden ze 
door de tegenstanders van Heyendal beslist afgewezen. Toen besloot de coadministrator 
persoonlijk  met  twee  van  zijn  raadslieden  naar  Eupen  te  gaan,  om  de  oneenigheid 
definitief  bij  te  leggen.  Nu  dienden  de  tegenstanders  van  den  pastoor  een  nieuwe 
bezwaarschrift  in  van  43  punten.  Dit  stuk  vloeide  over  van onwaarheden en  valsche 
voorstellingen.  Heyendal  protesteerde  wel  met  beslistheid  tegen  het  wederrechtelijk 
optreden zijner vijanden, maar gaf toch over die 43 punten van aanklacht de gewenschte 
verklaringen.  Drie  volle  dagen  duurde  het  anderzoek,  zonder  dat  ook  maar  èèn 
beschuldiging gerechtvaardigd bleek. Nu verklaarde de coadministrator  Heyendal voor 
onschuldig en maakte aanstalten om de volgende dag te vertrekken. Toen werd plotseling 
de  klok  geluid,  en  de  tegenstanders  van  Heyendal  liepen  naar  de  woning  van  den 
coadministrator  om  door  luidruchtige  demonstraties  de  genomen  besluiten  te 



beïnvloeden. Maar de prelaat verliet het stadje en berichtte op zijn terugreis naar Luik aan 
den hertog van Beieren, den stadhouder van Brussel, dat pastoor Heyendal onschuldig 
was, maar dat diens tegenstanders slechte en oproerige menschen waren.

In het klooster Rode had men de gebeurtenissen in Eupen belangstellend gevolgd, daar 
men er van overtuigd was, dat de aanvallen op Heyendal voor een groot deel ook tegen de 
abdij  gericht  waren.  Men wist  immers,  dat  de vroegere pastoor van Herzogenrath,  de 
kanunnik Aegidius Braunman, die het klooster verlaten had en een verklaarde vijand van 
den abt en het Convent geworden was, zijn intrek genomen had bij  de Capuçijnen te 
Eupen,  om  van  hier  uit  de  "Hetze"  tegen  zijn  confrater  Heyendal  te  leiden  en  de 
tegenstanders van den pastoor 't noodige materiaal in handen te spelen. Om deze reden 
hadden  zich  nu  ook  abt  Bock  en  verschillende  vrienden  van  Heyendal  naar  Eupen 
begeven en den aangevallene met raad en daad bijgestaan.

In Eupen nu gingen de gebeurtenissen hun gang. Het vertrek van den Coadministrator 
deed de opwinding onder de bevolking dermate toenemen, dat zij in blinde woede naar de 
pastorie  snelde.  Slechts  door  het  energiek  ingrijpen  der  overheid,  die  wel  inzag,  dat 
gewelddaden hun zaak slechts schaden zouden, kon de vooraf beraamde verwoesting der 
pastorie nog op 't  laatste oogenblik verhinderd worden. Prelaat  Bock, die zelf getuige 
geweest was van deze betreurenswaardige buitensporigheden, begaf zich nu in aller ijl 
naar Kloosterrade, waar twee dagen later, de 24 Mei 1696, een buitengewone zitting van 
het Kapittel plaats had. De vergaderde kanunniken, die er van overtuigd waren, dat de 
zaak van Heyendal en de tegen hem gelanceerde beschuldiging van Jansenisme in laatste 
instantie tegen hun klooster gericht was, onderteekenden hier een plechtige verklaring, 
dat zij alle leerstellingen, die met de door de Kerk erkende geloofs- en zedenleer in strijd 
waren, verwierpen, verafschuwden en in dezelfde zin veroordeelden, als de Apostolische 
Stoel zulks gedaan had, en dat zij als gehoorzame dienaren der Katholieke Kerk wilden 
leven  en  sterven.  Deze  verklaring,  door  den  abt  en  27  leden  der  Abdij  met  name 
onderteekend,  werd  toen  onmiddellijk  aan  de  kerkelijke  en  wereldlijke  Overheid 
gezonden.

In Eupen maakten zich intusschen de vijanden van Heyendal  gereed tot een nieuwe 
aanslag tegen den door hen zoo gehaten pastoor. In Augustus van hetzelfde jaar namelijk 
wendden zich de burgemeesters van Eupen tot den Apostolischen Nuntius te Keulen en 
protesteerden opnieuw tegen de oprichting der parochie Eupen en de daarmee verbonden 
benoeming van Heyendal tot pastoor. (Jrb. Blz. 72)

Toen deze echter persoonlijk naar Keulen reisde en daar alle beschuldigingen, die men 
tegen zijn persoon naar voren gebracht had, ontzenuwd had, mislukte ook deze poging 
van zijn tegenstanders. Nu had Heyendal eenige tijd rust, en in Kloosterrade herademde 
men reeds.

Maar 't was slechts een stilte voor de storm. Het jaar 1697 bracht namelijk de laatste, 
meest  verbitterde  strijd,  waarin  Heyendal  tenslotte  't  onderspit  moest  delven.  De 
aanleiding tot een hernieuwd optreden tegen den gehaten pastoor was de beschuldiging 
van een vrouw, die onder eede verklaarde, dat de pastoor ondanks haar herhaald verzoek 
niet  bij  haar  zieken,  inmiddels  overleden  man  had  willen  komen.  Op  grond  van  dit 



voorgewend plichtverzuim meenden de tegenstanders nu eindelijk de verwijdering van 
Heyendal te kunnen doordrijven. Maar tegen de verwachting in gelukte het Heyendal zijn 
onschuld te bewijzen en die vrouw van meineed te overtuigen. Toen grepen de vijanden 
naar een laatste en succesvol  middel.  Zij  verzamelden bij  de burgerij  van Eupen 463 
handteekeningen om te bewijzen, dat Heyendal, gezien de groote afkeer die men van zijn 
persoon had, geen vruchtbare zielzorg in Eupen zou kunnen uitoefenen. Dit bewijs werd 
door de bisschoppelijke overheid als steekhoudend erkend en daarom verzocht bisschop 
Joseph Clemens den prelaat Bock om wille van de vrede Heyendal in alle stilte uit zijn 
parochie  terug  te  roepen.  Heyendal  had  nu  ook  van  zijn  kant  bij  zijn  aanhangers 
handteekeningen kunnen verzamelen en bij de Hooge Raad te Brussel om bescherming 
kunnen  vragen.  Maar  noch  hij  noch  zijn  abt  wilden  stappen  tegen  den  bisschop 
ondernemen. Tegelijkertijd  richtte de vicaris-generaal  van Luik een hartelijk schrijven 
aan Heyendal, waarin hij zijn groote spijt erover uitdrukte, dat Heyendal bij zijn reinheid 
van  zeden,  zijnhooge  wetenschappelijke  ontwikkeling  en  zijn  uitmuntende 
bekwaamheden in Eupen niet begrepen werd, zooals hij verdiende. Hij verzocht dan ook 
Heyendal om in zijn eigen belang en ook in dat der bevolking van Eupen zijn abt ontslag 
te vragen. Zeker zou hij elders een meer dankbare en eervolle positie vinden, waarin hij 
met zijn eminente geestesgaven beter en op meer bevredigende wijze zou kunnen werken. 
Daarop riep prelaat Bock Heyendal naar 't klooster terug, waarheen de door de zielestrijd 
der laatste jaren zeer afgematte priester gaarne en met blijdschap terugkeerde. "Bonum, 
Domine, quia humiliasti me, ut discam justificationes tuas", ,,'t Is goed, o Heer, dat Gij 
mij  vernederd hebt,  Opdat  ik Uwe gerechtigheden leere kennen",  schreef hij  met  den 
Psalmist  aan  zijn  abt  en  gaf  zoo  een  schitterend  voorbeeld  van  berusting  in  Gods 
raadsbesluit en van gelaten onderwerping aan de wil van zijn geestelijke overheid.

In  't  klooster  Rode  waren  tijdens  Heyendals  werkzaamheid  in  Eupen  de  boven 
aangeduide tegenstellingen tusschen de oudere kanunniken en de kloosterlingen, die met 
het  door  abt  Bock  gematigde,  maar  doelbewust  opgezette  hervormingswerk 
sympathiseerden, nog scherper geworden. Herhaaldelijk was het in de laatste jaren tot 
ernstige en levendige discussies gekomen tusschen den Abt en zijn aanhangers eenerzijds 
en de oudere Conventueelen anderzijds. Toen nu de pastoor van Afden Peter Jansen - een 
bloedverwant van den vorigen abt, een man, die de hervormingen van Bock welwillend 
gezind was en om zijn schranderheid herhaaldelijk door den abt in de kwesties van het 
bestuur  der  abdij  geraadpleegd  was  -  tengevolge  van  meeningsverschillen  zijn 
werkzaamheid beperkt zag tot het bestuur van zijn parochie, groeiden de lang bestaande 
tegenstellingen aan tot openlijke vijandschap. Jansen wist drie van de misnoegde oudere 
kanunniken  voor  zich  te  winnen,  waarbij  zich  tenslotte  nog  als  vijfde  bondgenoot 
aanslooot  de  bekende  dwarsdrijver  Aegidius  Braunman,  die  zijn  overheid  door  zijn 
gedrag als pastoor van Herzogenrath veel zielsverdriet veroorzaakt en ook Heyendal in 
Eupen het  leven zuur  gemaakt  had.  De vijf  mannen trachtten  de medebroeders  op te 
hitsen,  door  den  abt  te  verwijten,  dat  hij  de  uit  Limburg  afkomstige  Conventueelen 
voortrok en zelfs de jongste van hen de beste plaatsen gaf. Zij deinsden daarbij niet er 
voor terug het aanzien van den abt in 't land van Rode te verkleinen en door klachten bij 



de wereldlijke en geestelijke overheid openlijk op de afzetting van den prelaat Bock aan 
te dringen. (Jrb. Blz. 73)

Zoo was de toestand in het klooster Rode, toen Heyendal in Augustus 1697 daarheen 
teruggeroepen  werd.  Den  edelen  priester,  die  gedurende  zijn  bijna  driejarige 
werkzaamheid in Eupen het doelwit geweest was van de heftigste en meest gewetenlooze 
aanvallen, stond nu in plaats van een welverdiende rust weer een nieuwe bestrijding te 
wachten. Want de tegenstanders van den abt waren dezelfde mannen, die bewerkt hadden, 
dat Heyendal vroeger uit zijn werkkring weggerukt en naar Eupen gezonden was.

Vooreerst moest nu na Heyendals terugkeer de pastoorsplaats te Eupen bezet worden. 
Hiernaar dong hartstochtelijk een der misnoegde kanunniken, de hoogbejaarde Johann 
van Aken, die reeds voor vele jaren als zielzorger in Eupen werkzaam geweest was. Toen 
nu de abt  tot  opvolger  van Heyendal  den jongeren kanunnik :Henrico benoemde,  die 
Overigens ook Heyendals voorganger in Eupen geweest was, sloeg de uiterst geprikkelde 
stemming  der  weerspannige  kloosterheeren  in  openlijke  vijandschap  over,  die  nog 
groeide, toen abt Bock den zoo juist teruggekeerden Heyendal een buitengewoon eervol 
ambt opdroeg, dat aan zijn voortreffelijke kundigheden beantwoordde,

Tot  dan  toe  waren  de  Lectoraten  van de  exegese  en  theologie  door  buitenlandsche 
geleerden, meest leden van vreemde Orden, bekleed, hetgeen de vrije ontplooiing van de 
jonge krachten der abdij verlamde. Zoo had toen juist de geleerde Dominicaan Dr. theol. 
Norbert  Delbeque een driejarige theologische cursus in Kloosterrade beëindigd.  In de 
Overtuiging, dat het in de geest van het groote hervormingswerk lag eigen krachten te 
kweeken tot vorming van zijn scholastieken, droeg nu de abt de vacante Lectoraten op 
aan twee leden van het eigen klooster. Een van deze was Nikolaas Heyendal. Evenals in 
1694, toen Heyendal door zijn Overheid tot procurator der abdij benoemd was, een storm 
van  verontwaardiging  van  de  kant  der  oudere  kanunniken  was  losgebroken,  die  den 
vredeievenden abt  bewoog Heyendal  naar  Eupen te  zenden,  zoo gingen ook nu weer 
stemmen op, die in de benoeming van Heyendal tot lector een nieuwe bevoorrechting van 
den  jongen  kloosterling  van  Limburgsche  afkomst  zagen.  En  met  groote  bitterheid 
vervolgden  zij  den  bescheiden  man,  die  drie  jaar  lang  in  Eupen een  ware  vloed  van 
hatelijkheden  over  zich  heen  had  moeten  laten  gaan.  Maar  ditmaal  bleef  de  abt 
standvastig. Niets was in staat hem van de eens getroffen schikkingen af te brengen, en 
zoo begon Heyendal dan ook zijn nieuw ambt, waartoe zijn gedegen theologische kennis 
hem in  hooge mate  geschikt  maakte.  Spoedig  daarop  viel  dan  ook de  tegen  den abt 
gesmede samenzwering uit elkaar, toen namelijk door bemiddeling van den keizerlijken 
raadsheer Kerrenbroeck uit Brussel de verzoening plaats had tusschen den abt en den 
pastoor  van  Afden,  Peter  Jansen,  die  de  hoofdoorzaak  van  de  strijd  geweest  was. 
Daarmee kwam eindelijk een einde aan den strijd, die drie jaar lang de vrede van het 
kloosterlijk leven verstoord had.

Voor Heyendal begon nu een tijd van ernstige, maar vruchtbare arbeid. Zijn nieuw ambt 
legde  beslag op zijn  volle  kennis,  en met  onvermoeide  ijver  verdiepte  hij  zich  in  de 
geleerde theologische literatuur van zijn tijd, om aan zijn toehoorders in de lessen het 
geestelijk wapentuig te verschaffen, dat zij later als zielzorgers in de talrijke onder de 



abdij staande parochiën noodig hadden. En het succes bleef niet uit. Uit de school van 
Heyendal  kwamen mannen voort,  die in hun positie  de roem verspreidden van de tot 
nieuwe bloei herrezen abdij en die door hun diepe godsdienstzin voorbeeldig werkten.

Naast zijn bezigheden als professor vond Heyendal ook nog tijd tot andere, niet minder 
belangrijke werkzaamheden. Gelijk reeds vermeld is,  had Heyendal  in de jaren 1691-
1694  in  opdracht  van  den  abt  de  oude  cijns-  en  renteboeken  van  het  klooster,  die 
heelemaal  in  wanorde  en  totaal  onoverzichtelijk  waren,  alsmede  waardevol  oud 
oorkonden, materiaal verzameld en opnieuw geordend. Tot dit  werk, dat hem bij  zijn 
linguistische  en  juridische  ontwikkeling  veel  innerlijke  voldoening  geschonken  had, 
keerde Heyendal nu in zijn vrije uren met voorliefde terug. Nog uitvoeriger hield hij zich 
echter  met  deze  zaken  bezig,  toen  prelaat  Bock  hem  tot  belooning  van  zijn  groote 
verdiensten benoemde tot prior van het klooster.  (Jrb. Blz. 74)    

Als zoodanig ordende Heyendal nu het omvangrijke archief der abdij en maakte hij een 
diepgaande studie van haar oude geschiedenis, die zoo rijk was aan afwisseling. Op deze 
wijze ontstond de beroemde voortzetting der bekende middeleeuwsche Annales Rodenses 
(afgedrukt door Pertz in de Monumenta Germ. hist. Bd. 16) die Heyendal van 1158 tot 
aan zijn tijd, afsluitend met het jaar 1700, vervolgde en die later tezamen met de oudste 
Annales  als  zevende  deel  van  Ernst's  Histoire  du  Limbourg  1852  door  Lavalleye 
uitgegeven werd. Als bron gebruikte Heyendal bij het samenstellen van dit werk het oude 
oorkondenmateriaal, dat hij vóór zijn werkzaamheid te Eupen in opdracht van zijn Abt 
verzameld  had.  Dit  oorkondenboek  onderging  thans  een  grondige  schifting  en  werd 
uitgebreid,  en  het  ligt  heden  ten  dage  in  de  zoogenaamde  codex  documentorum  of 
cartuiarium van St. Truiden voor ons. Talrijk zijn de verwijzingen van Heyendal in de 
Annales naar dit oorkondenboek, dat lange tijd voor verloren gold en eerst in de jongste 
tijd in de oorkonden verzameling van St. Truiden aangetroffen werd. In zijn voortzetting 
der  oudste  Annales  Rodenses  heeft  Heyendal  met  groote  geleerdheid  al  het 
geschiedkundig materiaal bijeengebracht, dat in zijn tijd nog in het door hem geordende 
Rolducsche Archief, alsook in de verzamelingen van bevriende abdijen voorhanden was. 
Natuurlijkerwijze neemt hierbij de schildering der jongste gebeurtenissen, die Heyendal 
uit persoonlijke aanschouwing kende, de grootste ruimte in. Hij noemt zich zelf niet als 
schrijver  der  Annales;  maar  zijn  auteurschap  blijkt  zeer  duidelijk  uit  de  veelvuldige 
aanwijzingen, die hij over zijn persoon, vooral echter over zijn werkzaamheid in Eupen 
en andere op zijn persoon betrekking hebbende gebeurtenissen geeft, en het is ook nooit 
bestreden geworden. Ook pleit een kritische vergelijking van het schrift van het Annalen-
manuscript  evenals van het oorkondenboek met de talrijke brieven en oorkonden, van 
Heyendals  hand afkomstig,  onomstootelijk  voor Heyendal  als den schrijver  van beide 
genoemde werken.  Later  schreef  Heyendal  nog een  korte  schets  van  de  geschiedenis 
zijner abdij op verzoek van den schrijver der Gallia Christiana. Deze bijdrage is in het 
derde deel van het monumentale werk op bl. 1004 en 1005 afgedrukt. De wijze waarop de 
Annalen  de  feiten  voorstellen  verraadt  overal  den  ontwikkelden  literator.  Ook  bij  de 
behandeling der Eupener twisten is alle hartstocht vreemd; het keurige, sierlijke latijn van 
het werk doet den schrijver alle eer aan en gaf hem bij zijn tijdgenooten de roemrijke 



bijnaam "calamus aureus", "gouden pen".
Zoo bracht Heyendal  na lange jaren van opwindende en afmattende strijd een reeks 

jaren door, rijk aan arbeid, maar ook aan innerlijke vrede. Maar toch was ook op zijn 
oude dag geen rust  voor hem weggelegd.  Onieuw werd hij  als  prior  en later  ook als 
opvolger  van  den  prelaat  Bock  in  heftige  twisten  betrokken.  De  beschuldiging  van 
Jansenisme,  die  men  reeds  voor  jaren  tegen  het  klooster  Rode  en  zijn  bewoners 
gelanceerd had, wilde niet  verstommen.  Vooral waren het de Jezuïeten,  die achter  de 
onder  abt  Bock  in  Kloosterrade  ingevoerde  hervormingen  Jansenistische  dwalingen 
zochten.

