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Een artikel over Mgr. Savelberg in het Jaarboek van Rolduc 1937? Ja, want er is een 
bizondere reden voor om juist nu, 30 jaar na zijn dood, dezen oud-leerling van Rolduc 
op deze plaats te herdenken. 't Heeft er namelijk allen schijn van dat de H. Kerk Mgr. 
Savelberg zal opnemen in den indrukwekkenden stoet van mannen en vrouwen die door 
haar  als  Zaligen of  Heiligen op den kandelaar  zijn geplaatst,  omdat  zij  in  hen haar 
groote  doel,  de  heiliging  der  zielen,  zoo  schitterend  verwezenlijkt  zag.  Een  begin 
daarmee is  gemaakt  door  het  voorbereidend  Bisschoppelijk  proces  dat  volgens  can. 
2049 van het Kerkelijk Wetboek 30 jaar na den dood moet begonnen zijn, wil alles zijn 
normaal  verloop  hebben.  Eind  vorig  jaar  is  dan  ook  dat  Bisschoppelijk  onderzoek 
geëindigd en op 't oogenblik zijn de processtukken in Rome ter verdere behandeling. 
Het jaar 1937 is dus wel een merkwaardig jaar voor de geschiedenis van Rolduc en  - 
laten we hopen  -  ook eenmaal voor de geschiedenis van Katholiek Nederland. Ik ben 
dan ook graag ingegaan op het verzoek van de Redactie om 't een en ander te vertellen 
over het leven van Mgr. Savelberg en over het proces dat eventueel zal leiden tot zijn 
Zalig- en Heiligverklaring NOOT 1:  

NOOT 1) Wij zijn Pater Eykemans zeer dankbaar, dat hij, na de vele  
arbeid,  die  hij  als  Postulator  bij  het  voornoemd  voorbereidend  
Bisschoppelijk proces heeft gehad, ons nog deze schets van Rolduc's  
oud-leerling heeft willen geven voor het Jaarboek; moge zijn arbeid 
vrucht dragen ook in dit opzicht, dat het voorbeeld en de voorbede 
van Mgr. Savelberg vele oud-Rolduciens ten zege zij. Tegelijk zij de  
eereplaats  aan  haar  Stichter  gewijd  een  uiting  van  dank  aan  de  
Zusters  van Rolduc,  die  op bescheiden en verborgen wijze  zooveel  
voor onze gemeenschap doen door haar huishoudelijke arbeid. (Red.)

Petrus Jozef Savelberg werd den 10 Februari 1827 geboren in Heerlen, toen nog 
een klein landelijk dorp; zijn vader was er wijnhandelaar en behoorde tot de aanzienlijke 
ingezetenen. Zooals van de meeste heiligen (NOOT 2) 

NOOT 2) Wanneer we hier of elders Mgr. Savelberg heilig of zalig  
niemen willen we aan die woorden geen andere waarde hechten dan 
die van een gewoon menschelijk oordeel, overeenkomstig het decreet  
van Paus Urbanus VIII.

(Zoals van de meeste heiligen), weten we ook van zijn jeugd maar heel weinig. Dat is niet 
te verwonderen: want welke vader of moeder denkt er aan om van een van de kinderen 



dat  boven  de  anderen  uitmunt  in  braafheid  allerlei  bizonderheden  op  te  teekenen? 
Trouwens  heiligen  worden  pas  gevormd in  het  volle  leven.  Wel  herinnert  men  zich 
naderhand, als de roep van heiligheid eenmaal omtrent een persoon gevestigd is, uit de 
jeugdjaren allerlei kleine feitjes en "voorspellingen" die in die richting wijzen. Zoo wisten 
sommige getuigen nog te vertellen hoe zij dikwijls gehoord hadden dat hij opviel door 
zijn zedig en engelachtig voorkomen, toen hij in de groote Bronk (Sacramentsprocessie) 
eerst als herdertje, later als koorknaap meetrok. En als hij op verlangen van zijn moeder 
in den schafttijd 't een of ander gebracht had aan de knechts, dan spraken ze over hem als 
over een bizonder kind, dat indruk op hen maakte door zijn vriendelijk, bescheiden en 
vooral zedig optreden. toen de groote Bisschop van Luik, Mgr. van Bommel, eens een 
bezoek bracht aan Heerlen en den kleinen Jozef voor zich zag, legde hij hem de hand op 
het hoofd en zei: "M'n jongen, ge zult nog eens een groot man worden."

We  kunnen  niet  achterhalen  wanneer  bij  den  jeugdigen  Joseph  de  kiemen  van 
priesterlijke roeping zich het eerst hebben vertoond. Zeker is dat hij van 1843-1844 op 
Rolduc was en daar niet den Seminariecursus maar de handelsschool volgde. Daana is hij 
korten tijd werkzaam geweest op het kantoor van zijn ouderen broer, die Directeur was 
van een glasfabriek in Brussel.  't  Schijnt  dat  de ernstige en vrome jongen zich in de 
atmosfeer der Belgische hoofdstad niet op z'n plaats voelde. Zelf gaf hij later als reden 
van zijn vertrek aan, dat de taal, die hij soms in Brussel moest hooren, hem hinderde. Hij 
keerde dan ook al gauw naar Heerlen terug en toen heeft  hij  onmiddellijk het besluit 
genomen of  doorgezet  om priester  te  worden  en  hij  ging  weer  naar  Rolduc  om zijn 
voorbereidende studies te beginnen. Gezien zijn groote geestesgaven slaagde de studie 
naar wensch. Door privaat onderricht in het Latijn, bracht hij het in drie maanden zóóver 
dat hij in Rolduc op de Quatrième werd toegelaten en daar voor zijn medeleerlingen al 
aanstonds een geduchten mededinger bleek te zijn. In 1846-'47 behaalde hij de mention 
honorable.  Dat  het  hem ernst  was  met  zijn  eenmaal  genomen  besluit  om priester  te 
worden, blijkt wel uit zijn levenswijze als Rolducien. Medestudenten van hem weten nog 
te vertellen hoe uiterst stipt hij was in het onderhouden van het reglement. Altijd sprak hij 
Fransch,  wanneer  het  was  voorgeschreven,  ook  al  begonnen  zijn  vrienden  in  het 
Limburgseh; werd het teeken met de bel gegeven dan kwam geen woord meer over zijn 
lippen. Nooit gaf hij toe aan drift, maar door krachtige zelfbeheersching, wist hij zichzelf 
altijd gelijk te blijven, altijd rustig en eenvoudig. Hij muntte uit door zijn devotie tot het 
H. Sacrament, zoo wordt nog van hem uit die jaren getuigd. lederen avond na het souper 
bracht  hij  geruimen tijd  door  in  de  Kerk:  en  hij  ging  iedere  week te  biechten  en  te 
Communie, iets wat voor dien tijd zeer veel is; en dat het geen sleur was bij hem maar 
ernstig  streven  naar  inniger  vereeniging  met  zijn  goddelijken  Meester,  bewees  zijn 
gewoonte, om 's Zaterdags als hij gebiecht had, de rest van den avond te besteden aan het 
lezen van Thomas à Kempis. Toch was hij bij al zijn degelijkheid geen "saaie Piet", want 
dezelfde getuigen vermelden dat hij opgeruimd van karakter was, gemoede1ijk) in den 
omgang en zoo bevriend met iedereen dat niemand eraan dacht hem met zijn familienaam 
te noemen, maar altijd met zijn voornaam "der Joseph": zoo heeft hij bij zijn vrienden 
geheeten tot aan zijn dood. "



In 1849 nam hij afscheid van Rolduc. Hoe hij dacht over den tijd daar doorgebracht 
kunnen we lezen in een brief die hij 12 Sept. 1849 aan een van zijn broers schreef: "Ik 
heb dan mijn humaniora geëindigd en om het  in het  voorbijgaan te zeggen,  dank zij 
GOD, met goed gevolg. Ik ben gelukkig en tevreden te Rolduc en niet genoeg kan ik de 
Goddelijke Voorzienigheid danken,  dat zij  mij  bracht  in dit  huis waar wetenschap en 
deugd zich paart om in een gelukkige harmonie het hart en den geest. van den jongeling 
te vormen en om de hechte grondslagen te leggen van het geluk voor dit en voor het 
andere leven. NOOT 

NOOT: Aangehaald in "Limburg aan Christus" 21 Maart 1937. 
In  den  loopenden  jg.  wordt  een  serie  artikelen  gepubliceerd  
over  Mgr.  Savelberg  onderden  titel  "Een  weldoener  onzer  
Mijnstreek".

 Een getuigenis in den deftigen stijl van dien tijd, dat én hemzelf én Rolduc eert.
Dat hij ook in het Groot Seminàrie conscientieus zijn eenmaal gekozen levensrichting 

volgde en daardoor de aandacht trok van zijn Oversten blijkt wel uit het feit, dat Mgr. 
Paredis hem, nog voor zijn Diakenwijding tot leeraar benoemde aan het Bisschoppelijk 
College te Roermond. De H. Priesterwijding ontving hij een jaar later 3 Sept. 1854.

Een van zijn medeleeraren heeft ons uit dien tijd een klein trekje bewaard, op zich zelf 
gering als men wil,  maar toch teekenend voor zijn ijver  en voor zijn invloed op zijn 
collega's. Hij stelde hun namelijk voor, het avondgebed gezamenlijk te bidden om door 
dat gemeenschappelijk gebed den ijver te vergrooten en er een middel in te vinden tegen 
menschelijke onstandvastigheid en zorgeloosheid. Toch werd hij  ,--  heel begrijpelijk - 
veel geplaagd, zoo zelfs dat een der leeraren er tegen op kwam, waarop de anderen echter 
onmiddellijk ontwoordden: "Als hij werkelijk een heilige is, dan moet hij daar maar tegen 
kunnen." En ze gingen door met plagen. . .. en hij met verdragen !NOOT 

NOOT:   Deze feitjes worden vermeld in het kleine boekje van 
M. J.  Hanrath c.s.s.R.: "Een Nederlandsche Vincentius: Mgr.  
Petrus  Joseph  Savelberg";  dit  boekje  is  te  verkrijgen 
Sanatorium, Gasthuisstr. Heerlen (L.). Pro 10 ct.

Tegen het einde van 1863 kwam Savelberg als kapelaan in de practische zielzorg: zijn 
gezondheid was te zwak voor het drukke Collegeleven. Achtereenvolgens werd hij be-
noemd in Schaesberg en in Heerlen. Hij toonde zich hier al aanstonds een modelpriester 
en model-kapelaan en naast de directe zorg voor de zielen treedt hier zijn zorg voor de 
armen en ongelukkigen, die verder heel zijn leven zal beheerschen en hem zal maken tot 
den Nederlandschen Vincentius,  in  een helder  daglicht.  Als  kapelaan van Schaesberg 
leerde hij al gauw de nooden van het volk kennen. Hij zag, hoe arme oude menschen, zoo 
goed als onverzorgd naar ziel en lichaam, hun laatste levensjaren doorbrachten; hoe arme 
weeskinderen, uitbesteed bij vreemde menschen en dikwijls door hen uigebuit, in het wild 
opgroeiden  zonder  een  godsdienstige  en  zedelijke  opvoeding.  Daar  moest  geholpen 
worden: maar hoe? Als jonge geestelijke voelde hij zich machteloos tegenover zooveel 



ellende.  Maar  hij  deed wat  alle  heiligen in  zulke omstandigheden deden:  hij  bad,  hij 
vertrouwde  en  ging  aan  'f  werk.  Hij  richtte  een  afdeeling  op  van  de  St. 
Vincentiusvereeniging,  waarvan  hijzelf  de  Voorzitter  was.  Zijn  heldhaftig  voorbeeld 
werkte  wonderen.  Zelf  bezocht  hij  trouw de  armen en  bewees  hen  bij  die  bezoeken 
allerlei nederige diensten; bij trok zich dikwijls terug in een zijkamertje om er zich van 
zijn onderkleeren te ontdoen, en ze voor zijn armen achter te laten. Zijn zus, die bij hem 
woonde, werd er haast wanhopig onder en zei later: "Als ik Heerbroer vandaag 12 paar 
nieuwe kousen gaf, waren ze acht dagen daarna naar de armen verhuisd." Ook richtte hij 
nog door de Conferentie van St. Vincentius een naai- en breischool op voor arme meisjes. 
Het genaaide en gebreide goed werd weer besteed ten bate van de arme gezinnen. Maar 
nog bereikte hij niet wat hij wilde en daarom vatte hij nog als kapelaan te Schaeberg het 
plan op een Congregatie te stichten van Broeders en Zusters om de verzorging op . zich te 
nemen van ouden van dagen en  kinderen, die in dien tijd, zeker in de kleinere plaatsen 
van Zuid-Limburg, nog nergens onderdak en verzorging konden vinden.

Intusschen werd hij verplaatst naar Heerlen. Nog meer ellende trof hij daar aan en zijn 
echt priesterhart werd nog sterker gedrongen om te helpen. Maar wat zou hij beginnen? 
Hij bad weer, bezocht de arme zieken, liet arme schoolkinderen bij zich aan huis eten, 
deed  goed zooveel  hij  kon  en  gaf  zich  verder  geheel  over  aan  de  leiding  van  Gods 
Voorzienigheid.

En dat vertrouwen op Gods Voorzienigheidhad hij wel noodig: want in Heerlen zette hij 
zijn plannen door om z'n dubbele Congregatie voor de armen te stichten en het verging 
hem  daarbij  niet  beter  dan  iedere  Ordestichter.  Het  ontstaan  van  iedere  Orde  en 
Congregatie in Gods Kerk is een harde lijdensgeschiedenis geweest en we kunnen ons 
zoo  goed  voorstellen  dat  ook  de  tijdgenooten  van  kapelaan  Savelberg  den  nieuwen 
Ordestichter niet begrepen hebben en, bij al hun waardeering voor zijn ijver en goede 
bedoelingen,  zeer  sceptisch  stonden  ten  opzichte  van  zijn  schijnbaar  singuliere  en 
hersenschimmige plannen. Een verwijt kan hun er niet van gemaakt worden: het strekt 
hun niet  tot  oneer dat zij  den wonderen man in den beginne niet  begrepen; maar dat 
neemt niet weg dat het voor hemzelf en voor zijn volgelingen ontzettend zware jaren zijn 
geweest,  die  in  Gods  hand  weer  een  middel  zijn  geworden  om hem steeds  meer  te 
louteren en hem tot steeds grootere Godsverbondenheid en heiligheid op te voeren.

De bedenkingen vermenigvuldigen zich wanneer wij een critisch onderzoek instellen 
naar de wijze, waarop de eerste gebrekkigen en ongelukkigen werden bijeengebracht in 
het eerste kloostertje dat hij in 1870 stichtte. "Het huis waar alle gekken bijeen komen te 
Heerlen" was het eenig adres van een brief van een eenvoudig Brabantsch vrouwtje. Deze 
brief bereikte ten slotte de plaats zijner bestemming te Heerlen: dat spreekt boekdeelenl

Een Ordestichter, die zich heeft voorgenomen om huisvesting te geven aan alles wat 
ongelukkig is en wat de wereld het oprapen niet waard acht en liever in stof en vuil laat 
liggen en daarbij nog als princiep huldigt "dat hij het geld liever in zee werpt dan het te 
verzamelen";  hoeft  niet  te  rekenen op de onverdeelde  sympathie der  menschen,  maar 
heeft des te meer redenen om op God te vertrouwen. Dat deed Mgr. Savelberg in deze 
dagen. Meer dan ooit schonk hij zich weg aan God en om God aan zijn evenmensch, en 



van nu af aan wordt zijn leven een steeds getrouwere copie van den Goddelijken Meester, 
die alles voor allen werd.

Rustig zet hij zijn werk door, ondanks spot en tegenwerking van alle kanten. Niemand 
deed vergeefs een beroep op zijn goedheid. Op zekeren dag belt de politie aan en vraagt 
of de Zusters zeven arme kleinen, die door hun ouders verlaten waren, konden opnemen. 
Alle plaatsen in huis waren bezet en de Overste antwoordde dan ook dat het niet ging. 
Maar  de  Rector  kwam tusschen  beiden:  "De goede God zendt  ons  die  kinderen:  wij 
mogen ze niet weigeren. Plaats kan er allicht gemaakt worden en de Zusters moeten er 
maar goed voor zorgen."

Een arm moedertje was ter verpleging in het "kloosterke" opgenomen. Ze had tering en 
was reeds in  het  laatste  stadium.  Reeds lang bediend scheen ze  maar niet  te  kunnen 
sterven. Rector Savelberg dacht dat haar nog iets hinderde, wat haar belette te sterven: Hij 
stuurde een Pater, die er juist retraite gaf naar haar toe. Deze vroeg haar of ze niet liever 
naar den hemel ging dan hier zooveel pijn en ellende uit te staan: "Pater, hoe kan ik aan 
sterven  denken",  antwoordde  ze  snikkend.  "Ik  heb  vier  kleine  kinderen,  mijn  man 
verdient  haast  niets:  wie  zal  voor  mijn  kleintjes  zorgen?  Neen,  ik  kan  ze  zoo  niet 
verlaten." De Pater bracht dit aan den Rector over. Onmiddellîjk ging hij er heen en zoo 
echt hartelijk zei hij haar: "Moedertje, als dat het eenige is wat U nog terughoudt van O. 
L. Heer, wees dan gerust, vanaf dit oogenblik zijn uw kindertjes de mijne". Een uur later 
was de moeder dood.
Dat  was  de  bovennatuurlijke  werkmethode  van  Rector  Savelberg  en  dank  zij  deze 
methode groeide zijn stichting - de Broeder Congregatie stichtte hij in 1874 - steeds meer 
uit, ondanks alle tegenspraak en tegenwerking.

We willen hier ook nog even wijzen op een bepaalde tak van werkzaamheid die Mgr. 
Savelberg  zijn  zusters  toewees  en  die  in  het  begin  heel  wat  is  becritiseerd:  n.l.  de 
werkzaamheid der zusters op de Colleges en Seminaries. Nadat in 1890 de Kleine Zusters 
van den H. Joseph de huishoudelijke zorg in het College van Roermond op zich hadden 
genomen, stuurde Mgr. Savelberg in 1897 niet  minder. dan vijf  en dertig zusters met 
hetzelfde doel naar Rolduc NOOT  1). 

NOOT: De Z. E. Savelberg heeft steeds 
relaties  met  Rolduc  onderhouden;  hij  was  intiem 
bevriend met  enkele  Rolducsche leeraren  o.m.  met  
wijlen Mgr. Menten - die ook zijn lijkrede hield - en 
wijlen Mhr. Raven. Die relaties werden echter echt  
levendig, toen de eerw. zusters zijner Congregatie te  
Rolduc  werkzaam  werden  gesteld.  Zoolang  zijn  
gezondheid  het  toeliet  kwam  hij  maandelijks  voor  
haar een conferentie houden; zijn eerste gang was 
dan  naar  de  Rolducsche  kerk,  die  hem  om 
belangrijke jeugdherinneringen lief was. Ook maakte 
hij  nu en dan een  groot  feest  te  Rolduc mee,  niet  
omdat hij van feesten hield, doch hij meende daartoe 



verplicht te zijn, en als hij daarvoor kwam, maakte  
hij  zijn  bezoek  zoo  kort  mogelijk.  Onze  vroegere  
koetsier bracht hem dan terug naar Heerlen; als een 
bijzonderheid  deelde  deze  koetsier  mee,  dat  Mgr.  
onmiddellijk zijn rozenkrans begon te bidden, als hij  
in het rijtuig zat. (Red.)