Toen  dan  de  Leuvensche  Universiteitsprofessor  Dr.  Désirant  in  zijn  scriptum 
consolatorium pro Romano Catholicis (troost-schrijven voor Roomsch-Katholieken) den 
abt van Rode openlijk van Jansenisme betichtte en hartstochtelijk aanviel, maakte prior 
Heyendal  deze  aangelegenheid  tot  de  zijne  en  publiceerde  in  1710  in  het  Latijn  en 
Fransch een geschrift ter verdediging van het geloof en de leer van den abt, alsook van de 
leden  van klooster  Rode.  Daarmee trad  Heyendal  uit  de stilte  zijner  kloostercel  naar 
buiten  en  er  ontbrandde  een  langdurige  strijd.  De  tegenstander  van  Heyendal,  de 
bovengenoemde Dr. Désirant, een gezworen vijand van het Jansenisme, liet zich in zijn 
polemiek door hartstochtelijkheid en partijdigheid meesleuren. Bij zijn groote talenten en 
kennis bezat hij een niet altijd onberispelijk karakter; zijn ijver was overdreven, zijn taal 
aanmatigend en onrechtvaardig. Op die wijze diende hij de zaak der Kerk weinig. In zijn 
bovenvermeld  scriptum  consolatorium  wierp  zich  Désirant  op  tot  aanklager  van  de 
kanunniken van Rode en begon, nadat hij zich in Leuven impopulair gemaakt had en zich 
vervolgens  in  Aken  gevestigd  had,  van  daaruit  een  uiterst  hatelijke  veldtocht  tegen 
Heyendal  en  diens  ordebroeders.  Het  door  Heyendal  in  1710  geschreven 
verdedigingsgeschrift "Apologia pro abbate et priore monasterii Rodensis" werd door den 
censor  in  Antwerpen  gekarakteriseerd  als  in  overeenstemming  met  de  geloofs-  en 
zedenleer en waard om gedrukt te worden. Nog hetzelfde jaar verscheen het in druk.  Te 
midden van deze hartstochtelijke strijd stierf de goedige abt Bock, en Heyendal werd op 
10 Juni 1712 als diens opvolger gekozen en op 21 Juni d.a.v. door den bisschop van Luik 
Joseph Clemens in zijn keuze bevestigd, een schitterend bewijs voor het vertrouwen, dat 
de regeering, de bisschop en zijn ordebroeders op hem stelden. Deze benoeming werd 
echter  het  sein  tot  nieuwe  ongehoorde  lasterlijke  aantijgingen  bij  de  kerkelijke  en 
wereldlijke overheid. De hatelijkste middelen wendde Désirant aan om Heyendal uit zijn 
waardigheid te ontzetten. Uit Heyendals dictaten haalde hij 33 stellingen naar voren als 
verwerpelijk en in strijd met de Christelijke leer. Heyendal antwoordde hem hierop in zijn 
"defensio scriptorum theologicorum de gratia Christi" (verdediging van de theologische 
geschriften  over  de  genade  van Christus).  Dit  boek werd  voorloopig  verboden en de 
theologische faculteit der Unversiteit van Keulen wees zelfs 6 stellingen als kettersch aan. 
Maar Heyendal ging thans in hooger beroep te Rome en zette daar door, dat ook die 6 
stellingen  door  de  hoogste  kerkelijke  instantie  als  rechtzinnig  erkend  werden.  Hij 
verdedigde zich namelijk met zoo'n superioriteit  en waardigheid, dat zijn rechters niet 
wisten, wat zij meer in hem moesten bewonderen: den grooten geleerde of den goeden 



Christen. In 1713 publiceerde Désirant nog in Coblenz een geschrift "quaestio factorum" 
(onderzoek  der  feiten),  waarin  hij  vooral  de  gebeurtenissen  in  Eupen  in  herinnering 
bracht,  waarbij  hij  zich  schuldig  maakte  aan  een  reeks  onjuistheden  en  de  feiten 
verdraaide.  Hierop antwoordde Heyendal  en weerlegde ook nog de laatste  tegen hem 
geuite  beschuldigingen  en  verdachtmakingen.  Daarmee  was  de  jarenlange  met 
hartstochtelijkheid  en  verbittering  gevoerde  strijd  ten  einde.  De  overwinning  van 
Heyendal was zoo volkomen, dat gedurende de 17 volgende jaren zijns levens geen stem 
meer opging, die hem van Jansenisme zou hebben durven betichten. De roep van zijn 
geleerdheid  en  vroomheid  was  namelijk  door  zijn  strijd  met  Dr.  Désirant  overal 
doorgedrongen.

Als  abt  had Heyendal  ook ,dikwijls  gelegenheid om zijn  staatkundige  en juridische 
bekwaamheid  te  benutten.  Als  abt  van  het  klooster  Rode  was  hij  de  aangewezen 
vertegenwoordiger  en  voorzitter  van  de  geestelijke  stand  in  de  om beurten  te  Henri-
Chapelle en Herzogenrath gehouden vergaderingen der Staten van het land Limburg. Hier 
muntte hij uit als schitterend redenaar en jurist. Men riep bij voorkeur zijn hulp in bij 
gedenk-  en  verzoekschriften  aan  het  opperste  landsbestuur,  alsook  bij  moeilijke 
onderhandelingen, die hij zoo uitstekend voerde, dat men hem het "sieraad der Staten" 
(decus Statuum) noemde, zooals ook de sierlijkheid, de schoonheid en zuiverheid van zijn 
stijl hem reeds de bijnaam "calamus aureus" (gouden pen) bezorgd had.

Ook als landsheer over de heerlijkheden Kerkrade en Merkstein, die hem als abt van 
Kloosterrade toebehoorden, toonde hij groote mildheid en rechtvaardigheidszin, en wan-
neer ergens hulp noodig was, bleef hij niet doof voor de beden zijner onderdanen. Vele 
pijnlijke  ziekten  -  hij  leed  aan  een  smartelijke  ingewandsziekte  -  maakten  zijn 
levensavond zeer somber, maar toch, ondanks zijn zwakheid, die een gevolg was van de 
hevige zielestrijd in zijn arbeidzaam leven, bekleedde hij met ijver en energie zijn hoog 
ambt tot in zijn laatste levensdagen. Wanneer de geneesheeren hem waarschuwden zich 
wat te ontzien, placht hij lachend te antwaorden: "Abbas sumo Non laborem?" "Ik ben abt 
en ik zou niet  werken?". Zelfs toen de verraderlijke ziekte zijn laatste levenskrachten 
sloopte, bleef hij  nog onvermoeid bezig met het schrijven van verhandelingen op alle 
mogelijke gebied der theologie. (jrb. blz, 76)

Het is ondoenlijk op deze plaats alle werken van Heyendal aan te halen; een groot deel 
ervan is in druk verschenen, andere zijn slechts in handschrift tot ons gekomen. Na een 
21-jarig  bestuur,  dat  vooral  ook aan  de  bevordering  en  handhaving  der  kloostertucht 
gewijd was, stierf Heyendal op 5 Mei 1733. De abdij, die hij zijn opvolgers naliet, was in 
innerlijke  kracht  toegenomen  en  meer  dan  voorheen  in  het  bezit  van  haar  goederen 
bevestigd. Zijne medebroeders eerden zijne nagedachtenis in een bidprentje, dat nog in 
het  bezit  is  van familieleden van Heyendal  in Astenet.  Volgens zijn wensch werd de 
groote abt begraven in de Rolducsche kloosterkerk in de onderste nis beneden de trap. In 
zijn grafschrift lezen wij, dat de dierbare overledene met hen vereenigd is, van wie de 
heilige Geest getuigt, dat zij uitrusten van hun arbeid.

Heyendal  was  een  geest,  die  verre  uitstak  boven  zijn  tijdgenooten.  Hij  bezat  een 
veelzijdige veelomvattende kennis en een schitterend redenaarstalent. Daarnaast muntte 



hij uit door ware vroomheid, verheven deugden en een zeldzame goedhartigheid, wat hem 
tot een der meest hoogstaande mannen van zijn tijd maakte. "Fortiter et suaviter", "Met 
kracht en zachtheid" was zijn wapenspreuk, waaraan hij in alle omstandigheden van zijn 
veelbewogen leven trouw bleef.

Nikolaas Heyendal was dood! Maar zijn geest leefde voort in Kloosterrade. De groote 
doode had in zijn klooster mannen van wetenschap en karakter gevormd, die in zijn geest 
verder  werkten,  trouw  aan  de  leer  der  Kerk,  vol  wetenschappelijk  enthousiasme  en 
doordrongen van de heilige opvatting van hun verheven ambt. De eminente geest van 
Heyendal leeft echter ook thans nog voort in de bekende onderwijsinrichting, die in de 
ruimten van de voormalige abdij  is  ondergebracht,  en zoolang Rolduc bestaat,  zal  de 
naam  Nikolaas  Heyendal  als  een  zijner  grootste  zonen  voortleven  in  de  dankbare 
herinnering van het nageslacht.

Dr. GIERLICHS.

(OCRLC2006)
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Naar Schaesberg, naar Moeder, naar Jezus!
............-

Van ver waren we gekomen, over heuvels,
door dalen, langs- veld en weiden, langs hui.
zen en bosschen. Veel hadden we gezongen,
want het was Mei, de maand van Moeder.
Ja, veel hadden we gezongen, want ,weer was
't haar feest en vol waren we van vreugde en
vol klank was onze stem. Vol vreugde was
alles en vol frisch vroolijk groen, alles, de
weiden met hun groen glanzend gras, de
boom en, de struiken en 't teer jong gewas.

Nu waren we weer bij Moeder op de zan.
dige berg, bij Haar ruw steenen huisje, waar
ze al zoo dikwijls was vereerd, elk jaar weer,
door stroomen jongens, die kwamen, voor
Haar in de hloesemende lente. Blij waren
we om Haar, om Haar schoonheid en om
de schoonheid van Haar maand. Blij waren
we om alles, wat ze ons gaf en altiJd weer
geven zal, zoo dikwijls als het weer Mei zal
worden en het Mei zal zijn in Onze ziel. Zij
was als een goede Moeder onzichtbaar in ons
midden en wij stonden als Haar kinderen in
een kring om Haar heen. Wij, we zongen een
zang, zoet en zacht en zij, ze vertelde van
Haar Jezus, Haar Zoon en ze vroeg veel, heel
veel voor Haar Jezus aan ons. En wij, we
gaven, wat we hadden, ons gebed, ons leven,
onze ziel, en wij stapelden ze op, onze giften,

we stapelden ze op tot muren en het werd
als een ruwe kapel.

En moeder, ze lachte, en fluisterde, dat het
goed was. Maar toen werd alles stil, heel
stil en we knielden. Heel stil werd 't en .er
tingelde een belletje, neeleven, heel zacht.
Jezus was gekomen in onze ruwe kapel dicht
bij ons, heel dicht bij. En 't was zoeter nu
als een zachte fluistering en mooier als een
heilige vertelling.

0, Jezus, onze Jezus, zoete JezusI
Toen heeft Jezus ons gegeven al het goed,

wat Hij had, heel Zijn leven, al Zijn goed.
heid. Hij heeft ons gezegd en getoond, hoe
we moesten zijn. Hij heeft genomen 't kruis
op Zijn blanke schouders en Hij is voor ons
uitgegaan door 't leven. Maar wij, we zijn
Hem gevolgd en we zijn getrokken in lange
rijen achter Hem aan. We zijn weer ge.
trokken langs zandige, stoffige wegen, langs
ratelend rijdende treinen en hooge, zwarte,
donkerdreigende steenhoopen. Hij heeft ons
toen gewezen op ons werk, maar ook op de
zon, die staat hoog boven dat werk, op de
stralende schitterende zon en Hij heeft ons
gevraagd om te worden als zonnen, als Zon.
nen die stralen, als zonnen die branden, en
zengen, als zonnezonen van Sint Franciscus.

H. W.

.-.................

...



IN MEMORIAM.
............

Reinier van der Zwaan. t
15 Maart 1932 verHet Reinier van der

Zwaan Rolduc om door een langdurige rust.
kuur herstel te vinden voor zijn sterk aan.
getaste gezondheid. Hij zou er niet meer
terugkeeren, hoe zeer hij naar Rolduc, dat
hem dierbaar was, bleef verlangen.

Op Passie.Zondag had God hem 't kruis
aangeboden en hij had 't aanvaard, al begreep
hij toen niet de volle zwaarte van zijn offer.
Wel wist hij, dat 't loop ende schooljaar voor
hem verloren was en dat was hard. Want
vaak dacht en sprak hij over zijn toekomst.
plannen. Hij had haast om vooruit te komen
in de wereld, vooral ter wille van zijn moeder.

Reeds jong had hij ook den minder zonni.
gen kant van het leven leer en kennen, doch
zijn verdriet wist hij voor iedereen te ver.
bergen. Nu en dan werd 't hem te machtig
en zoo kwam hij op onbepaalde tijden zijn
van zorgen opgekropt gemoed uitstorten.
Door de Derde Orde, waarvan hij een zeer
ijverig lid was, hadden wij elkaar leeren ken.
nen.

Reinier was een opgeruimde, nauwgezette,
vlijtige jongen. Na zijn eindexamen H.H.S.
zou hij doorgaan voor inspecteur van politie,
liefst in Indië. Zijn militaire dienst - hij
was sergeant bij den kaderIandstorm, een ge.
respecteerd, niet een gevreesd sergeant -
zou hem tot aanbeveling strekken.

God had echter andere plannen. Een em.
stige ziekte bracht hem van Rolduc naar het
hospitaal en vandaar naar huis. Aan de ver.
eende krachten van zijn vrienden lukte het
dit afscheid in een glans van optimisme en
hoop op herstel te houden.

Zijn toestand verergerde snel en in Augus.
tus werd Reinier bediend. Per expresse ver.
zocht hij vervroeging van het aangekondigde
bezoek, daar hij mij wilde spreken, voor hij
ging sterven.

Wat heeft mij dat bezoek gesticht! Zijn
grootste verdriet was niet, dat hij sterven
moest, maar dat hij zijn jonge jaren, welke

hij nu voor zich zag in 't Hcht der eeuwig.
heid, niet zoo met God had .gevuld, als hij
wel gewild had. 't Was een aangename taak
om hem, die God altijd zou goed had gediend,
hierover te troosten.

Maar toen kwam ook dat andere groote
verdriet los, dat hij nog zoo gaarne wilde
leven, dat hij gezond wilde worden, ook voor
zijn lieve moeder. Hij was toch pas 19 jaar!
Christus had toch zoo velen genezen, waar.
om dan hem niet? lederen dag putte hij uit de
Evangelies en de Navolging van Christus een
nieuw vertrouwen op Gods hulp.

Drie maanden voor zijn dood, begon hij
half Augustus zijn dagboek met een toewij.
ding aan God. "Ik ben ziek. Soms voel ik me
niet ziek, soms half dood. Soms verlies ik
den moed, soms ben ik overmoedig. Zoo is
een menseh. Wissel~allig. Alleen God is dat
niet. Laat ik dus op Hem vertrouwen. Ik
hoop, dat God mij zooveel geduld en berus.
ting geeft, dat ik tot het einde, zij het goed
of slecht, kunne volharden."

Die genade schonk God hem in rijke mate.
Zoo bewaarde hij nog eenigen tijd de hoop
op genezing. 3 September s~hrijft hij: "Wij
lijden vaak door het lijden, dat wij vre.ezen.
Deze spreuk is zeer waar. Ik merk het zelf
dikwijls. Van morgen was de dokter hier.
Helaas, hij kan ook niets aan die ziekte doen.
En het wordt steeds erger. Maar laten wij
hopen op God." 7 Sept.: "Het is toch een
zwaar kruis, hoor, als je je als het ware lang.
zaam ziet doodgaan. Geve God, .dat ik dit
kruis met lijdzaamheid wete te dragen."
8 Sept.: "Ik ben weer beroerd. Hoe lang zal
dit zoo duren? Laat ik mij maar onderwer.
pen aan O. L. Heer. Als Hij wil, dat ik heter
word, dan zal dat ook gebeuren. Heer genees
me. Maak me toch beter."

N a iedere H. Communie is dat zijn g.ebed
en zijn troost. 14 Sept.: "En zij raakten de
zoom van Zijn kleed aan en Hij genas hen
allen. Gij kunt het. Lieve Jezus, genees mij.



Z. Marg. Sinclair b. v.o."
Rolduc bleef in zijne gedachten, b.v. 1 Sept.:

"Het nieuwe schooljaar begint voor mij niet
erg leuk. Hoe graag zou ik nu weer in de
bank gaan zitten, waarop ik vroe.ger wel
eens geketterd heb," en dan 12 Sept.: "Ik wou,
dat Rolduc wat dichter bij den Haag lag. Dan
kon 'k wat meer met hen praten. Van mor.
gen ben ik te Communie geweest. Ik ver.
trouw, dat Jezus mij weer vele genaden he.eft
gegeven."

Tenslotte 26 Sept.: "Men poogt mij wijs te
maken, dat het wel weer goed gaat, maar ik
ben natuurlijk ongeneeslijk." Hij is te zwak
geworden om zijn dagboek verder bij te hou-
den. Nog twee maanden ,duurt de worste-
ling met den dood, die kwam op Zondag,
20 November 1932. Reeds lang te voren, wist
hij, dat hij sterven zou. Daarop bereidde hij
zich voor met de nauwkeurigheid, hem zoo
eigen.

Met zeer groote vreugde ontving hij een
haarlok van de heldhaftige Maggy Lekeux,
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die haar leven gaf voor haar broers in den
grooten oorlog. Met klaar bewustzijn heeft
ook hij zijn lijden en jonge leven aan God
geofferd om een groote genade te verkrijgen.
Moge God, die zijn offer aanvaardde, hem
verhoor en.

Zelden zag men Reinier zoo gelukkig, dan
toen hij een reHquie ontving van de H. The-
resia van Lisieux, die hem kracht gaf in zijn
laatste weken. Toen men hem een paar dagen
voor zijn dood in het hospitaal vroeg, .of hij
n.og iets wenschte, had hij nog twee verlan-
gens n.l. om thuis te mogen sterven, opdat
zijn moeder dan zeker bij hem zou zijn en om
geprofest te w.orden in de Derde Orde.

Nauwelijks thuis stierf hij in de armen van
zijn dierbare moeder.

Mog,en zijn vele vrienden en makkers hem
blijven gedenken in hunne gebeden en van
hem leer en de ware waarde van het leven.

R.I.P.

A. D.

H. Schoeber. t
De jongens, die uit "de Peel" komen, vinden

zich te Rolduc en worden bij traditie, met de
poort van het bosquet als achtergr.ond, vrien-
den. Onder de kastanjeboomen wordt stor-
mend gespeeld met het kleine balletje. Boven
ernst en spel groeit eene solidariteit, welke
die der "Peelhazen" is.

Harry Schoeber was een van ons. Hij speel-
de ons spel, deelde onzen lach en onze stre-
ken, maar hij was toch in alles wel wat ge-
voeliger van doen, wat zachter ook in zijn
jongensvreugden. Wij allen mochten even
graag den bescheiden, goeden, steeds glim-
lachenden Harry.

Als hij naar huis was gegaan om beterschap
te vinden voor zijn ziekte, viel ons spel wat
stiller bij de ongunstige tijdingen. Al werden
bezorgde gevoelens weinig uitgesproken -
"H'Ûe zou 't met Harry zijn?" ~ ze leefden
voortdurend met spanning tusschen ons. De
hoop onzer vriendschap vergeze:Ide hem. De
gebeden voor het herkrijgen van Harry's
gezondheid waren innig als die van echte

vrienden, en verdubbelden, toen wij hoorden,
dat Harry de laatste H.H. 'SacraIllenten ont-
vangen had.

Wat ons jeugd, begin en een mooie morgen
in ,dit jonge geViOeligeleven toescheen, waar
wij beloften zagen, heeft Onze Lieve Heer
een vervulling gezien, een vol gesierden rijk-
dom en heeft Hij Harry geplukt als een ,rijke
bloem.

Wij, vrienden, buigen voor dit besluit van
God. We vinden geen woorden. We kunnen
bidden. En we leggen als gedachtenis op zijn
graf de krans .onzer blijvende vriendschap.

Harry, laat jij ook van uit je plaats in den
Hemel uw goeden glimlach over onze be-
ginnende levens schijnen. Wij zullen jou, je
kort leven en je snellen dood, niet vergeten.
Jouw goedheid, vroomheid, jouw gevoelig-
heid zijn voor ons een voorbeeld. Wat droe-
vig danken we je voor je mooie vriendschap
voor ons.

'P. v.
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Anton van Rooy. t
Op den 27sten November 1932 overleed te

München de KönigHche Bayrische Kammer.
sänger Anton van Rooy, officier in de Or,de
van Oranje Nassau en drager van tal van
hooge buitenlandsche onderscheidingen. Bij
zijn heengaan is er in de binnen. en buiten.
landsche pers met grooten lof geschreven
over zijn roemrijke kunstenaarscarrière en
herinnerd aan de groote triomfen die hij als
Wagnerzanger behaald heeft aan de voor.
naamste theaters van de oude en nieuwe we.
reld. Inde jaren tusschen ongeveer 1895 en
1915 behoorde hij tot de beroemdste vertol.
kers der groote baritonrollen in Wagner's
meesterwerken. Reeds op 27.jarigen leeftijd
trad hij als Wotan en Hans Sachs te Bay.
reuth op en verwierf toen al dadelijk om zijn
schitterende stem en de diepdoorvoelde ver.
tolking van zijn rollen een wereldnaam.

Anton van Rooy was oud.student van Rol.
duc, evenals vijf van zijn broers. Van 1884
tot 1888 ontving hij zijn opvoeding te Rolduc
en aan Rolduc dankte hij tot zekere hoogte,
dat hij zich in latere jaren, naar den drang
van zijn hart, geheel aan de zangkunst wij.
den kon.

Als kleine jongen had hij reeds medege.
zongen op een kinderkoor te Rotterdam.
Toen had zijn stem al reeds ,de aandacht van
deskundigen getrokken. Ook te R.olduc kreeg
hij dadelijk een plaats op het kerkkoor, dat in
dien tijd onder de leiding stond van Prof. Bil.
lekens, een man, begaafd met bijzondere mu.
zikale talenten en een groote kunstzinnigheid.
Deze ontdekte dadelijk de bijzondere be.
gaafdheid van den jongen Van Rooy, gaf hem
zanglessen en droeg hem bij bijzondere plech.
tigheden inde kerk het zingen van bepaalde
solo's op. Nog spreken oud,Rolduciens over
het "Adeste fidelis" dat Anton van Rooy bij
de prachtige kerstmisvieringen in de crypte te
Rolduc als solist met kristalheldere stem en
groot gevoel zong.

Toen hij Rolduc verlaten had, werd hij te
Rotterdam, de woonplaats zijner ouders, ver.
der voor den handel opgeleid. Maar de ware
geaardheid voor den handel had hij niet. Me.
nig uur dat voor deze opleiding bestemd was,

gebruikte hij om aan zijn muzikale aandrift
voldoening te geven, en het kwam niet zelden
tot terechtwijzingen van den kant van An.
ton's vader, die, hoofd van een groot gezin,
van zijn jongens verlangde, dat zij ijverIg en
hard zouden werken om later in het leven te
kunnen slagen. Apton wilde zich geheel aan
de muziek gaan wijden. Hij wilde zanger
worden. naar het buitenland vertrekken om
daar zich in de zangkunst te bekwamen zoo
volledig en zoo goed mogelijk. De vader zag
daarin weinig toekomst en de mO'eder, die
bovenal met heilige toewijding waakte over
de godsdienstige opvoeding van haar talrijk
kroost, zij zag in een loopbaan als kunstenaar
zoovele gevaren, dat zij zich krachtig verzette
tegen de verlangens van Anton en met haar
bidden den hemel geweld aandeed, opdat hij
toch maar tot andere inzichten zou komen.
Zij uitte hare bezorgdheden tot Prof. Bille.
kens van Rolduc, die' een trouw vriend van
Anton's ouders geworden was, ,en mi en dan
hun gast was in Rotterdam. Deze nu zeide op
zekeren dag tot de moeder, die niets weten
wilde van een kunstenaarsloopbaan voor haar
zoon: "Als O. L. Heer zoo bijzondere talen.
ten aan uw kind geschonken heeft, dan, moogt
gij U niet verzetten tegen de volle ontwik.
keling van die talenten; dan moet gij daarbij
medewerken" . . . . een ziet dat priesterwoord
deed wonderen, moeder en ook vader van
Rooy gaven zich gewonnen, en al spoedig
daarna vertrok Anton naar den beroemden
zangleeraar in Frankfort a. M., Prof. Stock.
hausen, die in drie jaren van harde studie
hem maakte tot den "Meistersänger", die
zeer spoedig daarna door zijn eerste optreden
in Bayreuth naam verwierf in d~ gansche
wereld.

Zoo was het woord van een van Rolduc's

. leeraren de oorzaak, dat het bij Anton van
Rooy tot de volle ontplooiing van zijn talen.
ten gekomen is. Hij zelf heeft daarover her.

'haaldelijk dankbare en waardeerende woor.
den gesproken. Trouwens van zijn zingen te,
Rolduc verhaalde hij graag. En toen hij, nu
als beroemd zanger, in 1910 weer eens een be.
zoek bracht aan Rolduc, heeft hij gaarne en
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van harte gevolg gegeven aan het verzoek
van zijn vroegeren leer aar, toen Direkteur
Dr. Gorten, om in de aula voor leeraren en
studenten eenige ~Hederèn te zingen. Zijn
prachtige en machtige stem heeft toen ge.
klonken in de zaal, waar hij ook als kind
meerma1en gezongen had. En zij die toen kon.
den genieten van Van Rooy's heerlijke kunst,
bewaren nog onuitwischbare indrukken aan
dien bijzonderen avond.

Bij zijn vertrek van Rolduc schonk Direk.
teur Gorten hem toen zijn portret met het
ops~hrift: 'En souvenir reconnaissant! Rolduc
le 17 Fevrier 1910.
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'Dit portret had tot aan zijn dood een plaats
in zijn kunstzinnige woning te München te
midden van tal van hem dierbare souvenirs
uit zijn kunstenaarsloopbaan. Wel een bewijs
hoe deze oud.Rolducien gehecht was gebleven
aan het instituut, waar hij een voornaam deel
van zijn opvoeding genoten had en waar hij
den priestervriend gevonden had, die zoo'n
beslissend aandeel eens hebben zou in de
volle en vrije ontplooiing van de hem ge.
schonken talenten.

x.

A. M. Hens. t
Op de lijst van de overledenen in dit Jaar.

boek komt de naam voor van A. M. Hens,
die weg'ens zijngroote en vele verdiensten
wel een bijzondere plaats in onze annalen
verdient. Om zijn persoon en werk te doen
kennen nemen wij volgend stukje uit "Onze
Mail" over.

In "Onze Mail" van 9 November j.l. wijdt
de heer Gh. Welter, oud.minister van Kolo.
niën het volgend in memoriam aan wijlen den
heer' A. H. Hens, oud.gouverneur van Atjeh
en oud.lid van den Raad van Ned. Indië.

"In tegenwoordigheid van nagenoeg allen,
die in de laatste jaren in N ederlandsch.lndië
vooraanstaande posities hebben bekleed, het.
zij in burgerlijke en militaire betrekkingen,
hetzij op het gebied van handel, nijverheid en
scheepvaart, is eenige ,dagen geleden op het
R. K. Kerkhof te 's.Gravenhage ter aarde be.
steld de heer A. M. Hens, oud.Lid van den
Raad van N ederlandsch'.lndië.

Zij allen wisten wie en wat Hens in ons
Indië is g,eweest; hun hulde gold den braven,
edelen menseh, den trouwen Kameraad in
blijde en moeilijke oogenblikken, den stoeren
werker aan den opbouw van Nederlands ont.
zaglijk tropisch rijk.

Hens vereenigde in zich verschillende van
die goede kwaliteiten in ons volk, die het in
staat gesteld hebben zoovele uitnemende be.
stuurders voor den Indischen dienst te leve.
ren. IMoedig, krachtig, doortastend, streng

als het moest, maar bij dat alles toch redelijk
en vooral echt.menschelijk, grondig, bewogen
door vreugde en leed van de millioenen die
aan zijn zorgen waren toevertrouwd.

Daarin school zijn succes, want de inheem.
sche bevolkingen ginds voelen uitermate
scherp aan of de hand, die haar leidt, be.
stuurd wordt door een grootmoedig hart en
of de toewan besar, wiens wil voor haar wet
is en die zoo vaak haar anders moet richten
dan zij zelve zouden willen, "adil" is (recht.
vaardig) en bezit, wat zij in zoo hooge mate
weet te waardeeren, "ha ti baik", de goede
inborst.

Zeven jaren arbeid op Flores, van 1909 tot
1916, maakten van dit achterlijk eiland, met
chaotische toestanden op bijkans elk gebied,
een ordelijke, goed bestuurde, van goede ver.
bindingswegen voorziene afdeeling, schiepen
aldus de voorwaarden voor dien opbloei van
den zegenrijken arbeid der Missie, die naar
menschelijke berekening binnen een genera.
tie zal culmineeren in de volledige kentering
van de gansche bevolking.

Groot persoonlijk leed dat iHensen zijn
moedige gade in deze periode trof, kon niet
brekende energie waarmede hij zich aan zijn
taak had gezet. Het is daar ginds, op eenzame
posten, waarlijk niet altijd zonneschijn in
's menschen leven, al blakert de tropenzon.
En hoe vaak wordt daar niet ambtelijk succes
betaald met zware offers van droefenis en
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kommer,die het meest haar treffen, die zijn
de niet genoemde en ook niet geroemde help.
sters van den succesvollen ambtenaar, de
stille werksters binnen den bescheiden kring
van eigen huis en tuin.

'Geroepen tot het bestuur van achtereen.
volgens drie groote belangrijke gewesten der
Zuider. en Ooster.afdeeling van Borneo, Pa.
lembang en Atjeh, had Hens gelegenheid daar
alle gaven te ontplooien, die hem, den gebo.
ren bestuurder, in staat stelden op hooger
niveau de belangen te dienen van de aan zijne
zorg toevertrouwde bevolkingen, tot eere te.
vens, moge er worden bijgevoegd, van den
Nederlandschen naam. W;ant de achting der
volkerengemeenschap voor onzen naam be.
rust zeker niet in de laatste plaats op hetgeen
daarginds wordt tot stand gebracht door
Nederlanders, die, terecht, gelden als expo.
nenten van de Nederlandsche volkskracht.

Een benoeming tot lid van het hoogste
Staatscollege in Indië bekroonde zijn loop.
baan, gaf hem gelegenheid de in eene lange
loopbaan verzamelde bestuurservaring ten
dienste te stellen van de centrale leiding van
's Lands zaken. .

Hier te lande teruggekeerd, heeft de aan
uiterste activiteit g,ewende werker zich weten
te onttrekken aan den deprimeerenden in.
vloed van het gedwongen nietsdoen, die he.
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laas zoo velen gec::stelijk sneller sloopt dan
lange jaren arbeid onder hoogen druk. Met
eenige anderen stichtte hij de Vereeniging
Indië.Nederland, die zich ten doel stelt hier
te lande de belangen van Indië en zijn be.
volking voor te staan. Verschillende dege.
lijk voorbereide adviezen omtrent belangrijke
bestuurs. en andere vraagstukken kwamen
onder zijne leiding tot stand. Begrijpelijk is
het ook ,dat de Missievereeniging, hem, den
jarenlangen vriend der Missie, opeischte
voor haar hoofdbestuur.

Een sleepende kwaal stelde een eind aan
dit rijke, werkzame leven. Moedig gedragen
bracht die betrekkelijk snel het einde. Met
weemoed zagen zijn vele vrienden het sloo.
pingsproces van dien sterken, krachtigen
man, waarlijk een mán, wiens stem zoo luid
kon schallen, wiens vroolijkheid zoo aanste.
kelijk kon werken, wiens vitaliteit zoo onuit-
puttelijk scheen, zdfs toen de wetenschap
zich onmachtig verklaarde hem te redden.

Berusting in de beschikking van Hooger
Macht, die dit aldus ordende, doet ons het
hoofd buigen. En als vanzelf komt daarbij in
de gedachten het eeuwenoude gebed der
Kerk, wier trouwe zoon hij immers is ge.
weest, dat gebed, zoo ontroerend in zijn sta.
tigen eenvoud: "Heer, geef hem de eeuwige
rust en dat het eeuwig Licht hem verlichte".

......-............



Groote Fancy~Fair ten bate der
Zondag 4 December.

6 December. . . . . . . .
"Dan mogen er geen menschen zijn, die

honger hebben."
Vrienden 11

Wie anders moet helpen als wij studenten,
idealisten vol van een onstuimigen drang naar
daden! De wereld is zoo wijd en zoo mooi,
maar onrecht, armoe en kwaad dreigen haar
te overstelpen Maar, vrienden, dat willen
wij immers niet! Wij die nog maar zoo kort
genieten van het mooie leven, dat God ons
gegeven heeft. Wij willen niets dan moois en
edels rondom ons zien.

.En kunnen wij helpen en iets tot dat doel
bijdragen, het doet ons jonge ha.rt zoo goed.

Er is armoe in de wereld. - Vrienden, wij
helpen. Welaan danl Alle Hens aan dekll
Helpt met bezems of schoppen, met dubbel.
tjes of centen, met kwartjes of meer. Vrien.
den! Ons leger is nog niet groot genoeg om
alle armoe te stuiten. Maar laten wij dan ten.
minste voorloopig zorgen, dat met St. Nico.
laas ook de arme kinderen hun ,deel krijgen.