In  de  gedachtengang  van  sommigen  was  het  niet  passend  dat  religieuzen  als 
dienstboden werden gezonden naar Colleges en Seminaries. De eerste levensbeschrijver 
van Mgr. Savelberg's leven, Pater J. L. Jansen c.s.s.R., geeft op die tegenwerping een 
antwoord dat o.i. afdoend moet heeten. " Wat bepaaldelijk haren arbeid betreft in de 
bisschoppelijke  Seminaries  en  Colleges,  wordt  haar  (in  den  Regel)  gezegd  deze 
bediening hoog te schatten en te beminnen als een medewerking tot het onderhoud en 
de vorming der  priesters  en als  het  ware  een voortzetting  van het  werk der  heilige 
vrouwen,  die  den  goddelijken  Zaligmaker  volgden  en  dienden.  Zij  zullen  tevens 
voortdurend bidden, dat God goede werklieden in Zijn Wijngaard zende en de priesters 
en jongelingen, voor wie ze werken, volmake en heilige. Zoo zullen zij ook deelachtig 
zijn aan de verdiensten van het goede dat door dezen tot stand zal gebracht  worden." 
NOOT 

       NOOT:  J. L. Jansen C.s.s.R.: Mgr. Petrus 
Joseph Savelberg. 2de Ed. 1928, p. 98.

In deze gedachte, zoo waar en zoo geheel aan de leer van het Evangelie zelf en de 
voorbeelden van den Verlosser ontleend, ligt het antwoord op dien twijfel. En als we nu 
na zooveel jaren terugzien op zijn levenswerk, de dubbele Congregatie van Broeders en 
Zusters, waarin hij zijn groote liefde voor armen en gebrekkigen heeft willen vastleggen, 
en we zien dat zijn Zustercongregatie 58 huizen telt met meer dan 1600 zusters en de 
Broedercongregatie 4 groote huizen heeft, waar heel wat ongelukkigen verpleegd worden, 
dan moeten we constateeren: "Vere digitus Dei est hic", Hier is de vinger Gods! .

Ziedaar het eenige, waartoe de mensch bij het aanschouwen van Mgr. Savelberg's werk 
besluiten kan.
En dat  alles  is  nog maar  de uiterlijke kant  van zijn leven:  maar  als we uit  de vele 

beschikbare gegevens de innerlijke groei van deze echte priesterziel nagaan, dan komen 
we tot de conclusie dat God op een meer dan gewone wijze in die ziel heeft gewerkt en 
dat we in Mgr. Savelberg terugvinden wat Paus Benedictus XV stelt als het criterium van 
een heldhaftig deugdenleven n.l. de getrouwe, voortgezette en standvastige vervulling der 
verplichtingen van den eigen levensstaat.

Geleidelijk zien wij uit den regelmatigen, godvruchtigen, ijverig en priester den asceet 
groeien.  Het  ging  hem als  alle  heiligen  die  trouw blijven  aan  hun  eenmaal  gekozen 
richting en aan hun eenmaal gemaakte voornemens. Goed gebruikte genaden verdienden 
nieuwe genaden en  daardoor  werd hij  steeds  vuriger  en  strenger  voor  zichzelf  totdat 
tenslotte zijn tot afzondering, versterving en zelfkwelling overhellende natuur door zijn 



geestelijken leidsman zal moeten getemd en ingetoomd worden. In zijn latere levendagen 
en  vooral  in  zijn  ouderdom  was  Savelberg  een  man,  die,  gewoon  geworden  aan  de 
zelfingekeerdheid van een diepgaand zieleleven en steeds zinnende op de dingen van een 
hoogere wereld, zich eenigszins vervreemd gevoelde van de mensch en om hem heen die 
zich  immers  in  een  heel  andere  gedachtenwereld  hebben ingeleefd  en zich voor  heel 
andere dingen interesseeren NOOT 

NOOT:    P.  Geurts:  "Naar  aanleiding  van  een 
biografie" in: de Tijd, act. 1909.

Wanneer wij zien,  hoe hij  de bittere lijdensuren die aan zijn dood voorafgingen,  nog 
pijnlijker tracht te maken door vrijwillige zelfkwelling, dan is het voor de kenners van de 
"psychologie  der  heiligen"  geen vraag  meer,  dat  een  meer  dan gewone innerlijke  en 
uiterlijke versterving hem zeer gemeenzaam en lief was geworden. 

Wie  het  zieleleven  van  Mgr.  Savelberg  ontleedt  zal  daarin  een  gezonden  en 
onafgebroken groei opmerken: een trouwe, voortgezette en standvastige vervulling van de 
plichten die hij in den eenmaal gekozen levensstaat erkende.

Het einde kwam 11 Februari 1907. Zijn sterven was de dood van een heilige. De dokter 
die hem geregeld bezocht, verklaarde dat hij nooit zoo iets had meegemaakt. "Veel moet 
Rector Savelberg geleden hebben", zoo zei hij, "zelfs bleek na zijn dood, dat hij geheel 
doorgelegen was. Daar had hij niets van gezegd, ook niet aan mij als dokter. Ondanks zijn 
vele pijnen, is er geen klacht zelfs geen zucht van zijn lippen gekomen. Die man was niet 
meer  bij  zijn  lichaam."  Daags  voor  zijn  dood,  den  10  Februari,  juist  zijn  80sten 
verjaardag (hij had meermalen voorspeld dat hij dien dag nog zou beleven), vroeg zijn 
biechtvader hem: "Monseigneur, is U ondanks uw lijden toch gelukkig?" "Ik kan mijn 
geluk niet uitdrukken" antwoordde de stervende, "ik ben overgelukkig". Dat waren zijn 
laatste woorden. Den volgenden morgen, op het feest van de Verschijning der Onbevlekte 
Maagd te Lourdes, omstreeks 5 uur, terwijl zijn opvolger met vele Broeders en Zusters 
hem  omringden,  gaf  hij  zijn  schoone  ziel  door  Maria's  handen  aan  God  terug.  Dat 
geschiedde te Heerlen, waar hij het grootste gedeelte van zijn heilig priesterleven had 
doorgebracht.

De zachte glans van heiligheid die Mgr. Savelberg reeds tijdens zijn leven had verspreid 
nam  na  zijn  dood  groote  verhoudingen  aan.  Men  noemde  zijn  leven:  "Een 
aaneenschakeling  van  werken  van  naastenliefde."  Men  prees  zijn  moed  en  zijn 
volharding: "geen enkel goed werk vond zijn hand te doen of hij begon het en hield het 
vol, zoolang de Voorzienigheid het toeliet." Mgr. Savelberg, zoo getuigde een schrijver, 
"was een man geheel naar Gods hart: een die zichzelf voor niets rekende, die opging in 
naastenliefde en ijver voor het zieleheil: een van die mannen met het hart van Vincentius, 
die wel veel bewondering maar niet veel navolging vinden, omdat zulk een navolging de 
meest heldhaftige deugd vordert."

Hoe hij zich ook zocht te verbergen en God alleen of andere personen op den voorgrond 
zocht te plaatsen, hij heeft niet kunnen beletten dat zijn heiligheid reeds tijdens zijn leven 
werd opgemerkt. De geestelijken die hem kenden, hielden hem algemeen voor een heilig 



priester. Een Israëliet, die in de buurt van zijn "kloosterke" woonde zei van hem: "Die 
man moet maar lang blijven leven: die wendt de straffen Gods van Heerlen af". En op 
zijn graf  werd openlijk gezegd zonder vrees  voor tegenspraak:  "In geheel  Heerlen en 
omstreken houden allen die hem kennen, Roomsch en on-Roomsch, dezen priester voor 
een heilige."

Deze "fama Sanctitatis", deze roep van heiligheid is steeds sterker geworden, hoe meer 
men zijn leven ging bestudeeren en van alle kanten werd het geconstateerd: deze nederige 
priester verdient dat zijn eenvoudig en toch zoo heldhaftig leven tot eer van God, tot 
stichting  der  Kerk  en  tot  glorie  van  ons  vaderland  vastgelegd  wordt  en  verheerlijkt. 
Daarom heeft de Bisschop van Roermond in 1934 een Kerkelijke Rechtbank ingesteld die 
een eerste onderzoek moest instellen naar het leven en de deugden van den Dienaar Gods, 
de  noodzakelijke  basis  en  het  eerste  stadium  voor  een  eventueele  Zalig-  en 
Heiligverklaring.

Dit Bisschoppelijk proces is drievoudig: Het eerste over de faam van heiligheid dient 
vast te stellen dat de Dienaar Gods zoowel bij zijn leven als na zijn dood algemeen- als 
een heilige werd beschouwd; wat hier vooral niet mag ontbreken is het bewijs dat de D. 
G. de deugden, vooral de goddelijke deugden op heldhaftige wijze heeft beoefend en tot 
aan zijn dood daarin heeft volhard. Onze Moeder de H. Kerk wil dat men haar zulk een 
groote gedachte van Mgr. Savelberg geeft, dat zij kan zeggen: Men heeft mij klaar en 
duidelijk bewezen dat Mgr. Savelberg een buitengewoon man is en een buitengewoon 
man  in  alles:  in  zijn  godsvrucht,  in  zijn  nederigheid,  versterving,  voorzichtigheid, 
naastenliefde,  onbaatzuchtigheid,  geduld,  sterkte.  De Kerk moet  kunnen zeggen:  Men 
heeft  mij  zoo'n sprekend,  zoo'n alzijdig,  zoo'n overtuigend beeld van Mgr.  Savelberg 
geschetst,  dat  de  heilige,  Roomsche  Kerk  aan  heel  de  wereld  openlijk  durft  zeggen: 
"Savelberg is, en wel in alles, een buitengewone' verschijning geweest!"

Voor  dit  eerste  proces  zijn  opgeroepen  60  getuigen  die  in  145  zittingen,  elk  van 
ongeveer 3 en 1/2 uur, de figuur van Mgr. Savelberg van alle kanten hebben belicht.

Het tweede proces stelt een onderzoek in naar de rechtzinnigheid der geschriften van 
den D. G. Vandaar dat al die geschriften worden opgevorderd om ze aan een nauwkeurig 
onderzoek te onderwerpen.

Bij het derde proces, dat in den naam van den Bisschop wordt gevoerd, behoort een 
onderzoek van het huis, de kamers door den D. G. bewoond en het graf, alsmede een 
bijzondere  ondervraging van eenige getuigen om te  weten  te  komen of  niet  soms de 
persoon, wiens Zaligverklaring wordt gewenscht, reeds publiek als heilige werd vereerd. 
De Kerk wil n.l.  niet  hebben dat men haar oordeel vooruitloopt en zulk een publieke 
vereering zou het  beste middel zijn om de heele Zaligverklaring van de agenda af te 
voeren.  Hiermee  is  niet  gezegd,  dat  het  ongeoorloofd  zou  zijn  den  Dienaar  Gods 
afzonderlijk  aan  te  roepen  om door  zijn  voorspraak  gunsten  van  God  te  verkrijgen; 
volstrekt niet. Zoo wordt b.v. in Heerlen het graf van Mgr. Savelberg op het oogenblik 
heel  druk  bezocht:  men  telt  soms  op  een  dag  meer  dan  100  bezoekers.  Ook  is  een 
gezamenlijk gebed in de kerk of kapel nog geen openbare eeredienst; maar de publieke, 
openbare vereering als heilige of zalige, die dus verboden is, bestaat daarin dat men het 



beeld op het altaar plaatst of daarvoor licht brandt, de afbeeldingen met een heiligenkrans 
siert,  relikwieën  openlijk  ter  vereering  uitstelt  e.d.  Voor  deze  twee  laatste  processen 
worden maar enkele getuigen opgeroepen, zoodat ze een tamelijk vlot verloop hebben.

Is het Bisschoppelijk onderzoek, de eerste instructie afgeloopen, dan worden de akten 
overgeschreven en het origineel goed verzegeld in het bisschoppelijk archief opgeborgen; 
het  afschrift  met de brieven en de andere stukken die op de zaak betrekking hebben, 
worden naar Rome gezonden. Daar wordt de zaak ingeleid bij de Congregatie der Riten, 
waar ze nog een zeer lange procedure te doorloopen heeft.

Wanneer de zaak in Rome zal eindigen is moeilijk te voorspellen. Zeker is dat de Kerk 
in deze zaken uiterst secuur, voorzichtig en streng is, zoodat er gewoonlijk tientallen van 
jaren mee gemoeid zijn. De groote Paus Benedictus XIV, een eerste klas jurist, die tot op 
den dag van vandaag nog altijd  geldt  als  de specialiteit  op het  gebied van Zalig-  en 
Heiligverklaring, ontving eens bezoek van een Protestant, die eens graag dien geleerden 
Paus zou ontmoeten. In den loop van het gesprek raakte hij allerlei onderwerpen aan o.a. 
ook  de  Zalig-  en  Heiligverklaringen  in  de  Roomsche  Kerk.  't  Bleek  dat  hij  er  wat 
sceptisch tegenover stond: ging dat allemaal wel zoo secuur? "Wel dat treft", zei hem 
Benedictus XIV, "ik ben juist bezig er een te bestudeeren. Wilt U het eens meenemen?" 
Na enkele dagen komt hij terug en begint al zonder verdere inleiding: "Heilige Vader, als 
alle processen zoo worden gevoerd, dan geloof ik dat de Zaligen door de Kerk verklaard 
zalig zijn, de Heiligen heilig en Gij de opvolger van St. Petrus!" "Welnu", zegt de Paus 
"Ik kan U verzekeren,dat dit proces zeker nièt wordt aangenomen!"

Moge het proces van Mgr. Savelberg de strenge toets der kerkelijke critiek doorstaan!

Dr. E. EYKEMANS c.s.s.R.

(OCRLC2006)



KRONIEK  Rolduc's Jaarboek 1936-1937

(jrb.blz. 10 tm 22) (OCRLC2006)

15 Juli 1936. 
Als  Rolduc  heden voor  de  groote  vacantie  is  leeg  gestroomd,  worden  onmiddellijk 

maatregelen  getroffen om met  de te  verrichten  grootere  werkzaamheden een begin te 
maken,  n.l.  in  de  eerste  plaats  het  vernieuwen van het  bordes  (balcon)  op  de groote 
speelplaats. De afbraak van het oude valt tegen; het bordes blijkt later te zijn bijgebouwd, 
want in de muur van het hoofdgebouw vindt men de dichtgemetselde kelderramen, zooals 
ze aan beide zijden van het bordes aanwezig zijn. De vernieuwing is bedoeld als een 
trouwe  weergave  van  het  oude.  Als  alles  klaar  is  en  ook  het  bovenstuk  met  het 
Christusmonogram boven de hardsteenen omlijsting van de hoofddeur een mooiere vorm 
heeft  gekregen,  als  de groote  steenen bakken aan  beide  zijden,  die  heel  wat  geleden 
hadden, kunstig hersteld zijn, beteekent het geheel een groote verbetering. In de tweede 
plaats wordt in het timpanon boven het bordes een nieuwe electrische klok aangebracht - 
de oude had reeds lang haar dienst geweigerd. De leerlingen schijnen in den beginne een 
ongewone  belangstelling  te  hebben gehad voor  de  nieuwe  klok,  die  ze  vaak op min 
harmonische wijze bij het slaan van de klok aan de dag legden, sunt pueri pueri. Ten 
derde wordt de bemeubeling van de verschillende slaapzalen voltooid en krijgt Dortoir VI 
een extra-beurt.  Ten slotte wordt de speelzaal van Klein Rolduc vergroot en krijgt  de 
heele zaal een veel vriendelijker aanzicht door het aanbrengen van een nieuwe vloer en 
van een mooie lambrizeering.

16 Juli 1936.
 Wij worden verheugd door de benoeming van een nieuw en leeraar, den Weleerw. 

Heer Eug. Senden, priester uit het Groot-Seminarie.

19 Juli 1936.
 De besturen van de R. K. leeszalen in Nederland, die te Sittard een congres hebben 

gehouden,  brengen een bezoek aan Rolduc en nemen belangstellend kennis  van onze 
inrichting.



20 Juli 1936.
 Met  schrik  vernemen wij  uit  de bladen,  dat  in  Spanje,  waar  sedert  eenige  tijd  het 

bolchewisme in 't geheim werkt, een revolutie is uitgebroken. Wat zal er worden van dat 
eens zoo echt Katholieke land?

24 Juli 1936.

 Reeds heden verschijnt het 16de Rolducsche Jaarboek. Een record! Het jaarboek wordt 
met groote instemming begroet door zijn trouwe lezers en door de Pers.

29 Juli 1936.
 Een aantal jeugdige werkeloozen beginnen met de vergrooting en nivelleering van ons 

sportveld. Hoe lang zal het duren, voordat het in gebruik genomen wordt?

30 Juli 1936.

 Heden overleed te Nijmegen de heer Johan Fr.  Clem. Arntz,  oud-lid van de Eerste 
Kamer en van de Provinciale Staten van Gelderland. Met een vroom gebed gedenken wij 
dezen zeer verdienstelijken werker en oud-leerling van Rolduc. Zie bl. 83.

2 Augustus 1936.
 Vandaag  wapperen  de  vlaggen  van  onze  gebouwen  ter  begroeting  van  de  550 

deelnemers  aan de 12de  Sociale  Week;  heel  wat  gegadigden moesten  wegens plaats-
gebrek geweigerd worden. Deze sociale week kreeg een opvallende betekenis, doordat 
een der leiders van de N.S.B. de vriendelijkheid had een poging aan te wenden, om via de 
regeering een Duitschen spreker die overigens reeds lang gemeld had dat hij niet komen 
kon - te weren, en niet het minst door de verspreiding van een vlugschrift van zijn partij, 
waarvan de inhoud hoogst beleedigend was voor onzen Bisschop en voor Dr. Poels; de 
uitwerking van beide aanvallen was zichtbaar in het voordeel van de sociale week.

3 Augustus 1936.
 Namens de Sociale Week wordt deze morgen in onze kerk een plechtige rouwdienst 

gehouden  voor  een  der  trouwste  en  meest  verdienstelijke  deelnemers  aan  de  sociale 
weken, wijlen Z. Exc. Jhr. Mr. Charles Ruys de Beerenbrouck. Het was een mooie daad 
van piëteit en dankbaarheid tegenover dien grooten katholieken Nederlander.



4 Augustus 1936.
 De sluiting van de Sociale Week; onze vereerde Bisschop komt ervoor over en luidt de 

stormklok tegenover de steeds driester wordende actie  van de N.S.B. Zelden werd de 
Week op zoo roerende en geestdriftige wijze gesloten.

5 Augustus 1936.
 Mgr. Lemmens roept zijn diocesanen op tot een nieuwe vorm van missieactie, n.l. de 

speciale hulp v,an ons bisdom Voor het apostolisch Vicariaat Tsingtao in China.

11 Augustus 1936.
 Welgeslaagde bondsdag van doe R. K. Jong-studenten van Limburg te Sittard. Vele 

van onze leerlingen namen eraan deel.

14 Augustus 1936.
 Op  58-jarige  leeftijd  overlijdt  te  Kerkrade  onze  oud-muziekleeraar  en  organist  P. 

Zimmermann; wij toonen onze belangstelling bij zijne begrafenis. R. I. P.

15 Augustus 1936. 
Om het mooie Mariafeest van deze dag luister bij te zetten, organiseeren de vacantie 

bewoners  van  Rolduc  een  kleine,  intieme,  maar  echt  stichtende  processie  met  het 
Allerheiligste over de speelplaats, door het bosquet naar de Lourdesgrot, waar de zegen 
gegeven wordt.