Kijk, het is U deze keer zoo heel gemakke.
lijk gemaakt. Ge hoeft zelf maar zooveel mo.
gelijk plezier te maken, zooveel te besteden
als ge redelijk kunt missen en daarmee doet
ge een goed en edel werk.

Veel pret en helpt ons naar krachten.

'Bestuur van de fancy. fair ten
bate der Armen, in dienst van
Maria en Haar Congregatie.

GROOTE FANCY.FAIR TE ROLDUC

,met crisis"prijzen.

Feestdag eerste klas.
7 uur opstaan. - Geen studie en les, -

krentenbroodjes, - vla en pudding.

armen.

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

Bezoekt de groote feestzaal. - Entrée
slechts 5 cent, tevens geldig als lot! - Vele
attracties!! I

Doorloopende film.voorstelling. Sprekende
films. - De beroemde Indische Waarzegger
Shiroeal, die uwe toekomst voorspelt en uw
karakter uiteenzet. - Het Reuze.Rad: pracht.
prijzen. - Gewicht.heffen voor krachtpat.
sers!!!

Groot Café.Restaurant: schitterend uit.
zicht. - Alles verkrijgbaar: vla, limonade,
thee etc. - Fijne bediening - lage prijzen -
goede consumptie!!! -

Internationale schiettent "Duitschland.
Frankrijk." - Overal muziek!!!!!! etc., etc.,
etc., etc., etc.

Bezoekt ook het café "Rookzaal". Entrée
vrij tot 2.30. - ;Verplichte consumptie!

.om 2.30 in café "Rookzaal" groote voor.
stelling van de voetbalmatch "Duitschland-
Nederland" door Hollander. - Komt luiste.

ren! Twee loudspeakers!!! Entrée slechts 2
centen!!! - Zie de reclameplaten!!

Komt allen zien. Brengt vrienden mee. Zoo
besteedt ge uw geld op een waardige wijze.
- Het Comité rekent op U.

N. B. I. De prijzen zijn uiterst laag gehou.
den,zoodat aUen kunnen meewer.
ken (zie reclameplaten).

11. Voor de groote feestzaal zijn de
studenten in 3 groepen verdeeld:

Groep I omvat de studenten van 4, 5 en 6
Gymn., 4 en 5 H.B.S. en 4 'en 5 H.H.S.
Deze groep van 10.45-12.15.

Groep 11omvat Klein~Rolduc en Pihilosophie.
Deze groep van 1.30-2.45.

Groep 111omvat de andere studenten.
Deze groep van 2.45-4.00.

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



"De"

Het zal zoowat half. November geweest
zijn, dat op een Zondagavond na 't souper
in een klasje een vergadering "belegd" werd
door het bestuur (zonder Hééren) der ver.
schillende Congregatie.afdeelingen. Een ver.
gadering van jongens op Rolduc heeft altijd
een heel apart cachet; de meesten van ons,
grooteren, kennen dat wel: bovenop de klas.
banken zitten, pijp na pijp stoppen en rooken,
en praten over koetjes en kalfjes ,totdat tien
minuten vóór tijd een van ,de deelnemers een
gekreukt blocnot.je uit z'n zak haalt en zegt:
"zullen we eens beginnen?" of "laat ons ook
eens wat doén." Nou, zoo was onze vergade.
ring ook, en ook de vele vergaderingen, die
wede volgende dagen, telkens in hetzelfde
klasje, in dezelfde tabak.stemming, hielden.
W;áár we 't over hadden was fabrieksgeheim
voor de "geworte" jongens. ('t Klonk ook zoo
mooi, elke avond na 't souper tegen je kame.
raden te zeggen: "ik kan niet, heb vergàde.
ring)!! Maar na verloop van tijd was toch
iets bereikt, n.l. dat we op 't eind van No.
vember een voorzitter, een penningmeester
en een tiental "adviseerende" leden hadden,
groot en klein, tevens monteurs van het te
bouwen luna.park in de aula, wànt - het
gold "de" fancy.fair! De fancy.fair ten bate
van de Kerkraadsche armen, de nàchtmerrie
van onze vergadering gedurende een drietal
weken. - Dus we hadden eenige orde in de
gang van zaken: de plannen werden aan de
jury, bestaande uit mr. directeur, de heeren
directeurs der congregatie.afdeelingen, en de
prefect, voorgelegd, en zonder slag of stoot
goed bevonden! ! Vervolgens kregen we van
mr. Smits beschikking over driekwart van de
coulissen voorraad achter in de aula, en vele
heer en gaven prijzen - voorwerpen, om een
begin te maken met onze prijzen.collectie,
welke later dan ook - na een paar stroop.
tochten langs "bevriende" firma's in Kerk.
rade en Heerlen, - werkelijk reusàchtig was!
Zoo hielp dus werkelijk dit koor àlles mee
om dit voor.Rolducmog.een.experiment schit.
terend te doen slagen.

Fancy:::Fair.
............

Efke dag werd nu na 't diner en souper
door "het bestuur" naar de aula gehold, en. ..
natuurlijk eerst een pijp opgestoken en de
jas uitgegooid. Daarna werd er onafgebro.
ken getimmerd en gesjouwd en geslagen tot
tijd, en wie studenten wel eens met een ha.
mer heeft zien omgaan, weet wat voor....
enz.! Maar wij waren goM!! iHalsbrekende
toeren werden uitgehaald, boven op wankele
trapladders, om slingers aan de lampen te
bevestigen; de heiligen en geleerden langs de
wanden hadden sinds hun aula..bestaan beslist
nog nooit zoo'n tumult en lawaai meege.
maakt van bankeng,eschuif, lattengetimmer
en vallende coulissen.in.stofwolken, maar 't
is een feit, dat na verloop van tiJd op Zater.
dagmiddag vóór Sinterklaas ,de boel overeind
stond en rechtop is blijven staan tot Zondag.
avond. Er was vànalles! een sohiettent, of
tént juist niet, 't was openlucht - in de aula,
maar dat doet niks ter zake, - een schiet.
tent, een waarzeggerstent, (pikdonker van.
binnen, met een .doods'kop en de volgende
da.g óók blauwe vlammetjes en een occultist),
verder een rad van avontuur, een heusche
bioscoop "Roda.Palast" met strijkje - niet
te verwisselen met de jazz bij de entrée - en
25 zitplaatsen eerste en tweede rang; één
compartiment voor touwkegelen was er, een
voor ringgooien, een voor touwtje.trekken,
een "kracht.mensch.keet"(?), enz. Zaterdag.
's avonds kwam de jury op inspectie (een der
employé's deed rondgeleide) en stond ge.
woon pèrplex! Na eenige discussie werd de
entreeprijs voor de aula gesteld op 5 cent;
de kosten voor verdere deelname aan de di.
verse vermakelijkheden moesten dan variee.
ren van 2 tot 10 cent - in elk geval mocht
niet te veel van de bezoekers hun beurzen
gevraagd worden met het oog op 't vèrge.
vorderd.zijn van het trimester. . . .

Tot zóóver de voorbereiding. Intusschen
was het natuurlijk op de cour reeds làng van
te voren bekend, dat er iets "te doen" zou
zijn; de teekenaars van de verschillende klas.
sen hadden hun instinct gebotvierd op re.



clameplaten van "steunt de crisis", "helpt ons
uit de nood", ,,'geen werk, -geen brood", welke
door onze hestuurs.afdeeling "publiciteit" in
de corridors werden opgehang-en, en voorloo.
pig de belangstelling gaande hielden tot Za.
terda-gavond, toen in de eetzaal programma's
van het festijn werden uitgereikt, en het te
verwachten publiek officiëel in kennis werd
gesteld met de gang van zaken.

En nu kunnen we kort zijn, en zeggen, dat
"hij" schiMe.rendgeslaagd is! Na de Hoog.
mis van Zondag - men had natûlnlijk mo.
gen uitslapen, en er was geen les, dat brengt
direct reuze.feest.stemming - na de hoogmis
stormden de hoogste klassen vol verwachting
bij de portier naar buiten en bij "ons" binnen,
waar het lieve leventje direct begon, nadat de
Directeur het feest met een kort woord ge.
opend had. Het was ànze moeite waar-dl Bin.
nen vijf minuten was aBes aan de gang. Het
bestuur, verdeeld over -de diverse afdeelingen,
bijgestaan door enkele filosofen, had de han.
den vol om overal te helpen en "in te sprin.
gen", want de belangstelHng was reusaohtig.
't Was een echte bonte kermis; er wérd ge.
schoten, gezongen, g,esohreeuwd, geapplau.
disseerd, gedr-aaid en met confetti "gesme.
ten", -en om ,de -vijf minuten brak de Jazz bij
de ingang "los" (The Roda~Rythmic.Stom.
pers") en verhoogde de vroolijke sfeer niet
weinig - alles onder verstikkende sigaren.
rook bij brandende lampen. De bioscoop trok
veel volk met zijn smahteekenfilmpjes met
absolute.muziekbegeleiding, maar moest he.
laas na enkelezèèr winstgevende voorstel.
lingen sluiten wegens een onherstelbaar de.
fectaan "het" toesteL.. .geen nood: de
cinema.directJe charter'de enkele filosofen en
gedurende het verder verloop van de middag
zijn "variété".voorsteHingen gegeven. Het
drukste had 't ongetwijfeld de "weinstube"
achter op 't tooneel, (Schaesber,ger, thee en
koek verkrijgbaar tegen sterk gereduceerde
prijs) waar enkele studenten met de flair van
beroeps.kellners de gasten bedienden. Na 't
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diner werd de pret voortgezet door de la'gere
klassen, klein.Rolduc en de filosofen, later
ook nog door de grooteren. De meeste Hee.
ren gaven herhaalde malen blijk van hun beo
langstelling, sympathie en goedgevulde beurs
- en hetzelfde de weinigegasten, die mee.
deden. (De fancy.fair was, zooals men ge.
merkt heeft, uitsluitend voor jongens van
Rolduc). De stemming "ging" meer dan bui.
tengewoon, nu en dan zelfs "uit'gelaten", het;
geen natuurlijk ook voor een deel kwam door
de sinterklaas.middag van de volgende
Maandag! - Maar toen we na de vespers
eens met een paar man in onze hemdsmou.
wen gingen "geld tellen", midden in rook
en voor de grond.liggende coulissen, in de
chaos van muziekinstrumenten, papierslier.
ten en carton, terwijl een of andere achter.
aankomende houder van een "stand" nog
een doosje of een sigarenkistje met losse
centen binnenbracht bij het ,directie.tafeltje,
- toen gingen we waarachtig met steeds stij.
gende verbazing een beetje dichter bij de
tafel schuiven, want : we hadden van te
voren wel eens over ,de opbrengst van de
fancy.fair plus loterij geschat: 150 gulden,
200 - een enkele optimist 250 mèt uitlachen:
wij telden 300, 350, vier.honder, vier"honderd.
vijftig gulden!!! Me~ geloofde het niet, wij
evenmin, maar na een nauwkeurig onderzoek
- kwamen we weer op en om de 450! -
Nou, we laten het aan de lezer over, om te
oordeelen, of "hij" g-een succes geworden
is. . . .

24 uur nadien had de aula weer haar ge.
woon aanzien, was alles netjes opgeruimd en
"teruggebracht". Het was 'Sinterklaas, en de
manden voor "de armen van Kerkrade"
stonden aan de dortoir.deuren, even vàl als
anders. En zoo dikwijls we daarlangs liepen,
kwam weer de goede inwendige vreugde van
een goed.bestede moeite, met een prachtige
uitslag een zéér plezierige herinnering (voor
een volgende maalt). T.M.

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



Van de vreugde.

't Is me goed te denken aan voorbije dagen,
vooral dan als dit de vreugde verdiepen zal
en 't is 'n schoone plioht dank te kunnen
brengen aan onbaatzuchtige weldoeners.

Sinds ik heenging van Rolduc draag ik in mij
'n blijde gedachte aan de goede dagen die ik
daar mocht zijn. Rolduc was mij 'n weldaad.

Rolduc is voor de ontvankelijke ziel 't begin
van 'n levensinzicht en zal dit zijn voor allen,
die de klaarte der genade liever in zich dra.
gen willen dan de duister'e gedachte aan men.
schelijke onvolmaaktheden.

Rolduc mag schoon zijn om z'n kerk, z'n
gebouwen en bosquet - Rolduc is meer dan
dat. Rolduc is de groote centrale, waar velen
komen en gaan, jaar in jaar uit, en allen dra.
gen iets mee uit die schatkamer van ,geeste.
lijke rijkdommen, uit die weldoende sfeer van
blij en jeugdig leven. Allen nemen iets mee
van die biddende kerk, van de ongestoorde
orde van iederen dag, van de rust der avond.
uren. . .. 'en daar ontstaat 'n behoefte naar
schoonheid in de jonge ziel, daar wordt 'n
verlangen ,geboren naar vreugde, die steeds
aldoor maar groeien wil. Dat is 't groote ele.
ment, wat rijk en sterk, ieder in zich bewaren
moet. . .. de vreugde van die dagen. Ge zijt
verwonderd. . .. en tooh bezit hij 'n groote
wijsheid, die de vreugde wel begrijpt en haar
gaarne in zich dragen wil. De vreugde is meer
dan je examen.diploma, jonge vriend, en die
de kunst van de zachte glimlach verstaat mag
in de held van de voetbalsport z'n gelijke
niet zoeken. De vreugde verruimt maar
't is 'n mysterie de vreugde 'en 't is wonder,
hoe zij steeds meer groeien kan. . . .

Daar ligt 'n diep mysterie in de vreugde
en 't inzicht in die vr,eugde bepaalt de daden
van ieder mensch. Gij allen die de goud.
zoekers zijt der goede vreugde, begrijpt ge
dit mysterie, waarin zoovelen zich bijster
vergissen?

Daar is 'n vreugde van 'n zuiver licht en

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

in dat licht leeft God en wie eens z'n zachte
innigheid gewaar werd in 't brandpunt zijner
ziel, zal van die gloed niet licht zich afwen.
den. . .. want in God heeft hij 't zuivere
licht gevonden. Dit worden de geduldige
Godzoekers, de ware kinderen der blijdschap.
Zij zijn de nobele zielen, die de diepte van
't mysterie peilden en van 't louterende vuur
geen afschrik kenden. Of is 'tgeen mysterie,
vrienden, in de zwaarte van 't kruis z'n
vreugde volkomen te weten? Maar sinds
Christus stierf op Calvarië, is de vreugde
om den kruisberg grooter geworden dan de
extatische blijdschap van de Thabor en 't is
'n wondere bezieling, die sindsdien 'n stuk
van 't menschdom heendrijft naar de vreugde
van 't stille sterven; in hun hart is echter de
roerlooze vrede. . . . de levende God.

In de gedachte aan die andere beweger der
menschheid wordt 't mysterie volkomen. Ik
denk aan de brutale kraoht, die ook de strijd
verwekt in de goede mensch, maar de kwade
drijft tot de banale genieting der zinnen en
onder de sarcastische ,grijnslach dér liefde.
loosheid wordt haar vreugde 'n smartelijke
pijn. Geen moeite wordt te groot geacht om
alles te ondergaan en in duistere nacht wor.
den zij de rustelooz,e slaven der zondige
daad, de afgodstempels van hoogmoed en
eigenbaat. Maar liever wil ik naar de vreugde
gaan, naar de vreugde die eenvoud is, de
bloem, de schoone vrucht van 'n ander leven.

Want daar was 'n dag, dat ik mannen ont.
moet heb, die de weldaad verstonden van
den glimlach en in de kunst van 't goede
woord zich niet vreemd bevonden en ik zag
dat er blijdschap parelde in hun oog en men
vertelde mij dat zij een lied zongen zonder
eind en voor mij was dat 'n onbekend erva.
ren. . . .nu wil ik naar die vreugde gaan.

<Dedag is kostbaar als 't jonge leven en 't
eene uur volgt op 'ta,ndere; en toch zou ik
vele dagen willen geven voor 't uur waarop



ge de hoogvlakten leert kennen der wondere
Godsmysteries en als 'n jonge gazel de dui.
zelende bergtoppen bespringt, zeker van 'n
veilige thuiskomst. Die dag moet er 'n groote
stilte zijn in de cel van uw hart om 't blijde
woord te verstaan dat dan tot u 'gesproken
wordt en onder felle hartslag te bevinden
hoe er een Godsbrand over de aarde gaat.

Je bent niet bevreesd voor de stilte - ik
merk 't aan je rustige oogopslag, die ,de rein.
heid der jonge ziel weerspiegelt. Je ziel bloeit
open voor de schoonheid van 'n andere we.
reld. . .. ga met me' mee en ik zal je 'n ver.
haal doen, dat alleen de jonge edelmoedige
ziel begrijpen kan God geve dat het er
velen zijn en ik zal je geleiden naar die verre
stilte, waar 't schoon is als de blijde glimlach
van 'n heilige, waar de warme Godsvrede
straalt uit kinderoogen van groote mannen,
die eenvoudig zijn als 't lied, dat ze iedere
dag zingen zonder eind.