19 Augustus 1936.
 Onze muziekleeraar, de heer Jacques Rhoen heeft heden bij de Belgische grens een 

zeer droevig en pijnlijk auto-ongeluk, hetgeen zijn terugkomst naar Rolduc gedurende 
geruim en tijd onmogelijk zal maken.

Bezoek van Mgr. Elis. van de Weyer, apost. administrator van Paracatu in Brazilië.

30 Augustus 1936.
 Opening van de zesdaagsche retraite voor de priesterleeraars onder leiding van Pater 

Prümm S.J. van het Ignatiuscollege te Valkenburg. Mgr. onze Bisschop toont zijn hooge 
belangstelling door de retraitanten in de dagen van afzondering te komen toespreken.



6 September 1936.
 Op bisschoppelijk verzoek houden wij vandaag een aanbidding van het Allerheiligste, 

om Gods  genaden  voor  Limburg  af  te  smeeken  in  deze  moeilijke  tijden,  nu  de  zoo 
noodzakelijke eenheid jammerlijk verstoord wordt en de verwezenlijking van gevaarlijke 
uitheemsche theorieën wordt nagestreefd.

7 September 1936.
 De groote vacantie  is  ten einde;  de leerlingen keeren vanavond terug;  met  de 100 

nieuwelingen  bezetten  de  oude  leerlingen  alle  beschikbare  plaatsen.  Onze leeraar,  de 
weleerw. heer Vogels, die onder de vacantie het suppletie-examen B van het Gymnasium 
haalde, gaat zijn academische studies beginnen te Utrecht. Mhr. Rhoen, de muziekleeraar 
zal tijdelijk vervangen worden door den heer Noë.

8 September 1936.
 Wij beginnen het schooljaar met de gewone plechtige H. Mis, om Gods zegen erover 

af te roepen.
Onverwacht komt de gelukkige tijding, dat Prinses Juliana zich verloofd heeft met Prins 

Bemard van Lippe Biesterfeld.

9 September 1936. 
In de eetzaal is een radiotoestel opgesteld; staande luisteren wij onder het middagmaal 

allen  naar  de  radioboodschappen  van H.  M.  Koningin  Wilhelmina,  H.  K.  H.  Prinses 
Juliana en Prins Bernard; zij doen een waar enthousiasme ontstaan, dat zich uit in het 
zingen van nationale liederen. De namiddag-recreatie wordt verlengd en een extra gunst 
wordt in het vooruitzicht gesteld. Aan de vorstelijke verloofden wordt een telegram van 
gelukwensch gezonden.

12 September 1936.
 Bij  gelegenheid  van  het  nationale  feest  ter  eere  van  die  verloving  is  krachtens 

ministerieele  bepaling  heden  geen  school;  wij  stellen  ons  tevreden  met  een  vrije 
namiddag.

13 September 1936. 

Pastoor  Janssen  van  de  nieuwe  St.  Antoniusparochie  te  Heer-Maastricht  preekt  en 
collecteert heden te Rolduc met succes voor zijn nieuwe kerk.

15 September 1936.
 Onze  oud-leerling  Dr.  Vranken  te  Weert,  viert  heden  het  zilveren  jubileum  zijn 



lidmaatschap van de Provinciale Staten van Limburg. Ad multos annos!

16 September 1936. 
Opening van de jaarlijksche retraite van de leerlingen, te geven door de Z. E. Paters 

Redemptoristen Hanrath, van den Bemd, Peters en Verhoeckx.
Heden overleed, getroffen door de bliksem, te Bokakata in de Belgische Congo onze 

oud-leerling Missionaris Lambert Eygenraam. Zie bl. 84.

19 September 1936. 
Weer een jubilé van een oud-leerling, n.l. van Mgr. Geurts van depaters van Scheut, 

bisschop va,n Jungpingfu,  die  heden de dag herdenkt,  waarop hij  50 jaar  geleden als 
missionaris het eerst de voet zette op Chineesche bodem.

20 September 1936.

 Einde  van  de  welgeslaagde  retraite;  nu  kan  de  studie  met  nieuwe  moed  worden 
aangevat.

22  September  1936.  Voor  onze  verkenners  een  belangrijke  dag:  nu  hun  twee 
hopmannen naar het Groot Seminarie zijn gegaan, is onze leer aar Dr. van Can bereid 
gevonden om als hopman op te treden. Hij werd als zoodanig plechtig geïnstalleerd.

27 September 1936.
 Als een donderslag bij heldere hemel komt het bericht, dat onze regeering de gouden 

standaard  heeft  verlaten,  zoodat  de  devaluatie  van  de  gulden  een  feit  is.  Mogen  de 
gevolgen voor Nederland gunstig wezen !

Vandaag op de gewone wijze  de lste missiedag te  Rolduc;  Mgr.  B. Visser  M.S.C., 
apostolisch prefect van Poerwokerto (midden Java) en Pater Broklage S.V.D. van Te-
teringen voerden het  woord;  's  avonds de missie film "De Zwarte Non",  welke in de 
smaak viel van de leerlingen.

Te Heerlen is heden de landdag van de R. K. Kiezersbond; de leerlingen der hoogste 
klassen  woonden  die  landdag  bij;  de  meedogenloos  neerstroomende  regen  belette  de 
geestdrift van de deelnemers niet.

Onze oudleerling Dr. F. Peters te Uden - hij kwam in 1876 te Rolduc - werd benoemd 
tot Ridder in de orde van den H. Silvester. Van harte proficiat!

28 September 1936.
 De hoogwaardige heer, Mgr. van Dinter, generaal van de paters Kruisheeren, bezoekt 

heden  Rolduc;  terwijl  hij  onder  de  wandeling  over  de  speelplaats  gaat,  klappen  de 
aanwezigen hem toe, hetgeen hun een sigaar bezorgt voor de volgende namiddag.



1 October 1936.

 Onder de promenade wonen de leerlingen een bioscoopvoorstelling bij in Kerkrade, 
waar de plechtigheden van de prinselijke verloving in . den Haag en Amsterdam worden 
vertoond.

4 October 1936.
 Op deze Zondag een zeer mooie plechtigheid, n.l. de inwijding van onze Lourdesgrot 

door Z. Exc. Mgr. G. Lemmens. Ziet de beschrijving ervan bl. 158. Na de plechtigheid 
sprak Mgr. de jongens toe op de speelplaats en beloofde hun een mooi congé.

5 October 1936. 

De mooie namiddag van heden leent zich daarvoor uitstekend. De grooteren gaan met 
een flink "belegtes" broodje in hun zak naar de oude ruïne" Wilhelmstein". Zie bl. 101.

De kleineren gingen naar  de nieuw aangelegde vijvers  van Ehrenstein  in Kerkrade, 
waar roeien en ezelrijden worden beoefend. Geheel tevreden keerden allen terug.

11 October 1936.
Eerste uitgangsdag van de Zuid-Limburgers. De thuisblijvers genieten 's avonds van de 

film "De storm op de Mont Blanc". Aan de verwarming was een defect, zoodat de aula 
niet  verwarmd was. Droeg dat bij om de koude-tafereelen van de reuzenberg beter te 
genieten?

13 October 1936. 
In  het  hospitaal  te  Kerkrade  overlijdt  heden  op  roerende  en  troostende  wijze  onze 

(oud)leerling Frans Beckers. Zie bl. 87.

17 October 1936.
 De begrafenis van Frans Beckers te Waubach bijgewoond door enkele heeren leeraren 

en Rolducsche vrienden van den overledene.

20 October 1936.
 Wij brengen een laatste eer aan den afgestorvene door een plechtige hoogmis in onze in 

diepe rouw gevulde kerk. Ook familieleden woonden de indrukwekkende dienst bij.
Een zeer onaangenaam bericht uit den Haag, vanwaar men ons dwingt tot progressieve 



schoolgeldheffing zelfs met terugwerkende kracht.

22 October 1936.
 Het feest van St. Daphne, wier relikwieën feestelijk zijn uitgesteld en ter eere van wie 

de jaarlijksche hoogmis gezongen wordt; moge zij Rolduc van uit de hemel beschermen.

24 October 1936.
 Het Rolducsche dierenpark krijgt een uitbreiding door het aanschaffen van een paar 

Shetlandsche ponnies (Floortje en Jopie) die worden ondergebracht in de weide langs de 
onderste vijvers.

25 October 1936.
 Het feest van Christus-Koning, dat op verlangen van het Nederl. Episcopaat plechtig 

gevierd wordt vooral als eerherstel aan God voor de beleedigingen den Heer aangedaan 
door het Bolchevisme en het moderne heidendom. Voor het uitgestelde H. Sacrament 
bidden wij om terugkeer van de wereld tot Christus.

28 October 1936.
 Buiten huilt de wind en slaan de regenvlagen tegen de gebouwen en de kale boomen; 

omdat men niet op de speelplaats kan zijn, draait in de namiddag-recreatie in de aula de 
film "Emile en zijn detectives", waarvan dankbaar genoten wordt.

31 October 1936.
 Onze aanstaande leeraar, de weleerw. heer P. Castermans slaagt heden te Nijmegen 

voor het doctoraal examen in de klassieke letteren. Proficiat!

1 November 1936.
 De grijze lucht, die hangt boven Rolduc, belet ons niet de vreugde te deelen van de 

Kerk, die heden de triomf viert  van haar geheiligde kinderen in de hemel - onder de 
hoogmis een mooie meerstemmige mis. 's Avonds gaan onze gebeden medelijdend naar 
de zielen, die dat geluk nog afwachten in het oord der reiniging.

2 November 1936.

 Biddend trekken wij naar ons kleine intieme kerkhof om de zielen te gedenken van hen, 



wier stoffelijke overblijfselen daar de stonde der opstanding verwachten. 
Onder de avondstudie zit Rolduc drie kwartier in het duister; Goddank kunnen wij ons 
redden met een spaarzame gasverlichting.

6 November 1936.
 De heeren prefecten en surveillanten laten de leerlingen heden genieten van de ter 

hunner eer verleende jaarlijksche gunst.

7 November 1936.
 In  Duitschland  zijn  wij  onverdiend  in  opspraak;  er  hebben  zich  gevallen  van 

vergiftiging voorgedaan met doodelijken afloop; ze zouden veroorzaakt zijn door vleesch, 
dat hier voor weeskinderen en ouden van dagen was afgehaald; een officieel onderzoek 
heeft  evenwel aangewezen, dat het door ons gegeven vleesch geheel  "einwandfrei" is 
geweest.

12 November 1936.
 Wij hebben bezoek van een Spaanschen bisschop, Z. H. Exc. Mgr. Gonzales, bisschop 

van Teneriffe. Mgr. houdt in de aula voor de leerlingen der hoogste klas in de Fransche 
taal  een  toespraak  over  zijn  zwaar  geteisterd  vaderland;  hij  geeft  ons  een  blik  in  de 
geschiedenis van Spanje in de laatste jaren; wij vernemen, hoe de marxistische regeering 
onwettelijk ontstaan, de godsdienst op wreedaardige wijze vervolgd heeft en hoe generaal 
Franco,  die  bij  het  begin  van  zijn  optreden  noch  over  geld,  noch  over  wapenen  en 
manschappen beschikte, nu reeds het grootste gedeelte van Spanje van het bolchevisme 
gezuiverd heeft. Ten bewijze van dank wordt den Hoogw. spreker gebed beloofd voor het 
welslagen  van  het  gerechtvaardigde  verzet  tegen  de  wreede  verwoesters  van  zijn 
vaderland.

15 November 1936.
 2de uitgangsdag voor de Zuid-Limburgers, 's avonds in de aula de mooie film: "De 

Patrouille van de Dood".

21 November 1936.
 Na vele dagen van regen en storm, welke vele slachtoffers maakte op zee, zet de koude 

in. De vijvers zijn vol water; als de vorst nu maar aanhoudt!



25 November 1936.
 St. Cathrien, een vrije dag in het lange trimester, die aan heel Rolduc welkom is, zeker 

in  de  eerste  plaats  aan  de  studenten  der  Philosofie.  's  Avonds  speelden  zij  zeer 
verdienstelijk  een  Engelsche  detectief-geschiedenis  "De  Spookt  rein".  Het  Rolducsch 
orkest onder leiding. van Mhr. Noë voerde met succes een drietal nummers uit.

27 November 1936. 
Onze groot St. Bernardhond "Balbo", die alles behalve lief was voor kippen en eenden, 

moet Rolduc verlaten; in zijn plaats komt een mooie Chineesche keeshond.

28 November 1936.
 Rolduc's toneel treedt in dienst van de liefdadigheid; het stuk van St. Cathrien wordt 

voor toeschouwers uit Kerkrade en omgeving opgevoerd; de St. Vincentiusvereeniging 
van Holz krijgt ruim 200 gld. daardoor in haar kas.

Vandaag overleed in het ziekenhuis te Heerlen onze oud-leerling de groot-edelachtbare 
heer  Louis  Merckelbach,  lid  van de  Gedeputeerde  Staten  van  Limburg;  aan  zijn  na-
gedachtenis wordt een artikeltje gewijd bl. 83.

5 December 1936.
 Daags voor St. Nicolaas; de mooiste surprise van deze dag was wel de opvoering van, 

"En waar de Sterre bleef stille staan" van Felix Timmermans, uitstekend en fijn gevoeld 
vertolkt door de vereenigde Haagsche spelers, onder leiding van Balledux; het stuk bracht 
tegelijk in ons de mooie stemming van het naderende Kerstfeest.

6 December 1936.

 Als wij dezen morgen wakker  worden, zien wij dat St. Nicolaas een sneeuwsurprise 
gebracht  heeft;  alles  ziet  er  blinkend  wit  uit  in  de  winterzonnestralen,  en  de 
sneeuwbalgevechten kunnen beginnen.

Opening van het triduum van "Voor Eer en Deugd", dit jaar geleid door den Z.E. Pater 
Vermin M.S.C. uit Stein.

7 December 1936.
 Collecte  voor  het  nationaal  geschenk,  aan  te  bieden  aan  Prinses  Juliana  en  Prins 

Bernard bij hun aanstaand huwelijk.

8 December 1936.
 Het mooie feest van Maria Onbevlekt Ontvangen, met de schitterende sluiting van het 



Triduum; de directeur kondigt namens Mgr. aan, dat dit jaar de plechtige toewijding van 
alle instituten van ons bisdom aan Maria in Mei zal plaats hebben. Voorloopig bidden wij 
iedere dag in het avondgebed het door Mgr. opgestelde voorbereidingsgebed.

12 December 1936.
 Onze leeraar, de weleerw. heer Dr. J. Kurris heeft aan Mgr. den Bisschop de wensch te 

kennen gegeven om pastoor te worden; hij krijgt heden bericht dat hij benoemd is tot 
pastoor  te  Stevensweert;  meer  dan  hartelijke  toejuichingen  begroeten  den  nieuwen 
pastoor in de eetzaal; zijn vertrek beteekent voor de Latinisten een verlies van degelijk en 
hoogst opgewekt onderwijs; moge het hem in de insula sancti Stephani goed gaan! Tot de 
Kerstvacantie zal hij zijn lessen geven.

14 December 1936. 

Ter eere van den nieuwen pastoor maken de leerlingen een extra-wandeling.

15 December 1936.
 Vandaag promoveert onze leeraar, de weleerw. heer Jos. Boosten aan de Universiteit te 

Nijmegen tot doctor op het proefschrift: "Taine et Renan et l'Idée de Dieu".

18 December 1936.
 Begin  van  de  composities;  de  vacantie  is  nabij,  maar  voorloopig  is  vossen  de 

boodschap.

22 December 1936.
 Onze  oud-leerling  Gabriël  Corten  uit  Beek  (L.)  wordt  gekozen  tot  lid  van  de 

Gedeputeerde Staten van Limburg; van harte proficiat!

23 December 1936.
 Naar huis voor de Kerstvacantie; deze duurt tengevolge van de nationale feesten, die op 

komst zijn, een paar dagen langer dan gewoonlijk.

25 December 1936.
 Het  Kerstfeest  wordt  in  de  weldoende  rust  van  de  vacantie  hier  op intieme,  maar 

hartelijke wijze gevierd.



1 Januari. 
Wie  voortaan  na  het  diner  wandelt  in  het  bosquet,  zal  er  de  Duitsche  zusters  van 

Herzogenrath en Merkstein niet meer ontmoeten met haar emmers en korven, waarin zij 
jaren lang hier voedsel haalden voor haar beschermelingen. Von höchster Stelle in Berlijn 
is haar verboden daarvoor de grens te overschrijden. Men heeft blijkbaar voedsel genoeg 
in  het  groote  vaderland,  ook  voor  arme  weezen  en  ouden  van  dagen!!!  Dat  anti-
godsdienstige stemming dat verbod heeft veroorzaakt, durven sommigen beweren.

5 Januari.
 In verband met de groote feesten van overmorgen wapperen nu reeds de vlaggen op 

Rolduc; zij hebben echter een groot stuk van haar feestelijk aanzien verloren, daar de 
storm ze deerlijk gehavend heeft.

6 Januari.
Al  huilt  de  wind  en  kletteren  de  regenvlagen,  onze  klokken  beieren  mee,  om  de 
feestvreugde van morgen in te luiden.

7 Januari.
 Tegen alle verwachting in schijnt de Oranjezon en kunnen door heel Nederland en met 

name in  de  hofstad  de  groote  feestelijkheden  plaats  hebben  bij  gelegenheid  van.  het 
prinselijk huwelijk. Ook Kerkrade doet er flink aan mee. Daar wij slechts met enkelen te 
Rolduc zijn, is er van feest hier geen sprake; toch hebben wij een hoogmis opgedragen 
om  Gods  bijzondere  zegen  voor  het  hooge  huwelijkspaar  en  een  telegram  van 
gelukwensch gezonden; daarenboven hebben wij op het voorplein een herinneringsboom 
geplant.

11 Januari.
 Terugkeer van de leerlingen.

12 Januari.
 Onder de wandeling gaan de leerlingen in een bioscoop te Kerkrade filmopnamen zien 

van het vorstelijk huwelijk.

17 Januari.
 Plechtige  installatie  van  Pastoor  Kurris  te  Stevensweert,  waarbij  ook  Rolduc  zijn 

belangstelling toont.
Onder de hoogmis hebben wij weer een bouwpastoor, n.l. de weleerw. Heer Poels, die 



te Venlo de nieuwe parochie opricht van de H. Familie, en die preekt en collecteert voor 
zijn kerk.

Was het lste trimester van dit schooljaar zeer gunstig wat betreft de gezondheidstoe-
stand, de berichten over heerschende griep in den lande maakten ons bevreesd, dat ons 
huis daar niet aan voorbij  zou komen; die vrees blijkt  niet geheel misplaatst,  want er 
liggen reeds eenige leerlingen te bed. Goddank evenwel niet ernstig ziek.

19 Januari 1937.
 Mgr.  Stam, apost.  prefect  van Kisumu in Oost-Afrika,  brengt  een kort  bezoek aan 

Rolduc.

21 Januari 1937.
 Onze eigen Bisschop vertoeft heden en morgenvroeg. in ons midden, om zijn hooge 

belangstelling te toon en voor onze aanstaande priesters; aan tafel in de beide eetzalen 
begroet  Mgr.  de  leerlingen  en  verleent  hun een  welkome gunst,  waarvan  zij  morgen 
genieten.

24 Januari 1937.
 De  griep  maakt  eenige  nieuwe  slachtoffers;  met  enkele  dagen  bedrust  komen  de 

patiënten eraf.

29 Januari 1937.

 Opeens is het echt koud geworden; de liefhebbers van de schaatsen hebben hoop, maar 
de sterke  wind houdt  het  water  in  de vijvers  in  beweging,  zoodat  zij  maar  voor  een 
gedeelte met ijs bedekt worden.