Eens hoorde ik dat lied en ik begreep dat
't de jubeling was der ziel, die van God over.
vol is en die zingt omdat haar 't geluk te
groot wordt in 't besef ,der eigen kleinheid.
De monnik bezingt 't mysterie van Christus,
'tGodskind, van 't Lioht dat kwam in 't duis.
ter en niet begrepen wer-d, 't mysterie van
Christus, den Lijder, en zijn zang is de rust
van 'n ander leven, vol vréugde en g,eheime.
nis, de monnik zingt omdat hij leeft in de
eenvoud van 'nandere orde. God is zijn
lied en zijn leven is 'n ontroerende zang en
zoolang als ge de geheimzinnige buigingen
der monniken niet begrijpt, weet -geniet, hoe
wonder ,groot is de macht van den Schepper.
En naarmate de eenvoud groeit der ziel en
hare stilte, zoo verinnigt zich haar lied en in
'n onbeperkte herhaling van 't zelfde woord
vindt zij de schoonheid onder de gang van 't
rhythme der eeuwigheId.

Sinds Maria van Jezus mocht vernemen,
dat zij 't beste verkoos, is er menige ziel die
luisterend en biddend heenging naar de klui.
zen va~ stilte, waar God spre,ekt, kathedralen
van geestelijke wellust, brandpunten der
Godsgenieting.

Gij, jonge genieters -van de vreugde, gij
vreest niet de spotlach der waanwijsheid,
gij hebt de moed de hoogste bergtoppen te
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bestormen onder de driftige slag van uw
hart - zoo wil ik u zien, u allen, van wie ik
de ziel meer bemin ,dan me Zielf,in strijd om
u over te kunnen leveren aan die Brand, om ,-
u de vreugde te leeren.

Eens Iheb ik een dier mannen ontmoet, die
me zeer schoone dingen vertelde en ook hij
sprak over die brand "die brand van vrede"
en z'n oogen flikkerden - ook hij had de volle
jeugd gekend, doch nu was hij herboren uit
de stilte, nu zag en dacht hij niets meer dan
God, de eeuwige Schoonheid. . .. en hij sprak
over de waarheid der nieuwe vreugde....
en ik was diep getroffen, omdat ik de reali.
teit van 'n hoogere vreugde in mij had er.
varen.

'n Jonge ziel die edelmoedig is en met
fierheid de dwalingen der geesten weerstaat,
laat zich zoo graag bezielen door dat groote
"Woord der WaarheId" die ze zocht en niet
gevonden had en hier geheel open lag in de
klare simpele vreugde. Dit is de felle kracht
misschien, die uitgaat van 't leven van de
monnik, omdat men daar de waarheid heeft
gezien en getast in haar onbedekte schoon.
heid.

Ue monnik is de man der vreugde, omdat
hij is de beschouwer der Goddelijke dingen.
Hij is de visch, die met snelle vaart onder.
duikt in de diepzee van Gods geheimenissen
en geen rimpel breekt 't watervlak. Hij is de
stille zeiler van 't meer der blanke Hostie
en 't zeil spant onder de zachte beweging van
de "Wind" en van de klimmende leeuwerik
hoeft hij de jubeling niet te benijden, omdat
hooger dan de wolken zijn wiekslag hem
voert, en hij de hemel zeer nabij weet.

Nu, jonge vriend, nu begrijp ik hun vreug.
de, nu wil ik niet langer in 't duister meer
zijn, maar naar de vreugde wil ik varen, naar
de vreugde der "Groote iZon" en louter blijd.
schap wil ik dragen in m'n ziel en in m'n oog,
zoodat de menschen op straat zullen stilstaan
en vragen: Wie is 't die hem die vreugde toch
leerde ?

Zijtge zeker van de dag, die komen gaat?
'k Weet 't niet en 't deert me niet of de zon
van morgen niet dez-elfde klaarte aan de he.
meI zal staan; ik wil in de vreugde zijn van



de huidige dag en in de gedachte aan de
dagen die heengingen zal ik Rolduc niet ver.
geten. Dikwijls zal ik die dagen herleven en
't zal mij 'n goède herinnering zijn: omdat
ik daar de veilige lichtbaak erken in de
stroom der goede vreugde. De Heer van alle
blijdschap zal vergelden aan allen die hun
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leven aanbieden om wat van die schoone
vrede en vreugde te leggen in die jonge zie.
len. . .. 't zijn de rijkdommen die Ohristus op
aarde bracht. Wij bidden, dat Rolduc de
groote centrale mwg blijven van de ééne
vreugde.

........

Topographica van Rolduc in België.
Onlangs was ik te Tongeren en mocht de

prachtige boekerij van den Heer G. Sengers,
oud.Hoofdinspecteur van het .onderwijs in
Belgisch Limburg bezichtigen.

Op mijn verzoek had de heer Sengers de
welwillendheid mij gegevens te verschaffen
over namen van plaatsen in het huidig'e Bel.
gië, die in de oudste "Annales Rodenses"
voorkomen.

De heer Sengers schrijft mij dan: "In de
lijst der plaatsnamen van de Annales Roden.
ses" (Ernst, Histoire du Umbourg, t VII (in.
dex)) komen de volgende voor, die Belgisch
zijn: Asch, BredeIo, Gellike, Genck, Rumbt
(prope Hasselt), Remist (Hasbania), Remps
(Riempst), Sinnich prope Teuven.

Over Riempst, Genek, Asch en Gellick
schrijft J. Paquay, Paroisses de l'ancien con.
eile de Tongres, p. 195.207.Hij haalt o.m. den
belangrijken tekst der Annales Rodenses aan
uit Ernst, VII p. 16 ~Mün. G. H., SS, XVI
p. 675).

Riempst, Genck, Asch en Gellick zijn thans
nog parochiën en gemeenten.

Bredelo is het gehucht Briegden nabij Gel.
lick. Dit blijkt b.v. uit een akte van reliëf
van 1365 luidende: Mathias de Mohertingen
relevavit. . . . .. quorum 111 bonuaria jacent
inter Gellie et Bredelo. . . . .. Nog 1365. . . . . .
sita inter Breydelo et Heymeriken in parochia
de Eygenbilsen. 1373 prope viam ten.
dentem versus villam de Viseto et XVI vir.
gate magne inter Bredelo et Coneven.

(Coneven = Comvent = Kompveld,
onder Gellick).
Visetum = (Veld)wezet.
(Heymeriken = is afhankelijkheid van
Eyget;lbilsen).

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

Rumbt prope Hasselt.
Runxt heet het Z.W..deel van Hasselt. Het

reikt tot aan het station en den stadssingel
en strekt zich westwaarts uit tot aan het
grondgebied van Curingen. Dit gedeelte werd
onlangs (1912) wegens toename der bevolking
een afzonderlijke parochie.

Vroegertijd bevatte het 15 pachthoeven
waaronder de Augustijnerwinninge op de
Runxterstraat (L13ompsen Geraets, Hasselt
Jadis, t lIl, p. 83.84).

1365. . . .8 bonuariis terre arabilis jacentibus
inRunx....

1378 6 Bonuaria terre arabilis jacentia
junxta villam de Runxse

1390... .21/2 Bonuaria terré arahilis in loco
dicto Ronx prope Cueringen

Het werk van Ernst (Lavaleye), tVII geeft:
Remist (Hasbania) en Remps (Riempst).
Dit is ongetwijfeld dezelfde plaatsnaam, die

zeer inschrijfwijze is veranderd. Ik vind:
1314. ... Presentibus Theoderies de Rimoust

zelfde persoon als:
1317 Presentibus Thiriars de Rimoust

1326 Balduinus de Rimost oppidanus Trajec.
tensis, in ';rraiecto. . . .

1326Balduinus de Rinst, in Trajecto, in die. . .
1331 Balduinus de Rijnst üppidanus Traiec.

tensis... .
1365.. . .14 virgatas terre arabilis sitas inter

Rijemstet Mere in paro~hia de Rijemst.
1377 Nicolaus Danielis de Riempst relevavit

Leodii. . . . mansionem cumcurte
jacentem in Riempse."

Roermond. Dr. VAN GILS.
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Oude steenhouwerskunst in Rolduc.
                                                                   I I

De schriftelijke Bronnen: Annalen en Documenten.

Het laatste Jaarboek gaf een bespreking en samenvatting van hetgeen 't onderzoek van 
Dr. H. Diepen omtrent de crypta aan het licht bracht. In een tweede hoofdstuk van het 
boek geeft de schrijver een uitvoerige uiteenzetting van hetgeen hij in de kerk zelf heeft 
gevonden,

Eerst vernemen wij, hoe de traditie in Annalen en documenten het ontstaan der kerk in 
onderdeelen  voorstelt.  Dan  verschijnen  de  verschillende  siervormen aan  basement  en 
kapiteel. De schrijver tracht den tijd van hun ontstaan door vergelijking vast te stellen en 
vraagt, of de ouderdom dezer vormen wel met de traditioneele gegevens overeenkomt. 
Tevens tracht hij in de constructie van het gebouw zelf alles op te sporen, wat met een 
weldoordacht plan en rationeele uitvoering in strijd is; onsymmetrische afmetingen van 
onderdeelen,  bouwnaden  in  den muur,  onafgewerkte  stukken,  als  't  ware  overgroeide 
rudimenten, wijzen er op, dat er in oorspronkelijk plan of toestand veranderingen zijn 
aangebracht. 

Zoo  kunnen  deze  eigenaardige  resten  en  "litteekenen"  mee  van  dienst  zijn  om 
oorspronkelijkheid en ouderdom van het steenhouwerswerk te bepalen.

Nu zijn  er  niet  weinig  steenen,  die  vragen en twijfel  wekken.  Kan de traditioneele 
schriftelijke overlevering der bouwgeschiedenis hierop een bevredigend antwoord geven? 
Of zijn we gedwongen verder af verklaringen te zoeken? Misschien moet zelfs de oude 
voorstelling door een nieuwe vervangen worden.

Maar  welke waarde heeft het getuigenis der oude traditie? Voor de crypta gaf de 
traditie weinig verklaring; bij een onderzoek naar de geschiedenis der Kerk moet deze 
vraag echter vooraf beantwoord worden. Zij is eigenlijk tweevoudig.

Vooreerst:  welke  is  de  juiste  origineele  tekst  van  deze  traditie  in  Annalen  en 
documenten? En daarna: in hoever is de inhoud geloofwaardig?

Dr.  Diepen heeft deze vragen niet in zijn onderzoek betrokken. Toch zijn ze, zooals 
blijken zal, niet zonder beteekenis.

I. De tekst der Annalen en documenten.

De  tekst  der  Annalen is  in  het  oorspronkelijk  handschrift van  22  foliobladen 
perkament nog bewaard en bevindt zich thans in de staatsbibliotheek te Berlijn. Maar 
sommige gedeelten zijn niet of nog slechts moeilijk leesbaar. Daarenboven werden folio 3 
en 6 tegen het einde der XVIIe eeuw door een afschrift op papier vervangen.



Om den juisten tekst zooveel mogelijk te leeren kennen moet men derhalve ook de oude 
afschriften  en  gedrukte  uitgaven  inzien.  Een  vergelijking  kan  schrijffouten  op  de 
ingelaschte pagina's aan het licht brengen en vroegere uitgevers zijn misschien in staat 
geweest het origineel in beteren toestand te lezen.

Nu  bestaan  er  vier  volledige  oude  afschriften:  één  uit  de  XVIIIe  eeuw  in  het 
rijksarchief  te  Maastricht,  twee  uit  het  einde  der  XVIIe  en  het  begin  der  XVIIIe  te 
Rolduc, één uit de XVIIIe in de kon. bibliotheek te Brussel. Daarenboven is het leven van 
Ailbertus  afzonderlijk  in een afschrift  uit  de XVIIIe  in  Doornik  aanwezig.  Gedrukte 
uitgaven zijn er twee: de oudste is die van S. P. Ernst, als laatste deel toegevoegd aan 
zijn Histoire du Limbourg en bezorgd door E. Lavalleye, (Luik 1837.47); daarna volgde 
die  van  W.  Pertz,  in  de  bekende  verzameling  der  Monumenta  "Germaniae  Historica 
(scriptores XVI) Berlijn, 1859. Het leven van Ailbertus werd afzonderlijk uitgegeven en 
vertaald door Mgr.C. Voisin en Dr. R. Corten.
Natuurlijk zijn de afschriften niet van gelijke waarde. En bovendien: zijn ze onderling 
niet in die mate van elkaar afhankelijk, dat sommige geen eigen waarde meer bezitten?

Bij  vergelijking  treedt  de  volgende  verhouding  aan  het  licht:  het  handschrift  van 
Maastricht blijkt 't oudste en is geschreven door N. Heyendal, eerst koorheer, later abt 
van Rolduc, op het einde der XVIIe eeuw. Het bevat niet alleen de oudste annalen tot 
1157, maar ook een voortzetting der geschiedenis van het klooster tot 1700. De oudste 
annalen zijn tamelijk nauwkeurig overgenomen "ex antiquo pergameno" en hier en daar 
van aanteekeningen voorzien. Maar de niet of moeilijk leesbare plaatsen zijn met groote 
vrijheid aangevuld en -geven slechts den zin van het origineel in het algemeen weer. Van 
dit afschrift werd tegen het begin der XVIIIe - vermoedelijk door een andere hand weer 
een  copie  gemaakt  ten  dienste  der  Bollandisten  in  Antwerpen.  Zij  omvat  de  oudste 
annalen en het leven van den heiligen Gerlachus, overgenomen uit de voortzetting van 
Heyendal. Een der paters Bollandisten heeft deze copie vergeleken met het origineel uit 
de XIIe, zooals blijkt uit correcties en randnota's. Bij de opheffing der Jesuitenorde is dit 
geschrift tegelijk met de daar aanwezige uitgebreide bibliotheek van staatswege geroofd 
en naar Brussel overgebracht.

Daarna  heeft  abt  Heyendal  in  het  begin  der  XVIIIe  zelf  zijn  manuscript,  door 
verschillende  verbeteringen  ontsierd,  opnieuw  overgeschreven  en  aangevuld.  Ook  de 
oudste  annalen  heeft  hij  opnieuw  vergeleken.  Toch  bleven  nog  verschillende 
merkwaardige schrijffouten onveranderd en zijn er nieuwe ontstaan. Op meer dan één 
plaats  zijn  geheele  passages  uitgevallen:  verstrooid  of  misleid  door  gelijkheid  van 
zindeelen,  die  op eenigen  afstand gelijkluidend  herhaald  worden,  heeft  de  afschrijver 
afzonderlijke woorden en soms geheele zinnen overgeslagen. 1)

NOOT 1) Zoo b.v. vallen in de volgende regels de woorden "ea ratione" uit: 
"Comes... .et apud Crumbach omnis juris sui decimas et apud 
Speckhusen dedit illas de sua curte et quecumque in allodio hoc ipsius 
fuere, excepta porcorum et volatilium redditione, ea ratione, quod non 
horum vir Dei uteretur coctione". Evenzoo vielen in het bericht over 



et concilie van Reims de tusschen haakjes geplaatste woorden weg:
"Anno dominicae Incarnationis mill. cent. XXXI. Celebravit 
Innocentius sinodum Remis congregata illuc multitudine episcoporum 
clerique et principum terrae totius Europae (ubi verbis inhaerens 
episcoporum urbis Romae precepit et scripsit et in conventu illo 
promulgavit etiam a se percussos anathemate contaxatores 
ecclesiasticae dignitatis et non audiendam esse missam sacerdotis 
uxorem publice habentis et alia multa, quae observantiam docent et 
regulam nostrae salutis. Eodem anno venit Leodium et ibi parem priori 
celebravit sinodum congregata etiam illuc magna multitudine 
episcoporum clerique et principum terrae totius Europae) , ubi eadem 
quoque promulgavit et scripsit quae in Remensi sinodo promulgata 
instituit". (einde Noot) Jrb. Blz. 90)

Deze nalatigheid is ook voor de geschiedenis van den kerkbouw niet zonder beteekenis: 
zoo b.v. geraakt Dr. Diepen in onzekerheid over den zin van de woorden "Conradus iste 
construxit monasterium Trajecti (grato) scemate in honores. Mariae.. .", waar het woord 
"grato"  in  de  gedrukte  uitgaven  ontbreekt,  doordat  Heyendal  dit  in  zijn  tweede 
handschrift  en  in  het  herstelde  origineel  bij  vergissing  oversloeg.  Immers  het  woord 
bevindt zich in het oudste hs. van Heyendal zelf en in alle andere; trouwens het woord 
"scemate" eischt noodzakelijk een nadere bepaling. Op dezelfde manier  verscheen het 
woord "in" tusschen ,den volgenden tekst: " constructa apud Arulam (in) orientali parte 
illius ecclesiae cum utraque sua abside et opportuna maxime officinarum diversitate, ubi 
sorores erant collocandae, transtulit eas illuc Johannes. . . ." Dit woordje "in" verduisterde 
de beteekenis zoozeer, dat Pertz, die het overnam, zich gedwongen ziet aan te teekenen: 
"constructa sc. domo". Zoodoende werd ook de bouwgeschiedenis onjuist voorgesteld: de 
kerk schijnt op dat oogenblik reeds geheel gereed, terwijl in werkelijkheid slechts koor en 
transept aanwezig zijn.

Genoemd  handschrift  bleef  in  Rolduc  bewaard  en  de  vorm  van  het  schrift  toont 
voldoende duidelijk, dat ook de twee foliobladen, in het origineele hs. vernieuwd, van 
Heyendals hand afkomstig zijn. (Jrb. blz. 91)

Geruimen tijd later ontstonden twee andere afschriften. Een onbekende hand (wellicht 
die van S. P. Ernst?) vervaardigde nogmaals een volledige copie der oudste annalen.
De afschrijver werkt nauwkeurig, vooral in het begin, en wijkt nogal af van Heyendal 
door verbeteringen en aanvullingen, welke hij aanbrengt.