30 Januari 1937.
 In Duitschland ligt heden alle arbeid stil en wapperen de vlaggen; het is 4 jaar geleden, 

dat  het  N.S.B.-regiem  gevestigd  werd.  De  groote  toespraak  van  Hitler  is  een 
verheerlijking  van zijn  systeem en van de  verkregen  resultaten.  Jammer,  dat  er  geen 
woord in staat van de verhouding tot de Kerk, die helaas meer en meer verdrukt wordt.

31 Januari 1937. 

Officiëel bezoek van zijn Exc. den Commissaris der Koningin aan Rolduc; dit bezoek 
had  een  zeer  aangenaam  verloop.  De  ontvangst  had  plaats  in  de  aula,  waar  op  de 
voorzijde  van  het  tooneel  tusschen  palmen  en  bloemen  de  portretten  prijkten  van 
Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Bernard. De commissaris, die vergezeld 



was  van  Mevrouw  zijne  echtgenoote,  werd  met  een  flink  gespeelde  marsch  en  met 
hartelijk handgeklap begroet en daarna door twee leerlingen met een beurtvers welkom 
geheeten. Mevrouw werd ook daarin betrokken en haar werd een bloemruiker aangebo-
den. Dan speelde het Rolducsch orkest een ouverture, en was de beurt aan een der oudste 
leerlingen, om de gevoelens van eerbied en aanhankelijkheid te vertolken; het volgend 
nummer van het program was weer
een orkeststuk; dan nam de directeur het woord, om vooral namens de heeren leeraren de 
hooge bezoekers te verwelkomen. Hij wees erop, hoe in het oude Rolduc steeds van het 
begin  van  zijn  ontstaan  vaderlandsliefde  en  eerbied  voor  het  burgerlijk  gezag  waren 
beoefend en hoe dit  tot  op deze dag met  liefde werd voortgezet.  Hij  memoreerde  de 
bezoeken, welke verscheidene hoog vereerde personen van het Oranjehuis aan Rolduc 
hebben gebracht en waarin hij een nieuwe plicht van dankbaarheid zag, om ons vorsten 
huis  trouw te  blijven;  hij  sprak  hartelijke  heilwenschen  uit  voor  de  Koningin  en  het 
jonggehuwde  vorstelijk  paar,  welke  wenschen  uit  het  hart  gegrepen  bleken  van  alle 
aanwezigen.  Hij  las  een  telegram  voor,  dat  aan  hare  Majesteit  bij  deze  gelegenheid 
namens heel Rolduc werd verzonden, Ten slotte vermeldde hij, hoe de voorgangers van 
den tegenwoordigen Commissaris der Koningin een opvallende belangstelling ja vriend-
schap hebben getoond voor Rolduc en beval ons huis aan in dezelfde gevoelens van den 
tegenwoordigen vertegenwoordiger van de Koningin; het drievoudig "lang zal hij leven!" 
op den hoogen bezoeker uitgebracht werd op geestdriftige wijze beantwoord.

De Commissaris, die thans hierop antwoordde, herinnerde aan zijn eerste bezoek aan 
Rolduc gedurende de laatste sociale week, toen hij ook kwam als leerling, aan zijn eigen 
kostschooljaren,  die  hij  met  vreugde  en  dankbaarheid  voor  zijn  vroegere  leeraren 
gedenkt; hij spoorde de leerlingen aan, om te waardeeren, wat hier voor hen gedaan wordt 
en daaruit nut te trekken voor het latere leven. Hij dankte hartelijk voor de mooie muziek 
en speciaal voor de hartelijke gevoelens ten zijnen opzichte uitgesproken en eindigde met 
een oprechte heilwensch voor de voorspoed van Rolduc. Natuurlijk maakte hij ook van 
zijn  bezoek  gebruik,  om aan  de  leerlingen  een  vrije  namiddag  te  geven.  Het  laatste 
nummer van het program was het zingen onder leiding van het orkest van het Wilhelmus, 
dat machtig klonk door de ruime mooie aula. Toen de leerlingen na afloop der ontvangst 
in de beide eetzalen, aan tafel zaten voor het middagmaal, zijn de hooge gasten hen daar 
nog  weer  gaan  bezoeken,  en  werd  er  weer  gezongen  en  gejuicht.  Het  Limburgsch 
volkslied  weerklonk  er  en  het  "Leve  Limburg"  van  den  Commissaris  ontlokte 
geestdriftige toejuichingen. Het bezoek heeft een dubbele mooie vrucht gedragen, in de 
eerste plaats, dat de liefde voor Koningin en Vaderland opnieuw is bevestigd en dat de 
Limburgsche gouverneur de harten veroverd heeft van Rold.uc.

Nadat de gasten het middagmaal gebruikt hebben, hebben zij een rondgang gedaan door 
Rolduc en belangstellend vele dingen in oogenschouw genomen, en keerden daarna naar 
Maastricht terug.

Na tafel luistert een zeer groot gedeelte naar de radiouitzending van de voetbalmatch 
Holland-Duitschland; de einduitslag veroorzaakt uitbundige vreugde.



2 Februari 1937.
 De Rolducsche Mariacongregaties houden op deze Mariadag een extravergadering in 

de crypte, waarin 67 nieuwe leden worden aangenomen.
Volgens oude traditie  is  er  heden tooneel;  het  Zuid-Limburgsch tooneel  speelt  "Het 

Pleegkind" van J. Ballings; het spel was uitstekend; omdat aan het stuk een Limburgsch 
karakter was gegeven door den bewerker, omdat het in het Limburgsch dialect was in-
geoefend en het spelen in de Nederlandsche taal een gedeelte van het typische zou doen 
verloren gaan, heeft men er vrede mee gehad dat het stuk, ook te Rolduc in het plat werd 
gespeeld en spijt heeft men er niet van gehad. Dat men evenwel dit niet zoo belangrijke 
feit heeft aangeduid als een soort triomfale intocht van het plat in Rolduc, begrijpen wij 
niet. Zeker wij hebben liefde voor de taal, die wij aan de huiselijke haard hebben geleerd; 
wij erkennen de waarde van taalstudie, ook van het dialect, maar gelooven, dat het voor 
jonge menschen, van wie vele nog moeten leeren goed Nederlandsch te kennen en te 
spreken,  het  best  is,  als  daaraan de hoofdzorg  besteed wordt  en dat  het  plat  spreken 
evenals in het verleden moet verboden zijn.

3 Februari 1937. 
Heden  begint  te  Manilla  het  23ste  Internationale  Eucharistische  Congres;  over  de 

breede oceanen heen vereenigen wij ons met de honderdduizenden uit geheel de wereld, 
die in de mooie stad van de Philippijnen in de komende dagen den Eucharistischen God 
hulde en eerherstel brengen.

7 Februari 1937.
 Vandaag  en  de  twee  volgende  dagen  het  veertigurengebed.  Overdag,  zoolang  het 

Allerheiligste is uitgesteld, gaan wij herhaaldelijk neerknielen voor Jezus, toevend in de 
blanke Hostie op het keurig versierde hoofdaltaar. De kerkelijke zang was goed verzorgd, 
zoowel  het  Gregoriaansch  als  de  meerstemmige  zang.  De  eerste  dag  werd  een 
meerstemmige mis van Refice op treffende wijze uitgevoerd. 's Avonds, althans de twee 
eerste dagen wordt er voor ontspanning gezorgd: Zondag hield mr. Hustinx uit Maastriçht 
een  interessante  causerie  over  Zuid-Afrika  -  hij  noemde  zijn  voordracht  "de  zeven 
wonderen  van  Zuid-Afrika".  Zij  was  rijk  geïllustreerd  door  mooie  en  spannepde 
filmopnamen, door den spreker zelf gemaakt, ook in de moeilijkste omstandigheden. Ook 
uit aardrijkskundig oogpunt was het een leerzame avond.

Maandagavond trad de goochelaar Davola op; ook hij wist de jeugd door zijn handige 
toeren een paar uren aangenaam bezig te houden.

8 Februari 1937.
 Met stijgende belangstelling volgen wij de ontwikkeling van de bittere burgeroorlog in 

Spanje; met vreugde vernemen wij heden, dat de havenstad Malaga, tot nu toe in het bezit 
van bolchewisten, gevallen is, en dat dus weer een deel van het ongelukkige land van de 
verwoede vijanden van God en Kerk gezuiverd is.



14  Februari 1937.  Half trimester - 's avonds in de aula de film: "F. P. I. antwoordt 
niet", welke met spanning wordt gevolgd.

18  Februari 1937.  Onder de namiddagrecreatie draait de Singermaatschappij een film 
van haar fabricatie, waarvoor de belangstelling matig was.

19 Februari 1937. Overlijden van onzen oudleeraar, den rustenden pastoor J. Schram te 
Oirlo-Venray. Wij bidden in het avondgebed voor de rust zijner ziel. Bij de begrafenis 
toont Rolduc zijn dankbare belangstelling. Zie verder bl. 80.

 24  Februari 1937.  Na vele dagen van regen en sneeuw eindelijk een zonnige dag, die 
zich leent voor de gunst toegestaan door den Commissaris der Koningin bij gelegenheid 
van zijn bezoek aan Rolduc.

7 Maart 1937.
 Half Vasten. Er valt veel sneeuw, zoodat sneeuwvermaak mogelijk is.
's  A vonds de gewone tooneeluitvoeting van deze Zondag; daar wij  een Vondeljaar 

vieren,  is  de keuze  gevallen  op  Jozef  in  Dothan;  het  stuk  viel  echt  in  de smaak  zie 
tooneeloverzicht. - Het orkest zorgde voor aardige afwisseling tusschen de bedrijven.

12 Maart 1937. 
De leerlingen hebben nog recht op iets extra's, dat hun bij de promotie van Dr. Boosten 

in het vooruitzicht gesteld is en waarvan zij heden dankbaar genieten.

13 Maart 1937.

 In  het Groot-Seminarie worden heden een aantal oudleerlingen van Rolduc priester 
gewijd; wij deelen de groote vreugde van de heeren wijdelingen en vragen Gods rijksten 
zegen voor hen. 

Sedert enkele dagen is men begonnen langs onze weide bij de vijvers een doelmatige 
afrastering aan te brengen; men wenscht te Rolduc meer beveiligd te zijn, ook al gaat het 
met kosten gepaard.

20 Maart 1937.
 Begin van de composities, de Paaschvacantie is dus nabij.

21 Maart 1937 ,
 Palmzondag. Dit jaar wordt de bekende meerstemmige Mattheüs-passie van Pothast 

weer uitgevoerd; zij maakt een verheffende indruk.



In de laatste week zijn twee hoogst-belangrijke pauselijke encyclieken.  n.l.  over het 
communisme  en  de  toestand van de  Kath.  Kerk  in  Duifschland verschenen.  Heel  de 
wereld neemt er met groote belangstelling kennis van; scherp belicht de Paus de heer-
schende toestanden; in Duitschland komt de slag raak aan. En de gevolgen? 

23 Maart 1937.
 Heden herdenken onze leeraar Dr. P. Everts en onze oud-Ieeraar de Z. E. Heer Pastoor 

Knops te Maasbracht de dag, waarop zij voor 25 jaar werden priestergewijd. Wegens de 
goede Week geen feest. Voor beiden onze hartelijke gelukwenschen.

De arbeid aan het voetbalveld is hervat; na vele vergeefsche pogingen is men erin ge-
slaagd graszoden te koopen, die op het genivelleerd  terrein zullen gelegd worden.

Enkele van onze heeren leeken-leeraren nemen deel aan een der retraiten, welke deze 
week te Spaubeek gehouden worden.

26 Maart 1937. 

Goede Vrijdag, vooral de drie laatste dagen dezer week leven wij de indrukwekkende 
plechtigheden van de passie des Heeren mee.

Vandaag viert de oud-provisor van Rolduc, de rustende pastoor Scheepers te Gulpen, 
zijn  gouden priesterfeest;  ofschoon er  eigenlijk  van feest  niet  kan  gesproken  worden 
wegens Goede Vrijdag en omdat de jubilaris zwaar ziek is, zenden wij hem gaarne onze 
hartelijke gelukwenschen met gebeden voor zijn herstel.

27 Maart 1937.
 Om 3 uur begint de dienst van "de heilige Zaterdag", om 4 uur komen de leerlingen in 

de Kerk en wonen de plechtige hoogmis bij; in blijde alleluja-stemming gaan zij na een 
vluchtig ontbijt op Paaschvacantie.

3 April 1937.

 Alweer een oud-Rolducien, die jubileert, thans pastoor Ribbergh te Houthem. 25 van 
die 40 priesterjaren heeft  hij  doorgebracht te  Rolduc.  Vandaag en ook morgen bij  de 
plechtige viering toont Rolduc voor dezen zeer verdienstelijken oudleeraar zijn warme 
belangstelling.

9 April 1937.
 Oud-Pastoor Scheepers, van wien wij vermeldden, dat hij 26 Maart 50 jaar priester 

was, scheidt heden uit het leven. Bij zijn begrafenis waren enkele heeren van Rolduc en 
verscheidene oud-collega's aanwezig. Hij ruste in vrede! Zie bl. 81.



14 April 1937.
 De Paaschvacantie is voorbij; dank zij de warme lentedagen zijn te Rolduc boomen en 

planten aardig uitgeloopen. In het carré bloeien de violen en vooral de mooie magnolia's; 
op  de  speelplaats  hebben  de  grijsgroene  pluimen  der  kastanjeboomen  zich  reeds  tot 
bloesems en bladeren ontwikkeld.

Bij de terugkomst gaat de belangstelling van vele leerlingen vooral naar het voetbal-
veld; het is nog wel niet klaar, maar men ziet dat er flink gewerkt is, en het vertrouwen 
dat het veld werkelijk goed zal worden, stemt tot tevredenheid en geduld.

Het nieuwe trimester begint wel wat ongunstig - een tiental leerlingen bleven nog thuis 
wegens ongesteldheid en de onderprefect van Groot Rolduc, Mhr. Janssen Am. keerde 
niet  terug,  omdat  hij  heden een  operatie  onderging voor  blinde  darm-ontsteking.  Wij 
hopen, dat al die zieken weer spoedig hun taak alhier zullen kunnen hervatten.

De heer Rhoen, onze muziekleeraar, die na zijn vreeselijk auto-ongeluk onder de laatste 
groote vacantie, ruim een half jaar voor herstel weg bleef, heeft zijn werk weer opgeno-
men. De heer Noë, die als plaatsvervanger optrad, blijven wij dankbaar.

15 April 1937.

 Er is een derde Shetlandsche ponnie bij gekomen.

16 April 1937. 
Heden  promoveert  de  heer  Wim  Roukens,  onze  oud-leerling  en  oud-leeraar,  te 

Nijmegen op een belangrijk. proefschrift tot doctor in de Letteren en in de Wijsbegeerte. 
Rolduc's hartelijke gelukwenschen. In een zijner stellingen verklaart de nieuwe doctor, 
dat er historische, toponymische en nationale argumenten zijn aan te voeren, om de thans 
vigeerende naam "Rol" duc" te wijzigen in de naam der oude abdij "Kloosterrade". Het 
bestaan van die argumenten ontkennen wij niet, maar de practische omzetting ontmoet 
vele moeilijkheden. Rolduc zal wat zijn naam betreft wel "Rolduc" blijven.

18 April 1937.

 Voor de studenten der Philosofie en de leerlingen der hoogste klassen van de andere 
scholen, hield de heer Paul Segers uit Brussel, secretaris van het R. K. Werkersverbond in 
België  een  zeer  belangrijke  en  welverzorgde  toespraak  over  de  Politieke  en  sociale 
toestanden in België.  Wij kregen daarop een heldere blik; ook bevatte ze kostbare lessen 
voor de opgroeiende jongelingschap, speciaal, omdat de toestanden in België voor een 
gedeelte  dezelfde  zijn  als  hier  te  lande.  De  directeur  dankte  den  Belgischen  spreker 
hartelijk voor de bewezen dienst.

20 April 1937.



 Nadat wij enkele dagen een zwarte vlag hebben zien wapperen op de Herzogenrather 
"Burcht" - het hing samen met propaganda voor de Hitler-organisatie van kinderen van 8 
tot 12 jaar '- aanschouwen wij heden over de grens weer tallooze roode vlaggen met het 
hakenkruis,  ter  eere  van  Hitlers  verjaardag.  Die  roode  vlaggen  vervullen  ons  telkens 
opnieuw met vrees voor onze katholieke medebroeders in het derde rijk.

21 April 1937.

 Nadat de twee eerste lessen gegeven zijn is het heden feest te Rolduc en wel voor het 
zilveren  priesterfeest  van  Dr.  P.  Everts,  feest  in  de  kerk,  waar  de  jubilaris  in  de 
aanwezigheid  van zijn  familie  een zeer  plechtige  hoogmis  van dankzegging  opdroeg, 
terwijl  het  Rolducsche koor op zeer  verdienstelijke wijze een meerstemmige  mis van 
Refice  uitvoerde  onder  leiding  van  Mhr.  Zuylen  en  Mhr.  Zeyen  prachtig  ons  orgel 
bespeelde; feest in de aula, waar de jubilaris gehuldigd werd door muziek, door voor-
drachten en toespraken; dr. Everts dankte voor alles op treffende wijze; de plechtigheid 
eindigde met het door allen uit volle borst gezongen: "Aan U o Koning der Eeuwen"; 
feest in de eetzaal, waar aan de versierde tafels een uitstekend diner werd aangeboden; 
feest ten slotte opnieuw in de aula, waar een dubbele filmvoorstelling "Het leven van den 
H. Don Bosco", en de "singende Jugend" gegeven werd, welke beide in de smaak vielen. 
Misschien des Guten zuviel, maar het zeer slechte weer van deze feestdag rechtvaardigde 
wel de overdrijving. Zie bl. 94.

23 April 1937.
 Aan tafel merken de leerlingen, dat het heden het naamfeest is van den Z. E. Heer 

Provisor; een flink stuk Limburgsche vla is welkom.

25 April 1937.
Opening van de serie preeken ter voorbereiding van de plechtige toewijding van Rolduc 

aan Maria; 2de opvoering van "Joseph in Dothan", thans ten bate van de St. Vincentius-
vereenigingen te Kerkrade; zij slaagde naar wensch, vooral Ruben en Joseph voldeden 
goed; circa 400 gld. was de zuivere opbrengst ten bate van de armen.

28 April 1937. 
Na de lange regenperiode, schijnt eindelijk vandaag de zon; geen zonnestraal was het 

bericht, dat de gezondheidstóestand van Mh. Janssen Am. minder gunstig is.
De Kerkraadsche Radio-distributie dringt door tot Rolduc - in de speelzalen, zooals ook 

in de kamers van verschillende heeren worden toestellen aangebracht. De jongens kunnen 
nu ook beter van mooie uitzendingen genieten.

30 April 1937. 
Verjaardag van Prinses Juliana; velen dragen oranje in het knoopsgat; aan tafel klinkt 



spontaan het Wilhelmus.
Het is de vooravond van de Meimaand; Maria's beeld prijkt tusschen bloemen en licht 

boven de ingang van de crypte.

1 Mei 1937. 
Onze oudleerling Mgr. Frans Geurts, Apost. Vicaris van Yungpingfu herdenkt de dag, 

dat hij voor 50 jaar in China zelf te Chentingfu de H. Priesterwijding ontving - Deus 
conservet eum.

2 Mei 1937. 
De leerlingen scharen Zich hedennamiddag rondom het balcon op de groote speelplaats 

en  luisteren  met  groote  belangstelling  naar  de  uitzending  van  de  voetbalwedstrijd 
Holland-België te Rotterdam en verheugen zich over de overwinning van het Hollandsche 
team.