In 1757 liet tenslotte abt Haghen een afschrift van het leven van Ailbertus vervaardigen 
voor het kapittel der kathedraal van Doornik: de copie is tamelijk zelfstandig en werd in 
druk uitgegeven door Mgr. C. Voisin. (Bull. Soc. hist. litt. d. Tournai. XIV. 1870)

Tegen het einde der XVIIIe en in het begin der XIXe eeuw heeft vooral S. P. Ernst, 
koorheer van Rolduc, zich met de geschiedenis der abdij bezig gehouden. De tekst der 
annalen, door hem vastgesteld en later door E. Lavalleye uitgegeven, toont duidelijk aan, 
dat ook hij het origineel heeft vergeleken, maar tevens dat het eerste hs. van Heyendal 



hem - vooral in de tweede helft - van dienst is geweest. Tenslotte volgde de editie van 
Pertz, veel nauwkeuriger en voorzichtiger in het aanvullen van onzekere en onleesbare 
plaatsen. Maar ook hier zijn fouten begaan; en meermalen heeft hij zich laten leiden door 
den  tekst  van  Lavalleye.  De  tekst  van  folio  3  en  6  is  natuurlijk  geheel  gelijk  aan 
Heyendals ingelascht afschrift en tweede hs., en wijkt van de andere hs. (afgezien van 
enkele  onbeduidende  plaatsen)  alleen  af  in  de  reeds  aangehaalde  woorden  ,,grato 
scemate".

Uit achterstaand voorbeeld kan blijken, hoezeer de teksten der afschriften en uitgaven 
op sommige plaatsen van elkaar verschillen. (Zie Aanhangsel.)

Van  de  oude  oorkonden is  er  slechts  één,  de  stichtingsoorkonde  van  1108,  die 
onmiddellijk op den bouw der kerk betrekking heeft. Daarenboven bezit het Rijksarchief 
in Maastricht nog een copieboek uit het midden der XIIIe eeuw, afkomstig uit de abdij, 
waarin o.m. een samenvatting gegeven wordt van hetgeen over kerk- en altaarwijdingen 
voor  het  meerendeel  ook in  de  annalen  voorkomt.  Toch is  het  niet  zonder  meer  een 
excerpt maar geeft over dezelfde feiten ook bijzonderheden uit andere bron. De wijding 
der crypta van 1108, der kapel van 1132, daarenboven die der ziekenkapel van 1194, der 
kerk van 1209 worden nauwkeuriger gedateerd. Ook is er sprake van de wijding van een 
altaar "sub turri in hon. s. Petri" en van de verplaatsing van het altaar s. Crucis in 1224 "in 
alium locum viciniorem titulatorio altari. Quod (nl.: altare s.Crucis) denuo consecratum 
est". Een en ander is later door abt Heyendal in de voortgezette annalen overgenomen.

II.  Maar onmiddellijk rijst  nu de vraag naar de echtheid en geloofwaardigheid dezer 
getuigen.

Naar  het  schijnt,  heeft  Dr.  Diepen ook hier  zoozeer  zijn  aandacht  gevestigd  op  de 
getuigen van steen, het karakter der ornamentiek, dat hij de betrouwbaarheid nagenoeg 
onbesproken liet. Zonder twijfel genoot de annalist der XIIe tot vóór korten tijd groot 
vertrouwen. W. Pertzen later prof. Blok waardeer en het geschrift om de goede bronnen, 
waaruit de schrijver de politieke geschiedenis van zijn tijd had ontvangen. Met betrekking 
tot de lotgevallen van kerk en klooster had hij een nog grooter, zelfs onbeperkt gezag. 
Immers men meende uit den vorm van het schrift te kunnen opmaken, dat een tweede en 
later een derde hand vanaf 1152 tot 1157 het verhaal had voortgezet. Het was dus van een 
tijdgenoot  en waarschijnlijk  van een ooggetuige afkomstig.  -  De echtheid van het  hs. 
wordt ook nu niet betwijfeld, maar de juiste datum van zijn ontstaan is niet geheel zeker.

Aan  de  echtheid  en  betrouwbaarheid  der  oorkonden werd  vroeger  niet  getwijfeld, 
behalve dan, dat in de randnota's van het Brusselsch hs. der annalen een nader onderzoek 
hieromtrent noodig wordt geacht.

Maar in 1920 heeft prof. Oppermann een onderzoek ingesteld naar de waarde dezer 
oorkonden  uit  de  XIIe  eeuw  en  ze  vergeleken  met  den  inhoud  der  annalen,  en  het 
resultaat hiervan weergegeven in de Publications Id. 1. Soc. bist. d.Limbourg, 1920, p. 
19-70. Hij  komt tot het  besluit,  dat verschillende acten vele jaren na hun ontstaan en 
dateering  -  ongeveer  tusschen  1170-1180  opnieuw  zijn  overgeschreven  of  liever 



overgeteekend.  Inleiding  en  slot  bleven  bewaard,  maar  de  inhoud  werd  gedeeltelijk 
veranderd. Degene, die deze veranderingen en vervalschingen - naar het schijnt te goeder 
trouw  -  ondernam, heeft de later door het klooster verkregen rechten op grondbezit en 
leenrecht  schriftelijk  willen vastleggen om ze tegen de aanspraken van het  wereldlijk 
gezag te  kunnen verdedigen.  Dat  ze  onecht  zijn,  blijkt  uit  den  vorm van het  schrift: 
oudere  lettervormen  werden  afwisselend  gebruikt  naast  jongere,  welke  men  op  den 
aangegeven datum elders nog niet aantreft. Dat blijkt ook uit den inhoud: in sommige 
stukken .o.a. ook in de stichtingsoorkende, komen onjuiste en onmogelijke aanduidingen 
voor omtrent datum en getuigen.

Vergelijkt men nu den inhoud der valsche acten met die der annalen, dan blijkt dat 
beider  tekst,  ondanks  velerlei  verschil,  een  eigenaardige  verwantschap  vertoont  en  in 
sommige gevallen zelfs woordelijk overeenstemt.

Zoo rees bij den onderzoeker het vermoeden, dat wellicht de annalist zelf de acten zou 
overgeschreven en vervalscht hebben. Zijn gedachtegang is - met eenige verandering - in 
hoofdzaak als volgt: Vroeger is er al de aandacht op gevestigd, dat de Annales Ródenses 
meermalen letterlijk evereenkomen met de annalen van Aken (Aquenses) in ,de korte 
aanduidingen, die ze geven over de politieke geschiedenis van hun tijd (1109-1157). ,Men 
meende daaruit  te  mogen besluiten, dat de annalist  van Aken, omdat hij  later  schreef 
(1001-1196),  de  aanteekeningen  van Rolduc  had overgenomen.  Maar  nu  ontdekte  de 
schrijver, dat dezelfde opmerkingen in volkomen gelijken vorm werden aangetroffen in 
een derde werk uit dien tijd, de annalen van het klooster Altenzelle, veortgezet van 1125 
tot 1169. (Jrb. blz. 92)

De schrijver vergelijkt de drie annalen onderling en maakt waarschijnlijk, dat alle drie 
hun aanteekeningen uit één gemeenschappelijke, ons onbekende bron hebben ontleend. 
Deze  bron  reikte  in  ieder  geval  tot  1169,  zooals  blijkt  uit  de  gelijkvormigheid  der 
aanteekeningen in de annalen van Aken en Altenzelle. Nu is het weinig waarschijnlijk, 
dat de gemeenschappelijke bron onvotooid, vóór 1157, in handen van den Rolducschen 
annalist is geraakt. En zoo lijkt het aannemelijk, dat hij niet vóór 1169 heeft geschreven. 
Ook de vorm van het schrift in de laatste paginas van het origineel is hiermee niet in 
strijd: immers het wijst niet op een andere hand, maar enkel op een pauze in het werk en 
het gebruik van een nieuwe pen. Nu meent prof. Oppermann - zooals gezegd - verder te 
kunnen gaan en deze waarschijnlijkheid tot zekerheid te kunnen maken. Hij had vroeger 
al opgemerkt, dat eenige der onecht gebleken oorkonden in de annalen genoemd werden 
en  in  hun  vorm soms  woordelijk  overeenstemming  met  de  Annalen  vertoonden.  Hij 
vergelijkt  nu  de  lettervormen  in  beiden  en  meent  te  kunnen  bewijzen,  dat  ze  van 
éénzelfde  hand  afkomstig  zijn,  en  een  persoonlijke  niet  toevallige  verwantschap 
vertoonen.  Maar  juist  op  dit  punt  schijnt  zijn  overigens  scherpzinnig  betoog  niet 
voldoende gefundeerd. Zonder twijfel doet beider schrijfwijze op 't eerste oog denken aan 
een "familiehand."  Maar  van nabij  beschouwd vertoonen meerdere vormen een eigen 
karakter.  Zoo  b.v.  wijst  de  schrijver  de  horizentale  rug  der  d  aan  als  afkomstig  van 
dezelfde hand. Maar dezelfde letter d bezit in annalen en acten ook een eigenaardigheid, 
die op verschil van schrijver wijst: bij de ronding links boven is de pen door den schrijver 



der acten altijd sierlijk omzwenkend omlaag getrokken en zoo ontstond in de buiging een 
zeer  smalle  lijn.  In  de annalen daarentegen vertoont  dezelfde letter  op die plaats  een 
hoekige lijn en meestal ook een hooger uitstekende ruwe punt. De rug is het laatst en met 
een afzonderlijke streek der pen getrokken.

Ook de letter g, zoo meent pref. Oppermann, zou verwant zijn.  -  Er is zonder twijfel 
overeenkomst. Maar de vorm is in de acten doorgaans veel stijver, doordat de lijn, die het 
oog draagt, recht naar beneden loopt. De vorm is in de annalen bijna overal veel ronder 
en sierlijker, doordat deze lijn onmiddellijk onder het oog naar rechts uitbuigt.

Dat het schrift ten deele gelijkvormig is, vindt zijn verklaring wellicht in het feit, dat 
beide  schrijvers  dezelfde  school,  en  denzelfden  leermeester  tot  voorbeeld  hadden. 
Overigens komt deze stijve vorm der g nog vijftig jaar later in jongere acten voor, zoodat 
hij wel niet als kenmerk van een bepaalde hand kan worden beschouwd.

De vorm van het schrift geeft,  zooals gezegd, weinig zekerheid. Daarenboven wordt 
niet voldoende verklaard, hoe het verschil, dat er tegelijk met de overeenkomst bestaat 
tusschen  den  inhoud van  annalen  en  acten,  kon  ontstaan,  terwijl  ze  toch  volgens  de 
opvatting van den criticus ongeveer gelijktijdig door denzelfden persoon zijn opgesteld.

Toch blijft als resultaat van het onderzoek vaststaan: dat de annalen waarschijnlijk na 
1169 geschreven zijn, d.w.z. dat het geheel onzeker blijft, of de schrijver tijdgenoot en 
ooggetuige geweest is van het meerendeel der feiten, welke hij verhaalt,  ook van den 
bouw  der  kerk.  En  wat  de  stichtingsoorkonde betreft:  zij  is  slechts  in  schijnbaar 
origineel overgebleven, overgeschreven en bijgewerkt tusschen 1170-80, maar toch is er 
geen  reden  om dien  datum,  ook  in  de  annalen  en  het  XIIIe  eeuwsch  memorieboek 
vermeld, in twijfel te trekken. (jrb. blz. 93)

Maar een onderzoek naar de geloofwaardigheid eischt eigenlijk nog meer.
Heeft de annalist zich niets anders voorgesteld, dan historische feiten weer te geven? Of 

heeft hij bovendien een apologetisch en litterair doel gehad? Heeft hij zijn lezers willen 
stichten? Hebben deze bijbedoelingen misschien invloed gehad op de voorstelling  der 
feiten zoodat de waarheid daardoor heeft geleden?

En verder: indien hij zelf geen ooggetuige was, welke zijn dan zijn bronnen en welk 
vertrouwen verdienen ze?

Ook prof. Oppermann sprak reeds van een apologetisch doel: de verdediging van het 



kloosterbezit, en van een politiek standpunt de antipathie tegen de keizerlijke regeering.
Maar men kan verder gaan. Blijkbaar heeft de annalist zich van litteraire vormen willen 

bedienen,  vooral  in  de  levensbeschrijving  van  Ailbertus:  deze  biografie  is  tot 
heiligenleven geworden. Misschien ook tot legende, waarin meer stichtende kunst dan 
historische waarheid werd nagestreefd?

Met grooten eerbied en bewondering heeft de annalist Ailbertus' leven gevolgd en zijn 
karakter leeren kennen. Hij toont 't ons eerst indirect in de daden van den -stichter ,daarna 
vat  hij  nog  eens  uitdrukkelijk  alle  eigenschappen  samen  als  een  voorbeeld  van 
kloosterlijke heiligheid.

't Was een leven van tegenstellingen en strijd. Onder de teere godsvrucht zijner jeugd, 
in het stille werk zijner schitterende studies en zijn liefde voor het onderwijs - "arbitrans 
etiam in docendo obsequium se praestare deo" zegt de annalist  en verdedigt blijkbaar 
eigen leven en studie - lag een hevig verlangen verborgen naar groote daden: weg uit zijn 
rustige omgeving een avontuurlijk zwerversleven beginnen, geleid door zijn visioenen, 
om kolonies te stichten, land te veroveren en burchten te bouwen voor God, zooals sinds 
Bonifacius en Willibrord ontelbaar vele anderen vóór hem hadden gedaan. "Wandertrieb" 
heet deze drift voor menschen, aan wie de kracht van Gods liefde onbekend bleef.

Spoedig treedt ook hierin weer een nieuwe tegenstelling aan het licht: invloed en steun 
van zijn adellijke familie wijst hij af, schenkingen in geld of goed wil hij niet besteden
om  de  houten  woonbarakken  te  verbeteren.  Alles  moet  onmiddellijk  worden 
weggeschonken aan de armen. Met eigen handen, bijna zonder hulp "laboriet operibus 
propriis insistens manibus" begint hij aan den bouw van een nieuw - zijn derde - kerkje.

Maar deze geestdrift voor evangelische volmaaktheid moet in tegenstand en strijd en 
mislukking gezuiverd worden. En tegenover dit idealisme verschijnt een tegenspeler in 
den persoon van Embrico, een edelman uit  de omgeving van den Moezel.  Ook hij  is 
bereid tot groote offers: hij zelf, zijn vrouwen kinderen willen het kloosterleven beginnen. 
Hij biedt zijn rijke bezittingen aan en ontwerpt een nieuw plan - veel grooter en beter  - 
voor  kerk  en  klooster.  "Comminuit  sacrarium a  sacerdote  constructum":  hij  slaat  het 
kleine armoedige koor, door Ailbertus met eigen hand gebouwd, in elkaar. Hij trekt de 
leiding  van  het  klooster  tot  zich.  Toen  verdween  ook  de  kloosterlijke  vrede.  De 
berekeningen en intriges van Embrico, zijn plannen om het klooster uit te bouwen en 
groot te maken, - "sacerdos quidquid habere potuit a petente numquam substraxit, frater 
Embrico  magis  edificio,  quae  habebantur  reservari  judicavit"  -  de  zorgen  voor  het 
zusterklooster  daarnaast,  gesticht  en  bestuurd  door  Adeleida,  Embrico's  vroegere 
echtgenoote,  waren  niet  te  vereenigen  met  de  hooge  eischen,  die  Ailbertus  aan  het 
kloosterleven  stelde.  Maar  zij  vonden  hier  en  daar  steun  bij  de  meer  realistische 
levensopvatting der nieuwe kloostergemeente. Er ontstond een hevig conflict en Embrico 
bracht  de  zaak  voor  de  rechtbank:  "convocati  sunt  ab  Embricone  priores  Leodii  et 
Coloniae et multi majorum provinciae, ammirantes valde et dolentes, quid criminis aut 
noxae commissum sita tam sancto et honesto sacerdote, cum numquam de eo quid mali 
perceperint aut culpae. Congregatis igitur qui invitati erant coram comite, causam illius 
querimoniae et hujus responsum praestolante, progressus in medium sacerdos sciscitatur, 



cur vel qua ex causa provocatus sit a fratre Embricone, illi jam paratus totius innocentiae 
rationem reddere -  non est ibi penitus ulla alicujus respondentis vox audita, fratre etiam 
Embricone  quasi  imposito  sibi  silentio  conticescente.  Et  silentibus  adhuc  omnibus 
prorupit quidam in vocem istam, quod nec frater Embrico nec alius quisquam solo saltim 
verbo  interpellaret  eum,  cur  ergo  non  solverent  conventum,  cum  etiam  Dominus 
sacerdotem suam comprobasset innoxium. Unde Deo laudibus relatis ab omnibus, quod 
me Dei servus divino erat judicio insons comprobatus, commonuerunt hominem, quod 
magistro esset subjectus, et ita solutus est conventus."

Ondanks deze wonderbare vrijspraak groeit  de oneenigheid steeds aan.  Toen verliet 
Ailbertus - "cum esset doctor caritatis perspicuus" - vrijwillig zijn eigen stichting, begint 
opnieuw zijn zwervend leven met twee zijner medebroeders, en legt de grondslagen eener 
vierde stichting midden in een woeste omgeving in het Noorden van Frankrijk.

Tien  jaar  later  wilde  hij  zijn  vroeger  klooster  terug  zien,  maar  wordt  zwaar  ziek 
onderweg aan den Rijn - "obsecrans ob nixe pro locorum prosperitate etanimarum salute 
quae  Dei  initiata  servitio  erant  ipsius  actione,  ut  et  loca  construantur  et  animae 
custodiantur divinitatis auctoritate," en stervend bidt hij voor zijn medebroeders, die hem 
hadden miskend en daarna geen geluk en voorspoed meer vonden. Tijdens zijn leven 
werd zijn bedoeling miskend maar ontving de goedkeuring van God door vele wonderen 
en  wonderbare  gebeurtenissen.  Na  zijn  dood  begon  het  werk  van  zijn  leven  pas 
vruchtbaar te worden.

De annalist heeft het tragisch element in den loop der gebeurtenissen onophoudelijk 
voor oogen: de nederlaag van heilige geestdrift tegenover berekenende middelmatigheid 
en de noodzakelijke eischen van het dagelijksche leven en daarnaast: haar overwinning 
door schijnbare nederlaag. Maar hierdoor wil hij méér, dan enkel stemming wekken: hij 
gebruikt deze stemming om te stichten en een voorbeeld te teekenen.

Zoo werd de biografie van Ailbertus het beste stuk in de Annalen. Het onderscheidt 
zich niet alleen door gevoel voor compositie, maar toont ook, dat de schrijver niet onbe-
kend was met de litteraire techniek van het latijnsch proza in de middeneeuwen, zoo als 
deze vooral in dien tijd tusschen Schelde en Rijn tot bloei kwam.

Veel van hetgeen de oude profane en christelijke litteraire techniek aanbood, heeft toen 
- meer dan vroeger - een nieuw en eigen leven ontvangen. Bij de samenstelling van den 
zin weegt de schrijver de verschillende deelen tegen elkaar af door het aantal syllaben 
symmetrisch te groepeeren; zoo valt hij van zelf in een rhythme, dat herinnert aan de 
maat in de dichtkunst.

Maar toch schrijft hij geen klassieke periode in logischen opbouw van gedachten en 
evenwicht van affekten. De onderdeelen voegen zich samen, zooals de gedachten oprezen 
of zijn gemoed werd getroffen. Zij scheidden zich daar, waar bij het luid lezen de spreker 
zich tot rust voelt gedwongen.

Zoo b.v. in de karakterschets van Ailbertus:

I.



(15) ,,Sacerdos vero Ailbertus humilis erat valde,
                                  (15) et in omni morum praeclarus honestate,
(6 + 8) verax in serrnone  et strenuus in opere,
(9 + 12) in eleemosynis largus  et in hospitalitate uberrimus,
(9 + 10)assiduus in vigiliis  et continuus in jejuniis,
(9 + 11) in oratione sedulus  et in Dei servitio devotus,
(9 + 16) inter homines conspicuus  et in universis actibus fidelis et honestus."

II.

{(13) Et cum ipse summae esset abstinentiae, 
(16) ut in exhausto quoque ejus apparuit corpore,

{(10) dapsilis tamen erat aliis   (11) et semper coram omnibus hilaris,

{( 7) et largus erat valde,       (10) semper bona plenus voluntate,

{(22) manum exhibitionis numquam subtrahens ab ullius petitione
    (22) si tarnen vacuus prorsus non erat substantia rerum aut facultate."

95

Het valt onmiddellijk op, hoe in het eerste voorbeeld deze onderdeelen inwendig door 
tegenstellingen of versterkte herhaling derzelfde gedachte tot een hoogere eenheid zijn

verbonden: "... .humilis ... .praeclarus.
sermone. . .. opere - largus uberrimus

- assiduus...... continuus. " etc.
In dergelijke perioden hoort  men ook veelvuldig eigenaardige klankeffekten,  zooals 

rijmende  beginen  vooral  eindsyllaben.  Zij  versterkende  inwendige  geslotenheid  der 
onderdeelen, - wanneer deze uit twee elementen zijn samengesteld,  doordat zij op het 
einde der zinsdeelen worden aangebracht.

B.v.:  "valde...  .honestate"  "sermone....  opere"  "largus.  .  .  .  uberrimus"  "vigiliis...  . 
jejuniis" "sedulusdevotus" "conspicuus. . . .honestus"

Vergelijk ook p. 6: "aptior habitatio sit et situs". p. 7: flinter vallum castrensis viculi et 
cursum continetur rivuli". p. 18: "corroboratus interdum et confirmatus".
p.  7:  "erecta  ibi  capella  ex  lignorum  materia,  celebravit  primum  humanae  salutis 
mysteria."

Bij het luid oplezen van den zin hoort men het rhythmisch slot der deelen. Maar het 
rhythme ontstaat hier niet door het verschil in quantiteit der laatste syllaben, maar wordt 
veroorzaakt,  zooals  in moderne taal,  door  de afwisseling  van syllaben met  en zonder 
klemtoon:



Dei  servítio devótus          fidélis et honéstus

lárgus erat válde  bóna plénus vóluntáte

cónstat víta v'iguísse (p. 6)

substántia rérum aut facultáte

aptior habitátio sit et sítus (p. 6)
1 1

pauperibus distríbuit et egénis (p.4)

quorum álter Gerárdus  et alter vocabátur Rutgérus (p. 3)

suus ésset sacérdos (p. 5).

Zoo ontving deze stijl een eigen karakter, naief en tegelijk gekunsteld als men wil die 
niet alleen in Ailbertus' biografie verschijnt, maar overal, waar het onderwerp eenigszins 
boven het alledaagsche uitgaat.

Zou  misschien  een  ouder  geschrift,  een  "Vita  Ailberti"  -  niet  zonder  litteraire 
beteekenis,  maar historisch onbetrouwbaar hier in de annalen zijn opgenomen? Het is 
immers bekend, hoe er in dien tijd veel stichtelijke biografiën en legenden van dien aard 
in omloop kwamen. - Toch blijkt deze meening niet houdbaar. Immers als men den vorm 
van Ailbertus' leven vergelijkt met die van latere stukken der Annalen, dan blijkt hier de 
onderlinge  verwantschap  zóó groot,  dat  in  de  eerste  verhalen  over  den  stichter  geen 
litteraire compositie van vreemde hand kan zijn overgenomen. Men vergelijke b.v. het 
leven van Ailbertus met het verhaal over de intriges van Herimannus, zoon van Embrico, 
het voorbeeldig leven van abt Johannes en de karakterschetsen bij den dood der andere 
abten.  Geest en opvatting, taal  en stijl  blijken persoonlijk eigendom van den annalist. 
Misschien mag men in zijn eigen woorden een aanduiding zien voor de meening, dat hij 
ook zelf de stof heeft verzameld en samengesteld: p. 10: "ex plurimis unum sufficit ad 
narrandum."

Na  deze  uiteenzetting  mogen  we  opnieuw de  vraag  bespreken,  of  het  litteraire  en 
stichtelijke doel aan de waarheid der voorstelling afbreuk heeft gedaan?

De  litteraire  vorm  is  hier  bijna  uitsluitend  tot  grooter  stichting  aangewend  en  kan 
daarom als  zoodanig  de  hoofdzaken  der  historische  gegevens  niet  beïnvloed  hebben. 
Maar deze litterair  verzorgde vorm is wel in staat  om ons de plaatsen aan te wijzen, 
waaraan  de  schrijver  bijzondere  aandacht  heeft  besteed  en  waar  het  geestelijk  en 
stichtelijk doel zoodoende voor de historische waarheid wellicht gevaarlijk is geworden. 



En om deze  reden  trekken  vooral  onze  aandacht:  vooreerst  Ailbertus'  karakterschets, 
direct en indirect weergegeven, en daarna de wonderen, aan hem toegeschreven.(Jrb. Blz. 
96)

Natuurlijk zal men in de levensbeschrijvingen van dien tijd veel kunnen ontdekken, wat 
met die der annalen overeenkomt. Ook is er veel wat blijkbaar is geschreven met het 
vooropgezet  doel om een persoon tot  levend en lichtend voorbeeld te  maken van het 
kloosterlijk leven. De feiten zijn gemodelleerd en gestileerd. De geest en opvatting en 
persoonlijke belangstelling van den schrijver zijn in de keuze en de voorstelling van de 
feiten terug te vinden.

Maar blijkbaar  ook heeft  hij  uit  locale traditie  geput.  En de omgeving, waarin deze 
ontstaan is - een omgeving, die voor het ideaal van Ailbertus maar moeilijk in geest. drift 
kon geraken -  blijft ons voldoende borg voor de historische waarheid der hoofdtrekken, 
wijl zij met haar eigen aspiratie's in strijd waren.

Leest men de wonderverhalen, dan is wel de eerste indruk deze, dat de schrijver niet 
afkeerig is van sensationeele emotie en deze bij zijn lezers zoekt op te wekken. Zelfs 
overkomt  het  hem,  dat  hij  eenzelfde  wonder  een  tweede  maal  verhaalt  in  nagenoeg 
gelijken vorm: de smaak van water verandert voor Ailbertus in die van wijn gedurende 
twee verschillende ziekten.

Daartegenover staat,  dat de annalist in zijn oordeel omtrent het wonderbaar karakter 
dezer  gebeurtenissen  zeer  gereserveerd  is.  Hij  laat  het  eigenlijk  in  het  midden,  of  er 
wonderbare gebedsverhooringen dan wel wonderen hebben plaats gehad. Hij is er zich 
van bewust, dat de lezers gemakkelijk wantrouwend zijn en wil zich daarom beperken: 
p.10 "ex plurimis unum sufficit ad narrandum" en "ne tot ac tanta (miracula) lectorem 
reddant ambiguum". Daarenboven schijnt hij ook hier uit schriftelijke bronnen te putten: 
op p. 18 zegt hij n.l. dat over Ailbertus later leven geen schriftelijke aanteekeningen tot 
hem zijn gekomen en maakt hier blijkbaar - hoewel stilzwijgend - een tegenstelling met 
de schriftelijke overlevering, die hij over diens verblijf te Rolduc in handen kreeg: "neque 
ibidem deficiente notario litteris sunt comprehensae."

En daarom zijn ook deze gebeurtenissen niet zoo ongeloofwaardig, te meer, omdat men 
in een dergelijk leven reeds van zelf wonderbare gebedsverhooringen mag verwachten. 

Vèel meer nog zijn dan de feiten (niet noodzakelijk de voorstelling, die de schrijver 
zich hiervan maakte) met betrekking tot de bouwgeschiedenis der kerk in Ailbertus' leven 
verhaald, aan geen redelijken twijfel onderhevig: de bouw van het eerste heiligdom en 
van de oorspronkelijke crypta en het leggen van den grondslag voor het "monasterium". 
Natuurlijk blijft de vraag nog open, welk aandeel Ailbertus had en welk Embrico, in het 
nieuwe bouwplan en derhalve ook, of de triconchenvorm der crypta niet eerder uit het 
Rijnland afkomstig is dan uit Doornik en N-Frankrijk.

Van meer gewicht voor ons onderzoek over de kerk is het stuk der Annalen, dat op 
Ailbertus'  leven  volgt,  de  eigenlijke  kroniek  van  het  latere  kloosterleven  en  haar 
bronnen.

Blijkbaar heeft de annalist zich hier van één of meer dagboeken bediend,  -  nu en dan 
ook van acten - waarin aanwinst van landerijen, wisseling van eigendom, lotgevallen van 



bewoners der abdij, aanleg, wijding van nieuwe gebouwen vermeld stonden. Gewoonlijk 
doet de schrijver zich geen moeite om deze bijzonderheden, welke hij overneemt, in den 
stijl van het groote verhaal om te zetten. Dat blijkt vooral uit de aanteekeningen over de 
politieke geschiedenis van het rijk, welke hij bijna onveranderd overneemt uit een derde, 
ons onbekende bron. Deze omstandigheid verhoogt zonder twijfel hun betrouwbaarheid. 
In  deze  passages  bevinden  zich  juist  de  meeste  berichten  omtrent  den  verder 
voortgezetten bouw der kerk. - Toch zou men ook hier nog bezwaren kunnen hebben. De 
berichten over rechten en eigendom der abdij  zijn zóó uitvoerig,  dat de schrijver den 
indruk wekt een bepaald doel te hebben nagestreefd: deze rechten te verdedigen door ze 
nauwkeurig schriftelijk vast te leggen; en daarbij stemt de tekst der annalen op sommige 
plaatsen bijna woordelijk met de vervalschte acten overeen, een omstandigheid, die het 
vertrouwen in de bronnen van den schrijver verzwakt.

Natuurlijk is de bouwgeschiedenis hierbij niet onmiddellijk betrokken, maar toch is het 
noodig  nog  eens  met  nadruk  er  op  te  wijzen,  dat  de  annalist  waarschijnlijk  geen 
tijdgenoot  en ooggetuige  was van de  meeste  feiten,  welke  hij  hieromtrent  weergeeft. 
Daarom mag men veronderstellen, dat zijn bericht, in hoofdzaken betrouwbaar, indien al 
geen formeele onjuistheid, dan toch allerlei leemten zal bevatten, ook met betrekking tot 
de bouwgeschiedenis. We denken hier natuurlijk op de eerste plaats aan de vragen: hoe 
was  het  origineele  plan  der  crypta,  hoe  werd  het  groote  transept  aangelegd,  hoe 
ontstonden de pseudotransepten. Dat mededeelingen hieromtrent ontbreken of zoo kort 
zijn, vindt zijn verklaring vermoedelijk in het feit, dat hij zelf zooveel later leefde en van 
deze bijzonderheden geen juiste voorstelling meer kon krijgen, maar opnam hetgeen hij in 
de bronnen aantrof. Ook is het zeer goed mogelijk, dat er in het bouwplan der kerk  - 
evenals in dat der crypta gebeurde - veranderingen werden aangebracht, nadat de annalen 
reeds waren geschreven.

Des te meer waarde krijgen hierdoor de steenen getuigen, de resten van het bouwwerk 
en hun ornamentiek, waarover in een volgend Jaarboek zal gehandeld worden.

Toch zal het noodig zijn eerst de juiste beteekenis der teksten vast te stellen, waarvan 
we de waarde besproken hebben.

Dr. P. S. EVERTS.

AANHANGSEL. (Jrb. Blz. 98)
TEKST DER ANNALEN. F. 1 REGEL 19-26.

"Et ne interim fortasse aliqua infirm. tat. (1)
aetatis suae a sancta deviare potuisset. missione (2), quam domino spoponderat servare, 

si ociis (3) et levitatibus tanto vacaret . . . . e (4),
coepit cum omni studio in philosophis (5) et liberalibus meditari disciplinis sub proviso 
sibi  praeceptore,  unde  scolis  t  .  .  .  .  .  .(6)  promotus  ejusdem cujus  extitit  canonicus 
ecclesiae, pro eo quod secundus sibi non inveniretur ibi in profectu litterali " . . . . .. (7-8).

Quo ipse officio pro votis accepto, quasi hoc ad tempus deservire posset domino (9), 



cum in causa rerum n . . . . . . . .. bitio (10) factus est quasi primus omnium, (11) doctor 
artium liberalium, arbitr. .. (12) etiam in docendo obs (13)
praestare deo.

Transacto interea (14) tempore scolaris ejus doctrinae f . . . . . . . . st (15) sacerdotali 
dignita. . . . censiones (15) virtutum ponens sibi in corde, quod hoc officio dignius deo et 
de...  (16) posset  servire,  et  ecclesiasticis  solummodo disciplinis  coepit  vacare  manum 
subtrahens penitus ab omni mundiali impeditione.

VARIANTEN IN DEN TEKST DER AFSCHRIFTEN:
(1) "infirmitate": allen. (2) "promissione": allen.

(2) (3)"otio": Heyendal 2.(4) "tempore, ipse": E. Lavalleye. "tempore, coepit : anon. 
hs. Rolduc. "tempore, ipse": Pertz. Er is slechts ruimte voor vier letters, derhalve: 
"tmpré" = tempore, zonder "ipse".

(5) "philosophia". Heyend. 2. "philosophis" verbeterd uit ,,-ia": Hey. 1. (6) "transitis 
magister  est":  Lav.  en  anon.hs.  "peractis  magister  est"  verbeterd  uit  "est"  Hey.  1. 
"transactis magister est" (promotus): Pertz. Er is ruimte voor 7 letters, derhalve: "scolis 
t(unc est) promotus". Promoveo = praepono.
(7) "liberalis": Hey. 2.
(8) "litterali studii": anon. hs. Rolduc. "litteralis studii": Hey. 1. "litteralis studii": Pertz.

(9) "quasi hoc. . . . tot en met. . . . domino" valt weg in Hey. 1 en 2.
(10) "non esset ambitio": Lava!. en Pertz.
(11) "omnium primus": Hey. 2 (12) "arbitrans".allen
(13) "obsequium praestare": Laval. Hey. 1 en anon. hs. Rolduc "obsequium se 

praestare": Pertz. (14) "interea" valt weg bij Hey. 1 en 2.
(15) "insignitus est": Laval. ofschoon beginletter f aanwezig is. "functus est" anon. R., 

Hey. 1 en Pertz. "fungor" ter aanduiding van wijding?
"dignitate ascensiones . . . . . " allen.
(16) "dignius domino deo posset": Laval en Hey. 1. "domino et deo": anon. R. "dignius 

deo et devotius": Pertz. Er is ruimte voor drie letters, derhalve met afkorting "devot" = 
devotius".

(OCRLC2006)



De tweede Réunie

Dit jaarboek komt zeker ook in handen
van vele Oud~Rolduciens.

Hun kan ik het blijde bericht brengen, dat
in den zomer van 1934 weer een Réunie van
oud~studenten te Rolduc zal plaats vinden.