3 Mei 1937. 
Heden en de twee volgende dagen de Kruisdagen met de processies, waaraan zeker vele 

oud-leerlingen met voldoening terugdenken.
Na het  middagmaal  krijgen  wij  een  flink  onweer  met  hevige  regenbuien,  die  over-

stroomingen  veroorzaken;  voor  het  in  wording  zijnde  voetbalveld  was  de  regen  niet 
onwelkom.

6 Mei 1937.
 's-Heeren Hemelvaart; na de hoogmis een interessante toespraak van Pater Verhoeve, 

provinciaal van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg over Nieuw Guinea.

9 Mei 1937. 
Gaarne sluiten wij ons aan bij de actie van gebed en offers voor de Missies in onze 

kolonies, welke van heden tot 16 Mei door heel Nederland plaats heeft.

12 Mei 1937. 

De jaarlijksche pelgrimstocht naar Schaesberg; het is frisch en droog weer; de tocht 
slaagde uitstekend; de terugtocht was zeer opgewekt; op de maat van de trom werd in 
verschillende afdeelingen gemarcheerd en luid en beschaafd klonken vele liederen uit 
"Cantecleer".

13 Mei 1937.
 Na het diner wordt een photo genomen van alle leeraren en leerlingen; een copie ervan 

treft men aan in dit jaarboek.
Na een lange ziekte overlijdt heden te Kerkrade onze huisarts Dr. G. Widdershoven; 



gedurende ongeveer 30 jaren heeft hij met toewijding en talent zijn zorgen gewijd aan 
onze gezondheid; in de gemeente Kerkrade had hij groote verdiensten voor het werk van 
steun  voor  noodlijdenden  en  werkloozen;  met  dank  gedenken  wij  zijne  ziel  in  onze 
gebeden. Zie bl. 82.

16 Mei 1937.
 Heden het hooge feest  van Pinksteren;  blijde Pinksterstemming in de Kerk met de 

mooie liturgische plechtigheden en indrukwekkende zang, maar niet buiten, want het is 
allerminst  Pinksterweer.  God  dank  dat  gezorgd  is  voor  een  film  (de  Keizer  van 
Californië), zoodat de lange recreatie aangenaam wordt onderbroken.

17 Mei 1937.
 Nadat  daags  voor  Pinksteren  reeds  een  aanloop  is  genomen  met  het  schriftelijk 

eindexamen H.H.S., begint het heden voor goed en duurt tot 26 dezer.

22 Mei 1937.
 In  het  groot-seminarie  wordt  een  niet  gering  aantal  van  onze  oudleerlingen  tot 

subdiaken  gewijd;  van  onze  levendige  belangstelling  en  van  ons  gebed  konden  de 
wijdelingen verzekerd zijn.

24 Mei 1937.
 Uit  dankbaarheid  houden wij  in  onze kerk heden een plechtige  uitvaartdienst  voor 

wijlen Dr. G. Widdershoven.
De 5de H.B.S. begint heden met het schriftelijk eindexamen.

26 Mei 1937. De 5e UH.S. gaat heden op de bekende excursie; na de zware arbeid is de 
vrije namiddag zeer welkom.

Vandaag de verkiezing voor de 2e Kamer, voor de uitslag waarvan natuurlijk ook hier 
groote belangstelling bestaat;'s avonds na het souper kan onder de zangoefeningen op de 
speelplaats reeds het gunstig resultaat, wat Kerkrade betreft, worden meegedeeld.

27 Mei 1937. 
Hoera!  een  schitterende  overwinning  voor  de  R.K.  Staatspartij  en  een  gevoelige 

nederlaag voor degenen, die zeker op zegepraal hadden gerekend.
Vandaag begint het triduum, dat aan de toewijding van Rolduc aan Maria voorafgaat. 

Pater  Eyckeler,  Montfortaan,  houdt  heden  en  de  twee  volgende  dagen  de  preeken. 
waardoor de leerlingen nog meer in de groote beteekenis van de toewijding worden in-
geleid.

30 Mei 1937.



 Heden een echte zonnedag, inde werkelijke en de figuurlijke zin van het woord. 's 
Morgens de groote processie; de indrukwekkende H. Mis op de speelplaats, bijgewoond 
door alle processiegangers en de leeraren en leerlingen van Rolduc; na afloop trekken wij 
in  de  kleurrijke  en  stichtende  stoet  onder  de  brandende  zonnestralen,  terug  naar  de 
hoofdkerk van Kerkrade, waar wij na de zegen met het Allerheiligste zingen: "Qu'ils sont 
aimés" - Het geheel was een. schitterende manifestatie van geloof en liefde tegenover 
God in de H. Eucharistie.

Van  de  leerlingen  wordt  vandaag  veel  gevraagd;  want  een  tweede  grootschen 
vermoeiende  plechtigheid  zal  straks plaats  hebben; daarom heeft  onder de namiddag-
recreatie nog een mooie filmvoorstelling voor hen plaats. - Om 5 uur arriveeren Z. H. 
Exc. Mgr. Lemmens en de H. E. H. G. Heer Dr. Fr. Feron, president van het Groot Semi-
narie, die in den namiddag de toewijding hebben gedaan van het Groot Seminarie aan 
Maria  en  die  dezelfde  plechtigheid  zoo aanstonds zullen  leiden  in  Rolduc,  het  Klein 
Seminarie. Voor een beschrijving van de feestelijke gebeurtenis verwijzen wij naar blz. 
162;  wij  vermelden  alleen,  dat  het  geheel  een  machtige  en  weldoende  indruk  heeft 
achtergelaten bij allen, die erbij tegenwoordig waren, speciaal de heerlijke toespraak van 
Prof.  Féron,  de hartelijke  en begeesterende woorden van onzen Maria-bisschop en de 
mooie zang van ons koor en ook de gezamenlijke zang van de leerlingen, welke heerlijk 
klonk onder de oude boomen van ons bosquet - ook brengen wij gaarne dank aan Z. H. 
Exc.  onzen  bisschop  en  aan  Prof.  Féron  voor  hun  aanwezigheid  en  voor  hun 
medewerking aan deze plechtigheid. Ter blijvende herinnering zal bij de hoofdingang van 
onze kerk een mooie gedenksteen worden aangebracht met het volgende chronicum

DIVInae Mater gratIae 
obLatos tIbI flLIos 
IesUqUe RegIs servVULos 
PartICIpes faC gLorlae.

31 Mei 1937. 
Mgr. verleende aan de leerlingen bij de heerlijke plechtigheid van gisteren een extra 

gunst, waarvan heden dankbaar wordt gebruik gemaakt.

1 Juni1937. 
Heden en morgen heeft het schriftelijk eindexamen Gymnasium plaats.
Onverwacht hebben wij heden het bezoek van den Bulgaarschen missiebisschop Z. H. 

Exc. Mgr. Theelen: 's avonds na het souper spreekt hij onze leerlingen op de speelplaats 
toe en morgen leest. Mgr. voor hen de stille H. Mis.

3 Juni1937. 
Begin  van  het  mondelinge  eindexamen  H.H.S.  Deskundigen  zijn  Mr.  Dr.  van 

Waterschoot van der Gracht, chef van het Staatstoezicht bij de Mijnen, J. Mous, adj.-
directeur  van de Staatsmijnen en Dr.  G. Huysmans,  le  directeur  van de Coöp. Centr. 



Boerenleenbank te Eindhoven.

5 Juni1937.
 Het eindexamen H.H.S. loopt hede ten einde met het blijde resultaat dat alle kandidaten 

(13) het einddiploma verwerven.

6 Juni1937. 
Heden vieren wij het feest van het H. Hart van Jezus; in processie trekken wij naar het 

mooie beeld in de tuin, waar de plechtige opdracht hernieuwd wordt.
In de namiddag heeft een plechtigheid plaats, waarnaar de Rolducsche sportliefhebbers 

verlangend  hebben  uitgezien,  nl.  de  inwijding  en  ingebruikneming  van  het  nieuwe 
vergroote en veel verbeterde voetbalveld. Wie hieromtrent meer wenscht te weten, zie 
naar het verslag bl. 59.

8 Juni1937. 
Vanavond is er onder krachtige leiding van Mhr. Zuylen weer oefening van de liederen, 

welke bij het aanstaande Directeursfeest zullen gezongen worden.

13 Juni1937. 
Heden het feest  van St.  Antonius, maar wij moeten nog twee dagen wachten op de 

plechtige viering.

14 Juni1937. 
Ter  inleiding  van  de  feestelijkheden  hebben  wij  hedenavond  een  met  groote 

belangstelling gevolgde bekermatch.

15 Juni1937. 
Vandaag  het  groote  feest,  waarvoor  bij  de  Rolducsche  jeugd  en  vele  gasten  een 

ongewone belangstelling bestaat. Buitengewone gasten zijn ditmaal de Internuntius van 
de H. Stoel, Z. H. Exc. Mgr. Giobbe, de gezant van Polen Z. Exc. Dr. Babinski, en die 
van den Koning van Italië Fr. Taliani in 's-Gravenhage. Elders in dit jaarboek vindt men 
van de feestelijkheden een enthousiaste  beschrijving.  Zie bl.  160.  Wij  vermelden hier 
alleen  de  tekst  van  het  aan  Z.  Heiligheid  den  Paus  gezonden  telegram  en  van  het 
terugontvangen antwoord:

"Directeur, professeurs, élèves Rolduc, petit Séminaire Ruremonde, avec illustres con-
vives  réunis  autour  éminent  représentant  Mgr.  Giobbe  protestent  obéissance  filiale  et 
attachement sincère promettant prières pour votre Santé. Directeur." .

Het antwoord, dat jammer genoeg met eenige vertraging arriveerde, luidde:
"Agréant hommages adressés occasion assemblée présidée par Mgr. Giobbe Saint Père 

remercie. surtout  prières et bénit de coeur. Cardinal Pacelli."

16 Juni1937.



 Na een verlengde nachtrust gaan de leerlingen kerkwaarts, waar Z. Exc. de internuntius 
voor hen de H. Mis leest en dan beginnen na het ontbijt de verschillende spelen van de 
"jour  des  jeux".  Bij  het  begin  daarvan  komen  de  hooge  gasten  uit  den  Haag  op  de 
speelplaats afscheid nemen van de Rolducsche jeugd; dat afscheid is kort maar hartelijk 
en  natuurlijk  weerklinkt  opnieuw  het  Italiaansche  lied  "Evviva  Pio  Undecimo".  -  's 
Avonds heeft na afloop van de wedstrijden de Rolducsche revue plaats door de heeren 
philosofen, die dit jaar erg in de smaak viel; kleine steekjes werden er kwistig uitgedeeld 
- na afloop de gewone prijsuitdeeling. Geheel voldaan, maar tamelijk vermoeid gaat de 
jeugd na een verkort avondgebed beddewaarts, om morgen met alle ernst de studie te 
hervatten, want de examens zijn in aantocht.

Vandaag is er nog iets belangrijks te Rolduc gebeurd; wie aan de Westzijde komt, ziet 
op  het  voorplein  een  groote  drukte;  er  zijn  steigers  verrezen  langs  het  hoofdgebouw 
(hoofdingang). De tand des tijds en de invloed van (vroegere?) mijnwerken hebben dak 
en muren verzwakt; die vragen ernstig om versterking en vernieuwing; daarmee is men 
reeds in het vroege uur begonnen, en als het weer en andere factoren meewerken, hoopt 
men, dat voor 8 Augustus [de opening van de sociale week] alles klaar zal zijn. God 
zegene dit verre van onbelangrijk werk!

22 Juni1937. 
Heden begint het mondelinge eindexamen H.B.S.; deskundigen zijn de heeren Dr. A. 

van Kreveld, Dr. E. van Dalen en Mr. G. J. van Brakel.

23 Juni1937. 
Wij komen bij de verbouwing van de westelijke voorgevel tot een droevige ontdekking, 

nl. dat de zware eikenbalken, die de zolder dragen, in de muren grootendeels verrot zijn, 
zoodat zij door nieuwe ijzeren balken zouden moeten vervangen worden. Zulks beteekent 
een belangrijke verhooging van de kosten, een verlies van oude mooie plafonds en een 
verlenging van de duur van het werk.

24 Juni1937. 
De architect Jos. Cuypers, die heden de toestand van de balken onderzoekt oordeelt de 

verwijdering noodzakelijk. Directeur en provisor worden uit hun vertrekken verbannen; 
het is een reuzen gesjouw met meubels, boeken enz.

25 Juni1937.
 Uitslag eindexamen H.B.S. Er vallen een vijftal slachtoffers.
De ijzeren balken in der haast aangevoerd, worden voor een gedeelte reeds in de hoogte 

geheschen en geplaatst. Deze spoed is welkom, want 8 Augustus is de Sociale Week en 
dan moet een gedeelte van de bouw weer bruikbaar zijn.

28 Juni1937. 



Mondeling eindexamen Gymnasium; gecommitteerden waren Dr. Renkema, Inspecteur; 
Dr. de Boer, hoogleeraar Leiden; Dr. Schaake, hoogleeraar Groningen en Dr. Nierstrasz, 
Hoogleeraar Utrecht.

1 Juli 1937. 
Heden loopt het eindexamen Gymnasium af; ook hier slachtoffers; een tiental haalden 

het einddiploma.

3 Juli 1937.
 Onder levendige belangstelling rijzen de dakspanten reeds in de hoogte; regen is niet 

welkom, zoolang er geen dak is aangebracht, want men constateert, dat hij doordringt tot 
in de portierskamer en de spreekkamers.

8 Juli 1937.
 Heden beginnen de overgangsexamens,  en gaat  de belangstelling zichtbaar  naar  de 

boeken.

14 Juli 1937. 
De  examens  zijn  voorbij;  heden  moet  er  worden  ingepakt,  een  vervelend  en  toch 

welkom werk.

15 Juli 1937.
 Na de hoogmis en het "Te Deum" van dankzegging vernemen de leerlingen de uitslag 

van het examen; daarna de prijsuitdeeling en een kort maal om zich te sterken voor de 
reis huiswaarts.

Vanaf heden tot 2 September is het groote vacantie.

(einde kroniek Jrb. blz. 22) (OCRLC2006)
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PRIJ S U I T D E ELI N G.
SCHOOLJAAR 1936-1937.

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

Hebben met goed gevolg afgelegd:

Het toelatingsexamen tot de Studie der Philosophie,
alle leerlingen der 6de klas van het Seminarie:

I.

Léon Dirix, van Heerlen.
Willy Geerits, van Blerick.

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

B.
Max Bissinger, van Amsterdam.
Joop den Boer, van Gennep.
Antoon van Leeuwen, van Rotterdam.
Hans van de Venne, van Nijmegen.
Rob van Zinnicq Bergmann, van Vugt.

11.

A.
Hubert Lumey, van Simpelveld.
Gerard Marcus, van Gulpen.
Willy Paes, van Chèvremont-Kerkrade.
Cor Schelfhout, van Kloosterzande.
Gerard Wolken, van Nieuw-Schoonebeek.

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

Leo Akkermans, van Rotterdam.
Jan Boumans, van Kerkrade.
Adri Braat, van Roosendaal.
Bernard Brugman, van Netterden.
Bertrand Maenhout, van Sluis Heille.

Bertie van Susante, van 's Hertog'enbosch.
Urbain Termote, van IJzendijke.
Hein Veeger, van Nijmegen.
Joseph Vrancken, van Kaalheide-Kerkrade.
August Zonjée, van Uitgeest.

IV. Het Eindexamen der Hoogere Handelsschool.
alle leerlingen der hoogste klas;

Hans ten Berge, van Arnhem.
Theo Drost, van Venlo.
Alfons Garé, van Beek (L.).
Jan van der Harten, van Eindhoven.
Marinus van den Heuvel, van Schijndel.
Hubert Huynen, van Maastricht.
Frits de Koning, van 's Gravenhage.

Joseph Koten, van Amstenrade.
Willem Rühülessin, van Mr. CorneIis.
Karel Spackler, van Eindhoven.
Leo Veen, van Hilversum.
Joseph Vorstermans, van Arcen.
Henk van de Wouw, van den Helder.

......
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ALGEMEENE PRIJZEN.

Seminarie.
TWEEDE JAAR.

Henri Sanders, van Roermond.

EERSTE JAAR.
Leo Pelzer, van Nieuwenhagen.

Seminarie~Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

Frans Hendriks, van Kerkrade.

Zeer eervolle vermelding:
Antoon Weyenborg, van Lichtenvoorde.

VIERDE KLAS.

Adriaan Weyenborg, van Lichtenvoorde.

DERDE KLAS.

Christ Verhaak, van Zevenbergsche Hoek;
Louis Augustus, van Kerkrade.

TWEEDE KLAS.
lste Afd.

PauI Emondts, van Terwinselen.
2de Afd.

Pierre Theunissen, van Eysden.

EERSTE KLAS.
lste Afd.

Leo Crijns, van Nuth.
2de Afd.

Leo Pierey, van Wittem.

Hoogere Burgerschool.
VIERDE KLAS.

Henk Beurskens, van Tegelen.
Joseph Driessens, van Weert.

DERDE KLAS.
lste Afd.

Piet Motké, van Breda.

2de Afd.
Wim Motké, van Breda.

TWEEDE KLAS.
lste Afd.

Antoon Beuting, van Enschede.

2de Afd.

Theo Hulshof, van Lichtenvoorde.

EERSTE KLAS.
lste Afd.

Nico Dongelmans, van Abcoude.
2de Afd.

Joseph Clevers, van Kerkrade.
Bartho Dechesne, van Leeuwarden.

Hoogere Handelsschool.
VIERDEKLAS.

Willy Thissen, van Schinveld.

Voorbereidende Klas.

lste Afd.
Henk Willemse, van Kerkrade.

2de Afd.
Nico WetzeIs, van BIeyerheide.

Seminarie.

TWEEDE JAAR.

Henri Sanders, van Roermond.
Alg. pr., lste. pro theod. lste pro psych:, lste pro

eth., 2e pro arch., 2e pro bio!., 2e pro kerk. adm.,
3e pro ascet., pro 4 verm., lste pro lat.

lste verm. socio!., 3e verm. bijb.. gesch., 4e verm.
gesch. wijsb.,4e verm. gew. wel.

Frans Janssen, van SpekhoIzerheide.
lste pro theod., lste pro socio!., lste pro kerk.

adm., 3e pro eth., pro 4 verm.
lst~ verm. psych., lste verm. arch., 3e verm.

bijb. gesch., Se verm. biol.

Joseph Creusen, van Brunssum.
lste pro gesch. wijsb., lste pro sociol., Ze pro

kerk. gesch., 2e pro psych., pro S verm. .

lste verm. theod., lste verm. eth., 4e verm. gew.
wet, Se verm. ascet., 6e verm. bijb. gesch.

Leo Wijnen, van Kerkrade.
lste pro eth., 3e pro theod., 3e pro psych., pro 4

verm.
lste verm. gesch. wijsb., 3e verm. kerk. adm., 4e

verm. arch., Se verm. kerk. gesch.

Chrétien Meertens, van Maastricht.
Pro gew. wet, 4e pro gesch. wijsb., pro 6 verm.,

2e pro lat.
lste verm. theod., 2e verm. kerk. gesêli., 3e

verm. psych., 4e verm. ascet., 6e verm. biol., 7e
verm. sociol.



PHILOSOPHIE SUPÉRIEURE.

Vle KLAS GYMNASIUM.



Ve KLAS H. B. S.

Ve KLAS H. H. S.



Leo Hünen, van Bocholtz (L.).
Ze pro arch., 4e pro bijb. gesch., 4epr. gesch.

wijsb.
Iste verm. kerk. gesch., 2e verm. psych., 6e

verm. theod.