Het blijde bericht? ... Wis en zeker, im~
mers de eerste Réunie, die in 1932 georgani~
seerd werd, is geworden tot een gebeurtenis
van blijheid en geluk en heeft bij alle deel~
nemers indrukken achtergelaten, waarover zij
nog met opgetogenheid spreken en waaraan
zij met vreugdevolle dankbaarheid terugden~
ken. Van vele zijden bereikte de organisa~
toren dan ook de vraag: wanneer komen wij
weer tezamen in ons oude, trouwe Rolduc. . .
wanneer gaan wij weer zulke dagen, vol van
herinneringen, van blijdschap en geestdrift,
daar beleven als bij die eerste réunie in 1932?
Viooral bij hen, die toen niet zijn opgekomen,
maar later van het schitterend slagen dier
eerste réunie vernamen, bleek het verlangen
groot en sterk, om ook weer eens op te gaan
naar het "séjour de ,leurenfance" en daar te
beleven den tijd der jeugd, waarin Rolduc

van oud:::Rolduciens.
............

hun gaf vorming van geest en gemoed en
hunne jonge jaren vulde met indrukken, die
nimmer werden vervaagd.

Welnu in den zomer van 1934 zullen de
poorten van Rolduc weer wijd worden open~
gezet voor de oud~studenten, die een paar da~
gen daar willen komen leven en genieten in
de oude, welbekende gebouwen; op de wijde,
groote cour; in het stemmingsvolle bosquet.
En eet~ en recreatiezaal zullen dan weer da~
veren van blijde gesprekken en lustige lie$
deren. Maar ook zal de betooverende sfeer
der onvergeet1ijk~ntroerende oude kerk de
harten verheffen en de zielen sterken en
stalen.

Oud~studenten, leg dus vast in uwe herin~
nering dit blijde vooruitzicht en verzuim niet
U tijdig aan te melden als ,deelnemer aan de
Tweede Réunie van Oud~Rolduciens in 1934,
zoodra nadere aankondiging daarva'n tot U
zal zijn doorgedrongen.

Prof. V:A:N ROOY.
Amsterdam.

..

het 300:::jarigbestaan der Schutterij
"St. Sebastianus" te Merkstein.

Bij

De schutterij "St. Sebastianus" te Merk~
stein viert 3 Juli het feest van haar drie~
honderdjarig bestaan.

In het jaar 1633 woedde de dertigjarige oor~
log, die ook Merkstein en omgeving deed lij$
den onder plundertochten en verwoestingen
en voortdurend leven en goed der bewoners
in gevaar bracht. In dezen tUd was praelaat
Balduin von Horpusch, uit het 'adellijke ge$
slacht van de heeren van: Kuckum, abt te

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

Kloosterrade. Al dadelijk bij het begin zijner
regeering h8id deze het aanzienlijke bezit der
abdij nog uitgebreid met de twee voorname
heerlijkheden Kerkrade en Merkstein. De
opperste leenheer, de Koning van Spanje, had,
de heerlijkheid Merkstein aan den abt afge~
staan tegen betaling van 5600 gulden. Als
onderpand voor de betaalde som had de abt
aldus de "bank" Merkstein gekregen en hij
trad daar op met de rechten van den grond.



heer. Om zijn gebied in die vrij rumoerige
tijden tenminste eenigszins te verdedigen,
richtte de abt in Merkstein, een open plaats
zonder vestingen, een soort burgerwacht
op: de schutterij "St. Sebastianus". Daarnaast
zou ook nog de taak der schutterij zijn om
den katholieken godsdienst en eeredienst, en
wel in 't bijzonder de H. Sacramentsprocessie
te beschermen. Al zijn de oorkonde der op.
richting en de eerste bescheiden verloren ge.
raakt, de schutterij is nog in het bezit van
papieren uit 1640, bepalingen van abt Kaspar
Duckweiler, den opvolger van praelaat Hor.
pusch. Hieruit kunnen we het oorspronke.
lijke doel der schutterij kennen. Wij vin.
den verschillende bijzonderheden omtrent de
taak en de verplidhtingen der "schutten" en
omtrent de straffen, die op de overtredingen
van het reglement stonden. "Want die noodt
erfordert, dat etwas in d~m dorpe te doen
waere offte vorviele, dat der heere (d.i. de
abt) dieselve nodigh hadde, sullen de schut.
tenmeesters door den knecht die broeder.
schap vergaederen ende anstondts des dorps
gesinnen offte ooyck want si hoiren de
docken luyden, ende dat iemandt daeraen
suymich were, sal er verbeuren een vierdel
tonnen biers ad 25 cannen."

Ook vinden we hier verschillende merk.
waardige notities over de samenstelling der
schutterij. Aan 't hoofd stonden de twee
"schuttenmeesters". Waarschijnlijk geïnspi.
reerd door de zeven schepenen van het oude
kantongerecht, wees praelaat Duckweiler als
ra~~dgevers der schuttenmeesters aan de z.g.
sevenmannen. Evenals bij andere gilden beo
kleedde de vaanderig een voorname plaats.
Bij de oprichting van het gilde werd de vaan.
derig door abt Horpusch zelf benoemd. De
volgende vaanderigs werden door de "schut.
ten" gekozen. De schuttenknecht had tot
functie om de besluiten der schuttenmees.
ters aan de leden bekend te maken. Slechts
zij die onberispelijk van gedrag waren, kwa.
men als candidaat voor .de schutterij in
aanmerking; bij hun opname in de ver.
eeniging moesten ze een ton bier geven.
Indrukwekkend werd het aanvaarden van
het lidmaatschap ingeleid door het afleg.
gen van een eed: "Soo spreek ick daartoe,
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dat ich aengestelt worde als vor aenen
geswooren schut der bank Merkstein, soo
versprecke ick hiermede treuw ende holt
te syn voor mijn leven langt godt van hemel.
rijck, Mariae sijne weert'he moeder, Sancto
Willibrordo patron deeser Kercke ende
Sancto Sebastiano als patron der geswoore.
nen schutten, so beloeve :jck oyck treuw
ende holt te syn aen die schuttemaesters
ende aen alle bescheydinge derselver, oyck
gehoirsaam te syn den sevenmannen als
voorstehener derselver broederschappe, oyck
treuw an holt te syn an myne medebroeders
ende derselver heimelyck noyet te vermelden
(geen geheimen te verklappen). Dit~beloeve
ick starck en vaest te houden, 500 help my
goet ende alle syne heyligen."

Orde en tucht werden streng gehandhaafd,
vergrijpen tegen de goede zeden werden ern.
stig gestraft en bIjzonder streng trad men op
tegen - wat in die ruwe tijden nog al veel
voorkwam - het vloeken. Hieromtrent zeg.
gen de statuten het volgende: "Is oyck ge.
ordonneert, dat op den dagh van Sancti Se.
bastiany offt alle andere daegen,soo oft.
maels als die broederschappe sall by aenander
wesen, sullen sy huypsch ende goedertieren
syn, ende ingevallen eenige van die broeder.
schappe souden vloecken, sweeren offt den
duyvell onnuttelijk in den mondt nemen
würden offt eenige andere insolentien ge.
bruyken, sullen die schuttemeesters dieselve
overtreders naer hunne belieffde straeffen
tott profyte der geheeIen broederschappe."

De strafbepalingen waren zeer nauwkeurig
omschreven. Zoo moest b.v. hij, die vloekte
of andere onbehoorlijke taal gebruikte, 3 H.H.
Missen voor de overledenen laten lezen en
moest hij een schriftelijk bewijs van den pries.
ter toon en, dat de opgelegde boete ook werke.
lijk volbracht was. Gebeurde het, dat iemand
eenige malen deze bepaling niet nakwam, dan
werd hij als lid der vereeniging geschrapt.
Wenschte iemand uit de schutterij te treden,
dan was een ton bier het middel om eervol
ontslagen te worden.

Was het hoofddoel der schutterij in de eer.
ste tijden de bescherming van plaats en beo
woners en hield de schutterij nauwe voeling
met het kerkelijk leven, zooals dit vooral



tot uiting kwam op het feest van St. Sebastia~
nus en op Sacramentsdag, er waren ook
nog verschillende gebruiken zooals de schiet~
oefeningen, het vogelschieten, het bijwonen
der begrafenissen van overleden "schutten",
waardoor een geest van kameraadschap en
solidariteit onder de leden ten zeerste bevor.
derd werd. In de bepalingen van 1640, die
door abt Duckweiler onderteekend zijn,
staan interessante aanduidingen: "oyck sullen
die schuttenmeesters op den bronkdagh die
schutten vergaederen, ende die schutten.
meesters sullen met den koninck voran gaan,
ende der koninck tüschen beydts, ende sall
der schuttenknecht die schutten offt broeder
in ordre stellen met twee, drye offte vier te
gaen.. . ."

De "schutten" waren verplicht om op
"bronkdagh" en bij het vogelschieten voltallig
te verschijnen. Was iemand zonder ernstige
redenen afwezig, dan moest hij een H. Mis la.
ten lezen. De "koning" moest 9 Mark in de
kas storten en was gehouden, zooals dat blijkt
uit latere bepalingen, om op zijn kosten in
den loop van het jaar aan de schutten een
maaltijd aan te bieden. Hieraan hield men
zoo nauwkeurig dat, zou de "koning" sterven,
voordat aan deze verplichting voldaan was,
dan zijne echtgenoote den m.aaltijd IDOest ge~
ven. Zij kreeg dan wel van iederen schut
7 Mark vergoeding.

In oude oorkonden wordt melding gemaakt
van "paternosterbier". Dit was het bier, dat
na de begrafenis van een schut aan de leden
gegeven werd door de familie. Een toni

Op het feest van St. Sebastianus werd in
de parochiekerk te Merkstein een Hoogmis
gezongen voor de schutten, de volgende dag
was er dan een dienst voor de overleden
broeders. Een van de oude schuttenboeken
begint met de doodenlijst, zooals die bij deze
gelegenheid werd voorgelezen. Bovenaan
staan de namen van verschillende Rolduc.

sche abten. "Erstens der hoch.Ehrwürdiger
Herr Baldeweinus Horpuseh, gewesener
Praelat des GottesdHauss Cloosterrade, und
Styffter oder fundierer der vorgemelder
broederschafft, Casparus Duckweiler, prae~
lat, Wynandus Lamberti, praelat, Johannes
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Ameshagen (de Amazagá) praelat, Petrus
Melchiors (van der Steghe), praelat.

Daarna volgen de namen der overige schut~
ten, in 't geheel 96.

Door de jaren heen heeft de schutterij een
rijke schat aan zilver kunnen verzamelen. Het
pronkstuk ervan is de sierlijke zilveren schut.
ten vogel. Hij stamt uit het jaar der oprich.
ting 1633 en is een geschen'k van den abt
Balduin von Horpuseh, wiens naam er dan
ook ingegrift is. Waren de schuttenmeesters
niet zoo bezorgd geweest om den schutten.
vogel te beschermen tegen de roofzucht van
vreemde elementen, vooral in de tijd der
Fransche heerschappij, dan waren ze allicht
niet op de gedachte gekomen om hem in 't
oude huis "Stump" in te metselen. In deze
donkere en zekere schuilhoek wachtte de
vogel het licht van betere tijden af. De oud.
ste koningsschilden zijn alle verloren gegaan,
behalve het schild van 1639. Vele ervan wer.
den gesmolten en verkocht, wat wel een aan.
duiding mag heeten van degrooteellende,
die gedurende de 17e en 18e eeuw in de
streek heerschte en de "schutten" 'dwong om
hun waardevolle schatten af te staan. De na.
men van de schuttenkoningen uit de eerste
tijden zijn opgeteekend in een schuttenboek.

Het vogelschieten gebeurde met de
"Schnapphaen". Wie drie achtereenvolgende
jaren den vog.el schoot, werd schutten.keizer.
In de geschiedenis der schutterij van Merk.
stein treffen we vier keizers aan.

Het leden. aantal varieerde zeer. Het hoog.
ste aantal is 43 geweest.

Van 1633 tot 1933 is een lange tijd, waarin
veel leed besloten ligt. De dertigjarige oorlog
met zijng.ruwelen, plundertochten en lasten -
de Fransche roofoorlogen waarin de Fransche
troepen het land onveilig maakten en requi.
sities niet van de lucht waren - de breed.
vertakte bende der bokkenrijders, die over
het land zwierf - de inval der Fransehen en
hunne heerschappij van bijna 20 jaren - dit
alles te samen overstelpte het volk met vele
rampen en met armoede. In die droevige tij~
den heeft de schutterij ,;St. Sebastianus" op
haar post gestaan en dikwijls, als het in haar
macht was, erger voorkomen en zij heeft
vooral veel verdiensten, doordat zij steeds
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het godsdienstig leven der gemeente beo
schermd heeft en ver,diept.

Nu wij dit luisterrijk feest van het gilde
vieren en wij een terugblik werpen op de be.
wogen geschiedenis van deze eerbiedwaar.
dige vereeniging, herdenken we met dank.
baarheid de energieke stichters en de lange

rij van "schutten", die in ernstige tijden de
belangen onzer streek met moed gediend heb.
ben en onze wensch is, ,dat de schutterij van
Merkstein verder moge gedijen in geluk en
voorspoed.

Dr. G1ERLIOHS.

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

Heilwensch van Rolduc's oudsten leeraar aan den
Directeur op zijn naamfeest.

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

Amice Directeur,

Ofschoon ,aanhoudend in verkeer
Met mijn Roda van weleer,
Zou 'k, 0 zoo 'graag nog dezen keer I
Al ware 't ook maar op en neer,
Want 'k vrees, ik krijg de kans niet meer,
Naar cl'oude veste wederkeeren,
Om Rocla's 'Directeur te eeren.
Maar 't oude 1ic h a a m wil niet meer,
'k Kom daarom in den ge es t maar weer,
Die maalt om weêr noch druk verkeer -
En roep van ganscher harte weer,
Vooral, zou 't zijn den laatsten keer:
Daal zegen van den Hooge neer
Op iRoda's werk, U zelv' ter eer!
Zulks geve God en wensêht U zeer
Uw oudste leer aar van weleer.

H. REIGHARD.

........



INHOUD

Directeur Geurts t (H R.) .
Kroniek 1932-1933 .
Prijsuitdeeling. .
Jaarverslagen:

Maria.Congregatie
Derde Orde van St. Franciscus .
Missievereeniging "Rolduc" .
Academie "St. Augustinus" .
Academie "Alberdingk Thijm" .

Toonee'1,Muziek en Zang
Sport en Spel:

Voetbal
Tennisclub RT. C.
Hockey.Club Rolduc .

Leerarencorps.
Lijst van Leerling,en .
Personalia.
Het bezoek van H.H. Excellentjes den Aartsbisschop van Utrecht en den

Bisschop van Roermond aan Rolduc op 21 September 1932 .
S'est absenté des autres (Parvus Julus) .
Rolducl Het Saint.Denis van Limburg (F. S.) .
Walram lIl, Hertog van Limburg (Jos. Habets) .
Nikolaas.Heyendal, Pastoor van Eupen en Abt van Kloosterrade, Voort.

zetter van de Anna'1esRodenses. (Bij de 200.jarige herdenking van zijn
Sterfdag 5 Mei 1733)(Dr. Gierlichs).. ..

Naar Schaesberg, naar Moeder, naar Jezus ~H. W,.) .
In Memoriam:

Reinier van der Zwaan t (A. D.) .
H. Schoeber t (P. V.) .
Anton van Rooy t
A. M. Hens t

Groote Fancy.Fair ten bate der armen (Zondag 4 Oecember) .
"De" Fancy.Fair (T. 'M.)
Van de vreugde. .
Topographica van Rolduc in België (Dr. van Gils) .
Oude steenhouwerskunst in Rolduc. II (Dr. P. S. Everts) .
De tweede Réunie van oud.Rolduciens (Prof. van Rooy) .
Bij het 300.jarig bestaan der Schutterij "St. Sebastianus" te Merkstein

(Dr. Gierlichs).. ........
Heilwensch van Rolduc's oudsten leeraar aan den Directeur op zijn naam.

feest ~H. Reighard). ., . . . . . . 102

Bladz.

3
8

17

27
28
29
32
33
35

38
41
42
44
45
51

54
58
63
66

67
77

78
79
80
81 ,
83
84
86
88
89
99

99



PLATEN

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

Oud.Directeur A. H. Geurts t tegenover pag. 3
Philosophie Sup. " " 8
6e Klas Gymnasium " " 8
5e Klas H. B. S: " " 9
5e Klas H. H. S. " " 9
Sparta I " " 38
Pantarei " ,, 38
Limburgia I . " ,, 39
Concordia (Klein Rolduc) . " ,, 39
Bezoek van H.H. Exc. den Aartsbisschop van Utrecht en

den Bisschop van Roermond aan Rolduc . " " 54
Sociale Week 1932 . " ,, 55
Nikolaas Heyendal " ,, 68
Z. H. Exc. Mgr. J. Joosten " " 69
Kapellètje van Schaesberg . " " 69
Etzaal bij gelegenheid van 't Directeursfeest 1933 " " 69
H. Schoeber t " ,, 80
R. van der Zwaan t " " 80
Anton van Rooy t . " " 80
L. J. A. Teunissen . " " 81
W. M. A. Hillebrandt . " ,, 81
J. G. C. Koelman " ,, 81


	RJ 1933 pg 000 tm 003 foto
	RJ 1933 pg 002 tm 007 Dir.Geurts
	RJ 1933 pg 008 tm 009 foto's
	RJ 1933 pg 008 tm 016 KRONIEK
	RJ 1933 pg 016 tm 043
	RJ 1933 pg 044 tm 066
	RJ 1933 pg 054 tm 055 foto's
	RJ 1933 pg 067 tm 076 abt Heyendal
	RJ 1933 pg 068 tm 069 foto's
	RJ 1933 pg 077 tm 088
	RJ 1933 pg 089 tm 098 steen II
	RJ 1933 pg 099 tm INHOUD