Willy Janssen, van Krawinkel-Geleen.
Pro gew. we!., pro .5 verm.
2e verm. bio!., 2e verm. kerk. adm., 4e verm.

theod., 4e verm. eth., 7e verm. socio!.

Emile Suilen, van Swalmen.

4e pro ascet., pro 5 verm.
Iste verm. socio!., 5e verm. psych., 5e verm.

eth., 6e verm. kerk. gesch., 3e verm. lat.

Theo Bours, van Terwinselen.

3e pro theod., pro 5 verm.
Iste verm. eth., 3e verm. ascet., 4e verm. gew.

we!., 4e verm. socio!., Iste verm. lat.

Leo Bessems, van Heerlen.

3e pro biol., pro 4 verm.
Iste verm. gew. we!., 3e verm. theod., 3e verm.

eth., 8e verm. kerk. gesch.

Jan Geurts, van Bleriek.
Pro 5 verm.
Iste verm. gew. we!., 3e verm. gesch. wijsb.,

7e verm. socio!., 8e verm. kerk. gesch., 4e verm.
lat.

Alphons Claessens, van Berg en Terblijt.
4e pro kerk. gesch.
Iste verm. gew. we!., 4e verm. arch.

Henri Kerckhoffs, van Spaubeek.
Pro gew. we!.
6e verm. eth.

Gerard van de Loo, van Gennep.
4e pro socio!.
6e verm. eth.

Joseph Bindels, van Wassenaar.
Pro 4 verm.
Iste verm. bio!., Iste verm. kerk. adm., 4e verm.

psych., 7e verm. bijb. gesch.

Piet Martens, van Roermond.

4e verm. gew. we!., 7e verm. socio!.

Frits Rooyakkers, van Meijel.
5e verm. theod., 8e verm. ascet.

Piet Co enen, van Neeritter.
2e verm. ascet.

Jan Kluijtmans, van Oegstgeest.
5e verm. psych., 2e verm. lat.
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EERSTE JAAR.

Leo Pelzer, van Nieuwenhagen.
Alg. pr., Iste pro bijb. gesch., Iste pr.. kerk.

gesch., Iste pro ascet., Iste pro cosmo!., Iste log. en
crit., Iste pro onto!., Iste pro gesch. wijsb., Iste pro
socio!., Iste pro bio!., 2e pro lat.

Iste verm. arch., 4e verm. gew. we!.

Piet Coenen, van Sittard.

Iste pro arch., 2e pro ascet., 2e pro log. en crit.,
3e pro onto!., Iste pro lat., pro 6 verm.

Iste verm. cosmo!., lste verm. socio!., 4e verm.
bio!., 5e verm. bijb. gesch., 6e verm. gesch. wijsb.,
He verm. kerk. gesch.

Henri Moors, van Tungelroy- Weert.
Iste pro gesch., wijsb., 2e pro bijb. gesch., 2e pro

kerk. gesch., 3e pro log. en crit., pro 5 verm.
4e verm. onto!., 4e verm. gew. we!., 5e verm.

cosmo!., 6e verm. ascet., 2e verm. lat.

Jan Peters, van Heerlerheide.

2e pro cosmo!., 4e pro bio!., pro 5 verm.
Iste verm. ascet., 2e verm. onto!., 6e verm. log.

en crit., 7e verm. bijb. gesch., 8e verm. gesch.
wijsb.

Alphons Timmermans, van Horst.
2e pro cosmo!., pro 9 verm.
Iste verm. log. ep crit., Iste verm. onto!., Iste

verm. arch., Iste verm, kerk. muz., 2'e verm. bijb.
gesch., 3e verm. kerk. gesch., 5e verm. gesch.
wijsb., 5e verm. socio!., 3e verm. lat.

Herman Lemmens, 'van Lottum.

2e pro onto!., 3e pro bijb. gesch.
2e verm. cosmo!., 2e verm. log.

verm. bio!.
en crit., 3e

Frans Robroek, van Heerlen.

pro 8 verm.
Iste verm. bijb. gesch., 2e verm. gesch. wijsb.,

3e verm. log. en crit., 4e verm. onto!., 5e verm.
socio!., 6e verm. kerk. gesch., 7e verm. ascet., 4e
verm. lat.

Theodoor Trienekens, van Sevenum.

2e pro kerk. muz.
3e verm. kerk. gesch., 4e verm. onto!., 6e verm.

gesch. wijsb. .

Henri Jacobs, van Helden-Panningen.

pro gew. we!.

Theo Thomassen, van Roermond.

pro gew. wel.

Jean Schutgens, van Sittard.

2e pro kerk. muz.



Piet Bongarts, van Steyl.

pro 4 verm.
lste verm. lat., 4e verm. log. en crit., 7e verm.

bijb. gesch., 8e verm. kerk. gesch.

Martin Swenker, van Eindhoven.
3e verm. cosmol.

Piet Sluiters, van Gennep.
4e verm. cosmol.

Emile Vallen, van Ottersum.
5e verm. log. en crit.

Hubert Houben, van Eys-Wittem.
2e verm. kerk. muz.

Seminarie..Oymnasium.

VIJFDE KLAS.

Frans Hendriks, van Kerkrade.

Alg. pr., lste pro kerk. gesch., lste pro aardr.,
pro meetk. afd. A en B, lste pro scheik. afd. B,
2e pro lat., 2e pro gesch., 2e pro nat. hist., 3e pro
godsd., pro 5 verm.

lste verm. ned., lste verm. stelk. afd. B, 2e
verm. trigon, en an. mtk., 2e verm. nat. afd. B,
3e verm. hoogd.

Antoon Nelissen, van Beltrum bij Groenlo.

lste pro lat., lste pro ned., lste pro gesch., pro
stelk. afd. B, pro meetk. afd. A en B, pro trigon.
en an. mtk., pro nat. afd. B, lste pro nat. hist.,
2e pro fr., Ze pro 'eng., 2e pro scheik. afd. B.

lste verm. kerk. gesch., 2e verm. aardr., 6e
verm. godsd.

Hans Horbach, van Gulpen.

lste pro godsd., lste pro hoogd., Ze pro ned., pro
4 verm. '

Verm. lat., lste verm. gesch., lste verm: fr., 3e
verm. aardr.

Joseph Knops, van Oirsbeek.
2e pro aardr.
lste verm. nat. hist., 2e verm. meetk. afd. A. en

B, Se verm. godsd.

Jan Gelissen, van Sittard.

pro alg. lett.
lste verm. nat. afd. S en A, 2e verm. cult.

gesch.

Theo Weterman, van Deventer.
lste verm. aardr., lste verm. meetk. afd. A en

B, lste verm. trigon. en an. mtk., verm. scheik.
afd. B, ?e verm. stelk. afd. B, 3e verm. ned.
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Arthur Bloemen, van Schaesberg.
Ze verm. kerk. gesch., 2e verm. ned., Ze verm.

hoogd., 3e verm. gesch.

Jacques Ze yen, van Chèvremont-Kerkrade.
lste verm. hoogd., 3e verm. fr.

Henk Verhey, van Didam.
2'everm. nat. hist., 3e verm. godsd.

Eddy van de Voort, van Leiden.
lste verm. cult. gesch., 2e verm. gesch.

Frits Delahaye, van Nuth.
3e verm. fr., 3e verm. eng.

Hans Bertels, van Deventer.
4e verm. godsd.

VIERDE KLAS.

Adriaan Weyenborg, van Lichtenvoorde.

Alg. pr., pro ned., lste pro gesch., lste pro aardr.,
lste pro fr., 2e pro godsd., 2e pro lat., 2e pro hoogd.,
2e pro nat.

lste verm. eng.

Hans Kuypers, van Chèvremont-Kerkrade.

lste pro godsd., pro stelk., pro meetk., lste pro
nat., lste pro scheik.

2e verm. gesch., 2e verm. hoogd., 3e verm. fr.

Jan van Riet, van Stevensweert.

lste pro lat., 2e pro godsd., 2e pro gesch., Ze pro
fr., pro 4 verm. .

lste verm. ned., lste verm. nat., 2e verm. eng.,
3e verm. hoogd.

Gerard d'e Bruyckere, van Oostburg.
pro gr., Ze pro aardr., 2e pro scheik.
verm. godsd., lste verm. handt., 3e verm. nat.

Pierre Cremers, van Maastricht.

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

verm. eng., 3e verm. nat., 4e verm. hoogd.

Frans van der Meulen, van Kerkrade.

lste pro eng., Ze pro fr.
4e verm. hoogd.

Leo Caminada, van 's Gravenhage .
2e pro godsd., 2e pro eng.

Theo Pubben, van Venray.

late pro hc;>ogd.,3e pro lat.
2e vcrm. fr.

Joseph Paulissen, van Kerkrade.
pro 4 verm.
verm. scheik., 2e verm. gesch., 2e verm. handt.,

4e verm. aardr.



Emile Wolfs, van Voorburg.
3e pro lat.
3e verm. ned., 4e verm. eng.

Leo Nijst, van Kerkrade.
lste verm. aardr., verm. stelk., verm. meetk.,

I tse verm. nat., verm. scheik.

Joseph Schoemaker, van Deventer.
2e verm. aardr., 3e verm. ned.

Jules Limpens, van Amby.
Je verm. aardr., 4e verm. hoogd.

DERDE KLAS.

Christ Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.

Alg. pr., pro godsd., lste pro lat., lste pr. ned.,
pro stelk., 2e pro kerk. gesch.,2e pro gesch., 2e pro
aardr., pro 7 verm.

lste verm. gr., lste verm. hoogd., 2e verm. fr.,
2e verm. eng., 2e verm. meetk., 3e verm. nat., 4e
verm. handt.

Louis Augustus, van Kerkrade.

Alg. pr., pro godsd., pro hoogd., pro meetk., 2e
pro kerk. gesch., 2e pro gr., 2e pro gesch., 2e pro
en!!.. 2e pro nat., 3e pro lat., pro 4 verm.

lste verm. ned., lste verm. aardr., lste verm.
stelk., 3e verm. handt.

Bart Salemans, van Amstenrade.

lste pro kerk. gesch., lste pro gesch., lste pro
nat., 2e pro ned., 2e pro handt., pro 4 verm.

2e verm. hoogd., 3e verm. gr., 3e verm. fr., 3e
verm. eng.

Léon Hermans, van Nuth.

lste pro gr., lste pro fr., lste pro eng., 2e pro
kerk. gesch., pro 4 verm.

verm. gesch., 2e verm. lat., 2e verm. aardr.,
3e verm. hoogd.

Dries Verhoeckx, van Blerick.

pro hoogd.,2e pro lat., 2e pro ned., pro 7 verm.
verm. kerk. gesch., lste verm. eng., lste verm.

meetk., lste verm. nat., Ze verm. gr., 2e verm.
stelk., 3e verm. aardr.

Andreas Burm, van Nieuw-Namen..

lste pro aardr., lste pro handt., pro 4 verm.
lste verm. godsd., verm. gesch., 4e verm. gr.,

6e verm. lat.

Flip Janssen, van Njijmegen.
2e pro kerk. gesch.
verm. gesch., 2e verm. ned., 4e verm. fr.

Joseph Mertens, van Mechelen (L.).
pro 5 verm.
lste verm. lat., lste verm. fr., 2e verm. godsd.,

2e verm. ned., 4e verm. aardr,
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Johan van Waes, van Zuiddorpe.
2e pro gesch.
verm. kerk. gesch., 4e verm. nat.

Lambert Damen, van Maastricht.
2e pro fr.
3e verm. lat., 4e verm. eng.

Arnold van de Berg, van Hoensbroek.
4e verm. hoogd., 4e verm. eng.

Harry Smeets, van Gennep.
lste verm. handt.

Jan Coppes, van Enschede.
4e verm. eng.

Joseph Maes, van Nuth.
4e verm. eng.

Matthieu Jaspers, van Klimmen.
lste verm. nat., 2e verm. godsd.

Jaap van Wessum, van Wateringen.
4e verm. lat.

Piet Pinckaerts, van Maastricht.
5e verm. lat.

TWEEDE KLAS.

lste Afd.

Paul Emondts, van Terwinselen.

Alg. pr., lste pro godsd., pro gr., pro ned., pro
vad. 'gesch., pro alg. gesc'h., pro hoogd. pro 6 verm.

Verm. kerk. gesch., lste verm. lat., lste verm.
aardr., verm. stelk., lste verm. meetk., lste verm.
nat. hist.

Albert America, van Nuth.

lste pro kerk. gesch., pro aardr., pro nat. hist.,
pro handt., pro 5 verm.

lste verm. vad. gesch., Ze verm. gr., 2e verm.
lat., 2e verm. alg. gesch., 3e verm. godsd.

José Erens, van Schaesberg.
pr. fr.,2e pro lat., pro 5 verm.
lste verm. godsd., verm. kerk. gesch., lste verm.

gr., verm. ned., lste verm. hoogd.

Wim Janssen, van Nijmegen.
lste pt. lat., pro stelk., pro meetk.
Verm. ned., 4e verm. godsd.

Léon Crombach, van Vaals.
pro meetk., pro 5 verm.
verm. kerk. gesch., Ze verm. vad. gesch., 2e

verm. fr., 2e verm. nat. hist., 4e verm. lat.



Jan van der Hart, van Venlo.
pro stelk., 2e pro godsd.
2e verm. meetk., 2e verm. aardr.

Winand Wolfs, van Voorburg.

pro ned.
2e verm. hoogd.

Hubert Bischoff, van Kerkrade.

lste verm. handt., 2e verm. vad. gesch.,2e verm.
hoogd.

Jacques Huurman, van Deventer.
3e verm. lat., 3e verm. meetk.

Hary Seelen, van Reyen.
lste verm. fr.

Pierre van Hoef, van Wessem.
2e verm. handt.

TWEEDE KLAS.

2de Afd.

Pierre Theunissen, van Eysden.

Alg. pr., pro kerk. gesch., lste pro lat., ,lste pro
vad. gesch., lste pro alg. gesch., lste pro hoogd.,
pro stelk., lste pro nat. hist., 2e pro godsd. pro 5
verm.

lste verm. aardr., verm. meetk., 2e verm. gr.,
3e verm. ned., 3e verm. fr. .

Max Starmans, van Nuth.

lste pro godsd., pro kerk. gesch., pro gr., 2e pro
lat., 2e pro vad. gesch., 2e pro alg. gesch.

'lste verm. ned., 2e verm. nat. hist., 3e verm.
hoogd.

Eugène Jongen, van Chèvremont-Kerkrade.

lste pr .ned., 2e pro nat. hist., pro 5 ve.rm.
verm. meetk., 2e verm. lat., 3e verm. godsd.,

3e verm. aardr., 3e verm. hoogd.

Louis Starmans, van Nuth.

2e pro ned., pro 6 verm.
lste verm. godsd., lste verm. alg. gesch., lste

verm. hoogd., verm. stelk., lste verm. nat. hist.,
2e verm. vad. gesch.

Jackie Vaessen, van Kerkrade.

2e pro aardr., pro 5 verm.
1ste verm. vad. gesch., 2e verm. ned., 2e verm.

fr., 2e verm. hoogd., 4e verm. alg. gesch.

Heiny Roex, van Rimburg.

2e pro hoogd., pro 4 verm.
verm. kerk. gesch., 1ste verm. gr., 3e verm. lat.,

3e verm. alg. gesch.
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Henny Corsius, van Maastricht.
2e prohoogd.
1ste verm. lat., 2e.verm. aardr., 4e verm. fr.

Roeland Scholtens, van Deventer.
'lste pro fr.
4e verm. lat.

Fred van Schagen, van Palembang.
2e pro godsd.
1ste verm. handt.

Flip Tielens, van Maastricht.
2e pro fr.

Jan de Valk, van Oisterwijk.
1ste verm. fr., 2e verm. alg. gesch., 4e verm.

ned., 4e verm. vad. gesch.

Nico Voncken, van Heerlerheide.
2e verm. godsd., 3e verm. vad. gesch., 4e verm.

aardr.

Peter Bemelmans, van Heerlen.
3e verm. hoogd.

EERSTE KLAS.

1ste Afd.

Leo Crijns, van Nuth.

Alg. pr., 1ste pro lat., 1ste pro vad. gesch., 2e pr
godsd., 2e pro ned., 2e pro alg. gesch.

lste verm. fr., lste verm. wisk., 1ste verm. nat.
hist.

Jan Koonings, van Eindhoven.

18te pro ned., lste pro nat. hist., 2e pro aardr.,
pro 5 verm.

Iste verm. bijb. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.
lat., 2e verm. wisk., 4e verm. fr.

Floris van Zinnicq Bergmann, van Vugt.

lste pro bijb. gesch., lste pro wisk;, lste pro
handt., 2e pro vad. gesch. ,

1ste verm. lat., 2e verm. aardr., 3e verm. ned.

Alfons Cremers, van Heerlen.

2e pro lat., 2e pro wisk., 2e pro nat. hist.
lste verm. aardr., 2e verm. bijb. gesch., 3e

verm. fr. '

George Crolla, van Valkenburg CL.).
2e pro handt., pro 4 verm.
lste verm. godsd., 1ste verm. vad. gesch., 2e

verm. ned., 4e, verm. bijb. gesch.

Emile à Campo, van Tindjowan.
lste pro alg. gesch., 1ste pro aardr.
2e verm. vad. gesch., 2e verm. nat. hist.,3e verm.

bijb. gesch.



Leo van Hegelsom, van Grubbenvorst.
Iste pro godsd.
2e verm. fr., 4e verm. ned.

Rudolf Hunink, van Deventer.

Iste pro fr.

Peter Hermesdorf, van Nijmegen.

2e pro fr.

Lou HuIsman, van Welten (Heerlen).

Iste pro voordr.

Jacques Wagemans, van Posterholt.

Iste verm. ned., Iste verm. alg. gesch., 4e verm.
wisk.

Paul Koten, van Amstenrade.

3e verm. wisk.

Frits van der Zander, van Schinveld.

3e verm. vad. gesch.

Jacques Hoogstraten, van Deventer.

4e verm. vad. gesch.

EERSTE KLAS.

2de Afd.

Leo Pierey, van Wittem.
Alg. pr., Iste pro godsd., Iste pro lat., Iste pro

vad. gesch., Iste pro fr., pro stelk" 2e pro bijb.
gesch., 2e pro ned., 2e pro aardr., 4e pro voordr.

verm. alg. gesch., 2e verm. nat. hist.'

Eric Blom, van Maastricht.

Iste pro nat. hist., Iste pro voordr., 2e pro ned.,
2e pro alg. gesch., pro 6 verm.

Iste verm. bijb. gesch., Iste verm. lat., Iste
verm. vad. gesch., Iste verm. aardr., Iste verm.
fr., Ze verm. godsd.

Jan Busch, van Dordrecht.

Iste pr.ned., Iste pro handt., 2e pro lat., 2e pro
fr., 3e pro voordr.

Iste verm. stelk., 2e verm. godsd.

Joseph Ruiters, van Kerkrade.
Iste pro alg. gesch., Iste pro aardr., 2e pro vad.

gesch., 2e pro nat. hist.
3e verm. lat., 3e verm. handt.

Karel Batenburg, van Amersfoort.
2e pro godsd., pro 6 verm.
2e' verm. lat., 2e verm. vad. gesch., 2e verm.

fr., 2e verm. stelk., 3e verm. bijb. gesc., 3e verm.
ned.
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Rein Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.

Iste pro bijb. gesch., pr:. 4 verm.
Iste verm. ned., 2e verm. godsd., 3e verm. aardr.,

4e verm. lat.

Jan Sijpkens, van Bussum.

2e pro handt., pro 4 verm.
2e verm. godsd., 2e verm. aardr., 3e verm. vad

gesch., 4e verm. fr.

Hubert Lenders, van Eygelshoven.
pro 4 verm.
2e verm. godsd., Ze verIIÎ. ned., 4e verm. bijb

gesch., 4e verm. aardr.

Eduard van Loo,van Kerkrade.
3e verm. fr., 4e verm. vad. gesch.

Wim Loyson, van Nieuwenhagen.
Iste verm. nat. hist.

Piet Vullinghs, van Sevenum.
Iste verm. godsd.

Gerard Stroy, van Verilo.
2e verm. bijb. gesch.

Hoogere Burgerschool.

VIERDE KLAS~

Joseph Driessens, van Weert.

Alg. pr., pro ned., Iste pro lijnt., 2'e pro stereom.
2e pr'. scheik., 2e pro nat. hist., 2e pro aardr.,pr.
5 verm.

Iste verm. eng., 2e verm. handt., 3e verm.
godsd., 4e verm. nat., 4e verm. werkt.

Henk Beurskens, van Tegelen.

Alg. pr., pro beschr.mtk., Iste pro nat., Iste pr
werkt., Iste pro econ., pro hoogd., 2e pro handt.,
pro 4 verm.

Iste verm. fr., Iste verm. lijnt., Ze verm. ned.,
2e verm. eng.

Bob Gelhard, van Deventer.

pro ned., Iste pro eng.,2e pro kerk. gesch., 2e pro
gesch., 2e pro aardr., pro 6 verm.

Iste verm. godsd., Iste verm. econ., 2e verm.
nat., ~e verm. scheik., 3e verm. nat. hist., 3e
verm. fr.

Theo van Wessum, van Wateringen.
pro goniom., Iste pro stereom.,pr. beschr. mtk.,

2e pro werkt., 2e pr.econ.
Iste verm. nat" lste verm. aardr., 2e verm.

godsd.



Henk Motké, van Breda.
lste pro kerk. gesch., lste pro nat. hist., lste pro

gesch., 2e pro fr.
lste verm. econ., Ze verm. eng., 3e verm. lijnt.

Rudolf Eysink, van Deventer. .

lste pro fr., 2e pro godsd., 2e pro econ., 2e pr
eng.

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

Henri Franssen, van Venlo.

lste pro handt., 2e pro nat., pro 5 verm.
lste verm. werkt., lste verm. nat. hist., lste

verm. eng., 3e verm. godsd. 3e verm. scheik.

Ben Burgers, van Eindhoven.
2e pro fr., 2e pro eng., pro 4 verm.
lste verm. ned., lste verm. handt., 2e verm

gesch., 2e verm. lijnt.

Johan Tromp, van Sneek.
Ze pro gesch., Ze pro aardr.
lste verm. kerk. gesch., 3e verm. econ.

Marcel Smeets, van Maastricht.

pro 5 verm.
Iste verm. scheik., lste verm. gescb., 2e verm.

fr., 3e verm. nat., 4e verm. handt.

Hans Cobben, van Breda.

Ze pro stelk.
verm. hoogd., Ze verm. eng.

Rudolf Wennekers, van Utrecht.

lste pro godsd.
3e verm. kerk. gesch.

Kees Willemse, van Kerkrade.

lste pro scheik.

Adri Hoynck van Papendrecht, van Bergeijk.
Iste pro stelk.

Peter Buck, van Kerkrade.

pro 4 verm.
2.e verm. kerk. gesch., 3e verm. werkt., 4e verm.

econ., 4e verm. lijnt.

Bob Fleischeuer, van Maastricht.
2e verm. nat. hist., 3e verm. ned.

Harry Jaartsveld, van Groenlo.
Zeverm.werkt.

DERDE KLAS.

lste Afd.

Piet Motké, van Breda.
Alg. pr., Iste pro godsd., lste pro ned., lste pro

eng., Ze pro gesch., pro 4 verm.
lste verm. kerk. gesch., lste verm. nat. hist.,

2e verm. hoogd., 4e verm. aardr.
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Hein Geelen, van Kerkrade.
lste pro kerk. gesch., pro meetk., Ze pro godsd.,

2e pro gesch., 2e pro aardr., 2e pro ned.
3e verm. hoogd.

AIfons Crijns, van Rumpen-Brunssum.

lste pro gesch., pro hoogd., 2e pro kerk. gesch..
2e pro nat. hist. Ze pro ned.

2e verm. godsd., 3e verm. aardr., 4e verm. eng

Jan Hoogenbosch, van den Helder.

lste pro nat., lste pro nat. hist., lste pro aardr.,
2e pro gesch.

2e verm. ned., 3e verm. kerk. gesch.

Alfons Tunnissen, van Oeffelt.

pro hoogd., Ze pro eng., pro 4 verm.
verm. meetk., lste verm. nat., lste verm. handt..

4e verm. godsd.

Leo Dongelmans, van Abcoude.
pro handt., Ze pro nat., Ze pro nat. hist.

Charles Gonzales, van Batavia.
pro 4 verm.
lste verm. godsd.. lste verm. ned., lste verm.

hoogd., Ze verm. nat.

Henri Bruykers, van Brunssum.
Ze verm. gesch., Ze verm. handt., 4e verm. kerk.

gesch., 4e verm. eng.

Joris van Zinnicq Bergmann, van Vugt.
lste verm. eng., 3e verm. godsd.

Denis Akkermans, van Rotterdam.
fste. verm. gesch.

André van Hapert, van Eindhoven.
Ze verm. eng.

Simon Drost, van Venlo.
3e verm. eng.

DERDE KLAS.

2de Afd.

Wim Motké, van Breda.

Alg. pr., lste pro godsd., lste pro kerk. gesch..
lste pro stelk., pro goniom., lste pro nat., hist.,
lste pro gesch., lste pro aardr., lste pro fr., pro
hoogd., 2e pro ned., Ze pro eng.

3e verm. nat.

Clemens Schweigmann, van Huizum bij
Leeuwarden.

lste pro nat., lste pro ned., lste pro fr., pro
hoogd., lste pro eng., 2e pro godsd., Ze pro stelk.,
Ze pro gesch.

lste verm. meetk., 3e verm. aardr.



Wim Stein, van Lonneker.
2e pro nat., 2e pro aardr., 2e pro ned., pro 4 verm.
lste verm. hoogd., 3e verm. godsd., 3e verm.

kerk. gesch., 4e verm. eng.

Antoon Hunink, van Wij he.
2e pro kerk. gesch., 2e pro ned., pro 5 verm.
lste verm. gesch., 2e verm. godsd., Ze verm.

hoogd., 2e verm. eng., 4e verm. aardr.

Walter de Vet, van Gilze.
pr. 4 verm.
lste verm. godsd., lste verm. nat. hist., lste

verm. gesch., 2e verm. kerk. gesch.

Thom Verdijk, van Eindhoven.
lste verm. aardr., 3e verm. gesch.

Edgard Snijders, van Nieuwenhagen.
lste verm. nat., lste verm. aardr.

Lou Steenman, van Amsterdam.
verm. fr., 2e verm. nat. hist., 3e verm. eng.

Paul Mutsaerts, van Tilburg.
2e verm. nat.

TWEEDE KLAS.

lste Afd.

Antoon Beuting, van Enschede.

Alg. pr., lste pr. godsd., pr. kerk.
gesch., pro ned., pro fr.

lste verm. aardr.

gesch., pr

Joseph Schormans, van Nieuwenhagen.

pro fr., pro hoogd., pro eng., pro aardr.
lste verm. godsd., 2e verm. nat. hist., 3e verm.

handt.

Louis Demonte, van Weert.

pro nat. hist., pro ned., 2e pro godsd.
2e verm. aardr.

Wim Schoemaker, van Deventer.

pro ned., pro 5 verm.
lste verm. kerk. gesch., lste verm: hoogd., lste

verm. eng., verm. gesch., 3e verm. godsd.

Herman Rijsemus, van Semarang.
pro ned.
2e verm. eng.

August Retèl, van Weltevreden.

pr. handt.
2e verm. kerk. gesch.

Theo Coppes, van Enschede.
pro 4 verm.
lste verm. stelk., lste verm. nat. hist., 2'e verm.

hoogd., 2e verm. godsd.
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Louis de Haes, van Eindhoven.
2e verm. stelk.

Jan Jaartsveld, van Groenlo.
4e verm. godsd.

TWEEDE KLAS.

2de Afd.

Theo Hulshof, van Lichtenvoorde.

Alg. pr., lste pro godsd., lste pro kerk. gesch.,
lste pro nat. hist., pro gesch., lste pro aardr., pro fr.,
lste pro hoogd., lste pro eng.

Paul Ebus, van Venlo.

lste pro ned., 2e pr. eng.
lste verm. aardr., verm. hoogd.

Hans Schoemaker, van Deventer.

Ze pro kerk. gesch., 2e pro aardr.
verm. ned., lste verm. eng.

Nico van der Sman, van Heemstede.

2e pro nat. hist., 2e pr. ned.
3e verm. eng., 4e verm. aardr.

René Mabesoone, van Oostburg.
pro 4 verm.
verm. godsd., verm. ned., lste verm. handt..

3e verm. eng.

Louis Adriaansens, van Wals oorden.
2e pro godsd.
verrn. meetk.

Fon Vullinghs, van Horst.
pro handt.

Antoon Hermans, van Breda.
verm. kerk. gesch., verm. ned., 2e verm. nat.

hist.

Joseph Schijns, van Mechelen (L.).
lste verm. nat. hist.

Willem Haast, van Dongen.
3e verm. nat. hist.

Jan van Crey, van Rosmalen.
3e verm. aardr.

EERSTE KLAS.

lste Afd.

Nico Dongelmans, van Abcoude.

Alg. pr., lste pro godsd., lste pro stelk., pr.
gesch., Ze pro meetk., 2e pr. nat. hist., pro 4 verm.

lste verm. bijb. gesch., lste verm. aardr., Z'e
verm. hoogd., 3e verm. ned.



George Wortelboer, van Sappemeer.

lste pro meetk., lste pro nat. hist, pro handt.,
2e pro aardr.

lste verm. ned., lste verm. hoogd., 4e verm.
bijb. gesch.

Broos Schoemaker,. van Deventer.

pro bijb. gesch., pro hoogd., pr; 4 verm.
2e verm. godsd., 2e verm. nat. hist, 2e verm.

aardr., 3e verm. ned.

Marcel Maes, van Nuth.
pro bijb. gesch., pr.gesch., i2epro godsd.

Paul Schoemaker, van Deventer.
lste pro aardr., 2e pro godsd.
lste verm. stelk., lste verm. meetk., lste verm.

nat hist. .

Gust Pinckaerts, van Maastricht.
2e pro godsd., 2e pro steJk.
2e verm. bijb. gesch.

Henk van Soest, van Utrecht.
lste pro ned.
lste verm. godsd., 2e verm. meetk.

Alphons Gilissen, van Heerlen.
2e pro ned.
Ze verm. stelk.

August Beckers, van Ubach O. Worms.
2e pro ned.
3e verm. bijb. gesch.

Jeröme Souren, van Vaals.
2e verm. ned.

EERSTE KLAS.

2de Afd.

Bartho Dechesne, van Leeuwarden.

Alg. pr., pro stelk., pro meetk., pro aardr., pro 6
verm.

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

Joseph Clevers, van Kerkrade.

Alg. pr., pro gésch., pro ned., pro fr., pro hoogd.
lste verm. godsd., 2e verm. stelk., 2e verm.

aardr.

Cor van Heeswijk, van Best.

pro bijb. gesch., pro meetk., pro 5 verm.
lste verm. stelk., 2e verm. godsd., 2e verm.

gesch., 2e verm. aardr., 2e verm. ned.
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Jan vVeyenborg, van Lichtenvoorde.

pro stelk., pro nat. hist, pro 4 verm.
lste pro bijb. gesch., lste verm. aardr., lste

verm. hoogd., Ze verm. ned.

Anton Hageraats, van Arnhem.

pro godsd.
lste verm. stelk., lste verm. nat. hist, 2e verm.

bijb. gesch.

Wim Marinus, van Pangkalan Brandang.

pro handt.
2e verm. aardr.

Hoogere Handelsschool.
VIERDE KLAS.

Willy Thissen, van Schinveld.
Alg. pr., pro godsd., pro hand. rek., pro gesch.,

pro aardr., pro scheik., pro org. en techn., pro
hand.recht. pro 5 verm.

verm. ned. corr., verm. econ., 2e verm. ned. t.,
2e verm. wisk., 2e verm. warenk.

Nico Beugels, van Kerkrade.
pro ned. corr., pro eng. corr., pro hoogd.t., pro

hoogd. corr., pr.. warenk., pro 5 verm.
lste verm. nat., 2e verm. ned. t, 2e verm. eng.

t., 2e verm. scheik., 2e verm. org. en techno

Willem Kochen, van Spekholzerheide.
pro fr. t., pro fr. corr., pro eng. t, pro boekh.,

pro hand.rek., pro wisk., pro 4 verm.
lste verm. kerk. gesch., lste verm. ned.t., lste

verm. gesch., verm. hand.recht.

I Hein Tromp, van Sneek.
pro ned.' t., pro ned. corr., pro nat, pro econ.,

pro 6 verm.
lste verm. godsd., verm. hoogd.t., verm. hoogd.

corr., lste verm. orgo' en techn., 2e verm; eng. t..
2e verm. eng. corr.

Kees Buysroggge, van 's Gravenhage.
pro 5 verm.
lste verm. eng. corr., lste verm. scheik., lste

verm. warenk., verm. econ., 2'e verm.org. en
techno

Piet Retèl, van Weltevreden.
pro 4 verm.
verm. ned. corr., lste verm. eng. t, 2e verm.

kerk. gesch., 2e verm. nat.

Frans Vreuls, van Nieuwenhagen.
2e verm. eng. corr., 2e verm. gesch.

André van Pol, van Buggenum.
lste verm. wisk.

Joseph Retera, van Beek (L.).
2e verm. godsd.



V oorbereidende Klas.

Iste Afd.

Henk Willemse, van Kerkrade.

Alg. pr., Iste pro ned., Iste pro rek., Iste pro fr.,
2e pro godsd., 2e pro nat.

Iste verm. aardr., 2e verm. handt., 3e verm.
vad. gesch.

Frans Ebus, van Venlo.

Iste pro aardr., Iste pro vad. gesch., Iste pro
nat., pro 4 verm. .

Iste verm. ned., Iste verm. handt., 2e verm. rek.,
2e verm. fr.

Frans Dierkes, van Wageningen.

2e pro godsd., 2epr. fr., 2e pro aardr., pro 4 verm.
Iste verm. bijb. gesch., Iste verm. rek., Iste

verm. vad. gesch., 3e verm. neB.

Piet van Pol, van Buggenum.

Iste pro godsd., 2e pro rek:., :2e pro vad. gesch.,
pro 4 verm.

Iste verm. fr., Iste verm. nat., Ze verm. ned.,
Ze verm. aardr.

Clemens Dechesne, van Leeuwarden.
Iste pro bijb. gesch., 2e pro ned.
3e verm. godsd.

Arnold Thissen, van Schinveld.
Ze pro bijb. gesch., 2e pro handt.
2e verm. godsd., 3e verm. rek.

Theo Roelofs, van Sittard.

pro 4 verm.
2e verm.vad. gesch., 2e verm. nat., .3e verm.

bijb. gesch., 3e verm. aardr.

Arnold Vineken, van Heerlerheide.
Iste pro handt.
2e verm. bijb. gesch.

Frits Bergstein, van Lutterade.
3e verm. fr., 3e verm. handt., verm. voordr.
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2de Afd.

Nico Wetzeis, van Bleyerheide.
Alg. pr., Iste pro ned., Iste pro godsd., Iste pro

bijb. gesch., Iste pro aardr., Iste pro gesch., Iste
pro nat., Iste pro fr., 2e pro rek.

lste verm. handt.

Hans Tromp, van Sneek.

Iste pro rek., 2e pro ned., ?e pro godsd., 2e pro
bijb. gesch., 2e pro aardr., 2e pro gesch., 2e pro
nat., 2e pro fr.

2e verm. handt.

Léon Smeets, van Valkenburg.
Iste pro handt., pro 6 verm.
Iste verm. ned:, Iste verm. rek., 2e verm. gesch.,

2e verm. nat., 3e verm. aardr., 3e verm. bijb.
gesch.

Hubert von Högen, van Kerkrade.
pro 8 verm.
Iste verm. fr., Iste verm. bijb. gesch., Iste verm.

aardr., Iste verm. gesch., Iste verm. nat., Iste
verm. godsd., 2'e verm. ned., 3e verm.handt.

Herry Hartong, van Zutphen.
2e pro handt.

Tiddo Sijpkens, van Bussum.
2e verm. fr., 2e verm. bijb. gesch., 2e verm.

aardr.

Joseph Vijgen, van Schaesberg.
2e verm. godsd.

Victor Vorage, van Kerkrade.
2e verm. rek.

KLEIN ~ROLDUC.

Prijs voor uitmuntend gedrag.

Ja~ de Goey, van Udenhout.
Wim Marinus, van Pangkalan Brandang.
Broos Schoemaker, van Deventer.
Nico WetzeIs, van Bleyerheide.

........



JAARVERSLAGEN.
........

Maria-Congregatie.

In tegenstelling met andere jaren bracht
dit congregatiejaar ons weer enkele gebeur-
tenissen, die in de gedachten van 'n congre-
ganist blijven voortleven nl. de inzegening
van de Lourdesgrot en de toewijding van
Rolduc aan Maria.

Groter dan andere jaren was het getal dat
toetrad tot de Maria-congregatie, zodat 't
ledenaantal steeg tot 289; we mogen er daar-
om echt op vertrouwen dat het lidmaatschap
hiervan niet langer meer als iets vaags be-
schouwd wordt, maar voortkomt uit 't be-
wustzijn dat we kinderen zijn van Maria en
ook als zodanig moeten leven. Zo zal de
Maria-congregatie, al is het misschien onge-
merkt, maar toch des te zekerder ons de
voorspraak en de bescherming van de H.
Maagd doen deelachtig worden.

Ook de bijzondere feesten van Maria zijn
door haar congreganisten weer op waardige
wijze gevierd. Tijdens de gezamenlijke bij-
eenkomst der afdelingen op 8 December, het
Feest der Onbevlekte Ontvangenis, hield de
Z. E. Heer Pop de feesttoespraak. Deze dag,
waarop Hemel en aarde zich verheugen over
Maria's schoonheid, is voor 'n congreganist
weer 'n echte gelegenheid om zijn Hemelse
Moeder zijn huldebetoon aan te bieden, Haar
geluk te wensen om haar grootheid als de
Onbevlekte Maagd. Moge ons ieder jaar
sterker de crypte trekken op zo'n dagen om
gezamenlijk aan Maria onze gevoelens van
dank, van blijdschap en kinderlijke aanhan-
kelijkheid te betonen.

Ook 2 Februari, Maria-Lichtmis, vond al
de afdelingen van de congregatie verenigd,
ditmaal om aan Maria weer 'n nieuwe groep
dienaren aan te bieden. Tot de eerste afde-
ling traden nog 2 leden toe, tot de 2de af-
deling 62. Na de opdracht hield de Z. E.
Heer Damen de toespraak.

Ook de inwijding van de Lourdesgrot door

onzen bisschop heeft voor 'n congreganist 'n
bijzondere betekenis: voortaan is er ook in
ons bosquet 'n plaats te vinden die aan
Maria toebehoort, die ons aan Haar herin-
nert en ons vooral spreekt van de grote wel-
daden naar ziel en lichaam die Maria voor
haar strijdende kinderen op aarde verkrijgt.

Tot slot mochten we in dit afgelopen jaar
nog 'n dag beleven die in ons leven als kind
van Maria als 'n mijlpaal moet staan. Dege-
lijk voorbereid door 'n triduum stelden we
op de 30ste Mei 'n echte offerdaad: tezamen
met onzen bisschop neergeknield voor 't beeld
van onze Hemelse Moeder boden we haar
geheel onze persoon, geheel Rolduc aan in 'n
plechtige en ernstig-gemeende toewijding, in
ons voornemen nog bekrachtigd door 'n vu-
rige toespraak van den Z. E. Heer Prof. Dr.
Feron.

De bloemenkorf die de leden van de con-
gregatie daar voor Maria achterlieten zij 'n
beeld van onze blijvende dienstbaarheid
onder haar vaandel.

Zo zien we dat de verering van Maria op
Rolduc steeds vaster vorm aanneemt. Moge
het lidmaatschap van de Maria-Congregatie
voor ons 'n zeker middel zijn Qm 't plan van
onzen bisschop te verwezenlijken: Limburg
aan Christus door Maria!

Bestuur:

lste afd. Prefect: Jan Kluytmans.
lste ass.: Frans Janssen.
2de ass.: Leo Bessems.
Bestuurslid: Em. Vallen.

" Ger. Marcus.

2de afd. Prefect: Frans Goes.
lste ass.: Thom Brand.
2de ass.: Cor Schelfhout.
Bestuurslid: Piet Retèl.

" Jos. Driessens.
............
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Derde Orde van St.-Franciscus.

Directeur: Dr. A. Deumens.
Prefect: Emile Vallen.
Onder-Prefect: Leo Bessems.
Secretaris: Jan Gelissen.

Penningmeester: Bob Fleischeuer.

Door een ziekte van het eenige oud-be-
stuurslid E. Vallen begon het nieuwe jaar
niet erg gelukkig. Als altijd hadden we ech-
ter de steun van onzen actieven Directeur,
waarvan steeds uitging en nog altijd uitgaat
een onbluschbaar enthousiasme.

De gewone propaganda-vergadering wekte
weer de geestdrift op van de oude leden en
belangstelling bij vele andere studenten. In
de praatavonden werden vooroordeelen weg-
genomen en de D.O.-regel uitgelegd.

Onze Directeur ging in de maandverga-
deringen verder met het leven van de H. The-
resia. Hij besprak vooral haar kloostertijd.
We noemen haar wel de "kleine" Theresia,
maar moeten haar vooral navolgen in dit
kleine, om zoo evenals zij te komen tot het
groote. Op deze wijze bereikte zij in enkele
jaren een hooge graad van heiligheid. Maar
we moeten niet denken, dat dit zonder moei-
te zal gaan, want ze betitelt haar autobiogra-
fie niet voor niets: "een ontbladerde Roos",
waar de do rens echter nog niet van af waren.

Als practisch puntje bij het gewetens-
onderzoek werd dit jaar het kruiste eken ge-
nomen als middel om in Gods tegenwoordig-
heid te leeren leven.

De in het eerste trimester gehouden be-
stuursverkiezing had tot resultaat, dat E.
Vallen prefect en L. Bessems vice-prefect
werden.

Ofschoon de belangstelling voor onze bi-
bliotheek onder de jongeren toenam, werden
toch slechts 500 boeken uitgeleend, hetgeen
veel minder is dan verleden jaar. Voor de

steun, ons bij dit werk verleend, zijn we den
heer P. Coenen zeer dankbaar.

Er werden vier buiten-kerkelijke vergade-
ringen gehouden, waarvan de laatste, begin
Juni, gewijd was aan onze actie pro Deo.
Als spreker trad op onze prefect E. Vallen
met als onderwerp: "Communisme en god-
deloozenbeweging". Zeer duidelijk bracht hij
naar voren de gevaarlijke moderne taktiek
der communisten, waardoor ze hun eigenlijk
doel verbergen. Deze zeer goed verzorgde
lezing werd erg gewaardeerd, zooals bleek
uit de talrijke opkomst, als ook uit het geani-
meerd debat. Wij hopen, dat nog vaak een
lid der vereeniging tot ons zal spreken.

In de loop van het jaar werden 33 leden
geprofest en 35 gekleed, zoodat op 1 Mei
onze vereeniging bestond uit 62 geprofesten,
44 ingekleeden en 4 postulanten.

Het abonné-aantal van de D.O.-tijdschrif-
ten bedroeg 57.

Zeer velen baden het Maria-officie, vooral
tot steun van de actie pro Deo, waarmee
we in Februari begonnen zijn.

De bestuurs- en maandvergaderingen wer-
den regelmatig gehouden en trouw bezocht.
Den heer A. Claessens danken we voor z'n
orgelspel.

Het D.O.-huis, de Hulp in de Huishouding,
en de actie pro Deo konden we steunen met
een ruime gave.

De jaarlijksche visitatie werd gehouden
door pater Modestinus Pöttgens. In zijn
mooie toespraak spoorde hij ons aan goed
te volharden in onze actie pro Deo en deze
vooral te laten groeien van binnen uit. \

Tenslotte danken we den scheidenden
onder-prefect voor alles, wat hij met groote
toewijding voor onze afdeeling heeft ver-
richt.

Moge met Gods hulp de D. O. op Rolduc
velen tot zegen zijn.

............
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Missievereniging "Rolduc".
Opgericht 23 Maart 1919.

JAARVERSLAG 1936-1937.

Bestuur:

E. Suilen, voorzitter.
J. van der Harten, vice-voorzitter.
P. Sluiters, secretaris.
J. Geurts, penningmeester.
Fr. van der Heyden,

I
Fr. de Koning, leden
H. Veeger,
Moderator: J. Janssen.

Alvorens het eigenlijk verslag van de uiter-
lijke werkzaamheden en resultaten over het
afgelopen jaar van onze vereniging aan te
vangen, willen wij enige bemerkingen aan-
gaande de studenten-missie actie vooraf laten
gaan. Immers onze vereniging heeft tot taak
het organiseren van gebed, offer en actie ten
gunste van het missiewerk bij studenten;
weliswaar nog jong-studenten, maar deze
toch voornamelijk van hogere en hoogste
klassen van onze middelbare scholen. En bij
dezen zijn er weer vele aanstaande hoog-
studenten. Deze studenten zijn derhalve in
het onderhavige opzicht niet gelijk te stellen
met andere, met name die van apostolische
scholen, missiecolleges of juvenaten; maar
wel zijn ze dezelfde als die, waarvoor vóóral
verleden jaar het studenten'-missietijdschrift
"Garde" - blijkens zijn Programma in de
eerste aflevering - werd gesticht.

Het zou verkeerd zijn bij deze studenten
een degelijk-gefundeerde en tegelijk practisch-
georiënteerde missiegeest van begin af aan
te veronderstellen; het is echter evenzeer
verkeerd bij hen geen greintje van het zui-
ver missie-ideaal aanwezig te achten. Al
ontzegt men hen dit laatste nu gewoonlijk
wel niet met even zoveel woorden, feitelijk
worden zij toch dikwijls zo bewerkt, alsof
bij hen nog van voren af aan een missiegeest
moet worden aangekweekt. En dit geschiedt
dan dikwijls zowel bij middel van minder-
idealistische motieven, alsook tot beperkte
of ondergeschikte doelstellingen. Alsof zij
voor de ideale alomvattende missiegeest

nog niet vatbaar zouden zijn! Alsof zij hier-
mee toch geen tastbare resultaten zouden
opleveren voor het missiewerk! In het afge-
lopen jaar is tegen deze mening meerdere
malen uit de schoot van oQze vereniging een
protest opgegaan; en we menen ook thans
nog eens tegen dezelfde opvatting te moeten
protesteren. Wil men ons daartoe het recht
ontzeggen, dan kunnen wij wijzen op ons
werk, zoals het vermeld staat in onderstaand
verslag; dit kan, menen wij, ieder verwijt
van een onvruchtbaar idealisme logenstraf-
fen. We beroepen ons hiervoor verder op
een gezaghebbend citaat. Het is genomen uit
een brief d.d. 22 Juli 1936 van Z. Em. den
Kardinaal-Prefect van de Propaganda-Con-
gregatie te Rome aan Z. H. Exc. Mgr. Mac
Guigan van Toronto, Beschermheer van de
Missiekruistocht van de katholieke Canadese
studenten. "De studenten-missievereniging~n
mogen uiteraard geenszins het verzamflen
van missie giften als hun voornaamste, .Doch
rechtstreeks doel beschouwen; zij moeten,
integendeel, er naar streven hun leden te
doordringen met een diepe, gezonde missie-
gee~t, hen de ingewikkelde missieproblemen
leren bestuderen en de missies leren helpen
door het gebed onder al zijn vormen". Onze
missievereniging stelt zich dit doel reeds
jarenlang, en we menen, dat zij ook reeds
jarenlang op goede resultaten kan wijzen.

Wij halen vervolgens één buitenlands voor-
beeld aan. Het is de Franse Studenten-
Missiebond. Deze Ç>orspronkelijke hogeschool-
studenten-liga heeft sinds 1929 op de middel-
bare scholen missieverenigingen in het leven
geroepen om daardoor haar eigen voort-
bestaan en groei onder de academische stu-
denten te verzekeren in de toekomst. Van
het hoofddoel van deze bond weten wij nu,
dat dit noch enkel inzamelen van aalmoezen,
noch enkel gebed, noch enkel missiestudie
is, maar missionaire opvoeding van zijn
leden. De komende academici wil hij over
de missievraagstukken onderrichten en hen

INWIJDING DER tOURDESGROl



voor de uitbreiding van het Geloof warm
maken, opdat zij hun verworven missieken-
nis en -liefde in de rangen van hun mede-
studenten, en na beëindiging van hun be-
roepsopleiding ook in hun maatschappelijke
kringen, zullen uitdragen. Dat is ook het
hoofddoel van onze vereniging; anders ge-
zegd, dat verstaan wij onder de missiegeest,
die onze vereniging bij haar leden wil vor-
men.

Tenslotte zouden wij in dit verband nog
een opmerking willen maken speciaal ten
aanzien van de sprekers, meestal missiona-
rissen, die voor onze vereniging o{>treden.
Zonder de minste twijfel heeft een missio-
naris een eerste en onvervreemdbaar recht
op propaganda. Maar er zijn twee soorten
van propaganda, en de missionaris heeft zich
met beide belast. De ene is de verkondi-
ging van zijn geloof bij d.e heidenen, waarin
zijn voornaamste roeping bestaat; de tweede
is de verkondiging van zijn hoop bij ons,
welke zijn voornaamste beroep is. De eer-
ste is de publiciteit, die hij aan de H. Kerk
geeft, waarbij hij zich alle moeite doet om
belangstelling op te wekken voor Haar zen-
ding; de andere is de notoirheid, die hij
aan zich zelf geeft, wanneer hij poogt onze
belangstelling op zich te trekken als gezon-
dene van de H. Kerk. De missionaris is be-
faamd om het ene en wel berucht om het
andere, in zoverre hij bijna even bekend
staat èn als een soldaat van Christus èn als,
een bedelaar voor Christus Het missie-
werk heeft zonder twijfel geld nodig. Doch
de missiepropaganda moest Ieren het verwij-
derde voor ons naderbij te brengen. Dat wil
zeggen, ze moet afdalen tot op de waarach-
tige motieven, die aan het missiewerk ten
grondslag liggen. Deze motieven zijn van
spirituele aard. Zij zijn noch sympathie, noch
sentiment, noch onderhoudende praat, noch
berichtgeving. Zij betreffen de diepste wer-
kelijkheden van al het bestaande, God en de
zielen. De missionarissen moesten in hun
propaganda bij ons verder achterwaarts star-
ten; zij moeten volgens een educatieve opzet
bij ons een behoefte inprenten ten aanzien
van het missiewerk. Ofschoon w~liswaar een
belangrijk, is geld het laatste détail; maar
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God en de zielen zijn fundament of basis.
En wanneer deze als redenen of motieven
van het missiewerk ons eenmaal hebben ge-
pakt, zoals ze dat kunnen en moeten doen,
dan zal ieder ander ding van onze kant van-
zelf volgen.

Deze gedachten, die geheel de onze zijn,
vonden wij als zodanig geformuleerd in het
tijdschrift van de Amerikaanse missie-con-
gregatie van Mary-Knoll.

Gaan wij thans over tot het verslag.
De missiedag, waarmee ons verenigings-

jaar begint, werd gehouden op Zondag
27 September. Na een hartelijk welkoms-
woord aan Mgr. B. Visser M.S.C., Apost.
Pref. van Poerwokerto (Java), den Z. E. P.
Dr. B. Vroklage S.V.D. en alle aanwezige
missievrienden, schetste de Voorzitter .het
Rolducse .missieleven en gaf in het kort
de grote betekenis er van aan. Hij wees er
op, hoe inconsequent het is van een goed
katholiek student "hoegenaamd geen zorg te
dragen voor de anderen, die ongelukkig bui-
ten onze Kerk dwalen." (Rerum Ecclesiae).
Tenslotte spoorde hij allen aan zich te abon-
neren op "Garde", het pas opgerichte stu-
denten-missieblad voor Nederland.

De Z. E. H. Moderator sprak vervolgens
over het Apostolaat des Gebeds; hij zette
duidelijk uiteen het doel en de middelen, en
gaf daarmee de rèdenen aan, waarom de
missievereniging zich zeer terecht met de
propaganda en de verdere verzorging van
dit gebedenverbond op Rolduc belast.

Hierna hield Mgr. B. Visser, in verband
met de Hoogste Bestuurswisseling te Buiten-
zorg, een toespraak over de verhouding tus-
sen het Oost-Indisch Bestuur en de missie
op Java. Deze verhouding noemde Mgr. in
de steden goed, terwijl daarentegen op het
platteland aan de samenwerkingvanambtena-
len en missionarissen nog veel ontbrak. Mgr.
betoogde aan het slot van zijn toespraak.
dat tot het goed Katholiek-zijn ook behoort
het trouw volbrengen van zijn taak als amb-
tenaar; en in verband hiermee drukte hij de
studenten, die toch hopen later min of meer
leiders te worden, bijzonder op het hart
reeds nu hun plichten als student goed te
vervullen.



De vergadering werd voortgezet met een
lezing van den Z. E. P. Dr. Vroklage. In
een hoogstaande en leerrijke uiteenzetting
behandelde de spreker het accommoda tie-pro-
bleem in Ned. Oost-Indië, bezien van vol-
kenkundig standpunt; spreker wees op het
belang, dat de missie er bij heeft, zich aan
te passen aan de geografische, cultuurhistori-
sche en kunst-factoren van het land. De
missiedag werd besloten met de vertoning
van een der beste missiefilms: De zwarte
Zuster.

In de loop van het jaar hield onze vereni-
ging drie algemene vergaderingen. Op 3 N 0-
vember spraken de Z.Z. E.E. P.P. Huynen en
Schreurs S.M.M. Eerstgenoemde vertelde ons
enkele bijzonderheden van zijn benoeming
als missionaris voor de Belg. Congo; pater
Schreurs sprak over zijn Vaupez-missie in
Columbia, waar hij zes jaren gewerkt heeft.

In de algemene vergadering van 28 Januari
trad als spreker op de Z. E. P. W. Meelberg
S.M.A. Hij behandelde de Goudkust, waarbij
hij zeer uitvoerig de geschiedenis van het
land naging en tenslotte ook enkele bijzon-
derheden gaf over de moeilijkheden, die dit
gedeelte van Afrika biedt voorde missio-
nering.

De H. E. P. N. Verhoeven, provinciaal van
de Missionarissen van' het H. Hart, was in
de laatste algemene vergadering op Hemel-
vaartsdag onze gast. Duidelijk schetste spre-
ker ons de uitzonderlijke missie van Ned.
Nieuw-Guinea, waar de missionarissen een
uitstervend volk van de wisse ondergang
gered hebben, ondanks de geringe medewer-
king van het Nederlandse Gouvernement.
Het onderwerp van dezen spreker was be-
langwekkend met het oog op de te houden
week van gebed en offer voor onze koloniale
missies.

Al deze vergaderingen vonden een talrijk
gehoor.

Gaan wij thans over. tot het werk in de
afdelingen.

Eerste afdeling. (Philosophie).

De leden van deze afdeling toonden over
het algemeen hun missieplicht goed te be-
grijpen. In tegenstelling met verleden jaar,
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toen de voorzitter een vergeefs beroep deed
op de leden om in briefwisseling te treden
met missionarissen, is dit jaar druk gecor-
respondeerd, hetgeen door de missionarissen
zeer op prijs werd gesteld. Twee vergade-
ringen konden wij vullen met het voorlezen
van interessante brieven uit de missies. Bo-
vendien hebben enkele leden van deze afde-
ling zich buitengewoon verdienstelijk ge-
maakt met het sorteren van een grote col-
lectie postzegels. Voor de J.W.--missierubriek
werden ook dit jaar weer enkele stukjes in-
gezonden.

De volgende onderwerpen werden door de
leden in de vergaderingen behandeld:

De missie op Nieuw-Guinea.
Accommodatie in de heidenmissie.
De missie op IJsland.
De problemen voor de missie op Java.
De Philip pijnen en de missie.
De missie onder de Pygmeeën.
De Jood en zijn bekering.
Onderwijs in de missie.
Communisme tegen godsdienst.
De hereniging der Oosterse Kerken.
De Propaganda Fide.
Medische missie-actie.

De Z. E. H. Moderator hield nog een .keu-
rig verzorgde lezing over Denemarken, waar-
in hij. ons de eerste geloofsverkondiging en
de oorspronkelijke bloei van het Katholicis-
me beschreef; vervolgens hoe van hoger-
hand het Lutheranisme met geweld werd in-
gevoerd en het Katholicisme verboden werd.
Daarna ging spreker over tot het behande-
len van de toestand sinds 1849, toen weer
vrijheid van godsdienst door de wet werd
toegestaan.

De Eerw. Fr. Dr. P. Zoetmulder S.J. sprak
over de priesteropleiding op Java in verband
met zijn toekomstige werkkring aldaar als
professor aan het pas opgerichte Groot-Se-
minarie voor de inlandse seculiere clerus.
Spreker ontwikkelde op meesterlijke wijze
de noodzakelijkheid van inlandse priesters
en enige bedenkingen, die terecht te maken
zouden zijn. Door deze uiteenzetting kregen
wij een betere kijk op dit vraagstuk. '

De E. H. L. Penders gaf een goed gefun-



deerd betoog over onze missie-plicht, en
deed ons kennen de systematische practi-
sering hiervan op het Groot-Seminarie. Zo-
doende leidde hij de a.s. seminaristen reeds
in de Seminarie-missie-actie in.

Tweede afdeling.

Waren in deze afdeling de lezingen over
het algemeen goed, toch ging er verder van
de leden zelf weinig uit in de vergaderin-
gen; er werd weinig gedebatteerd. Om de
animo in deze afdeling hoger op te voeren
heeft het bestuur tot een reorganisatie be-
sloten. Waar wij in onze missie-actie vooral
de studenten van de hogere klassen willen
betrekken en wij aan de vorming van dezen
meer tijd willen besteden, zal de derde afde-
ling ten voordele van de tweede worden
opgeheven.

Een merkwaardig contrast met de matte
geest, zo juist aangeduid, vormden de drie
buitengewone vergaderingen, welke gehou-
den werden over het Studenten-missietijd-
schrift "Garde". Nadat op verzoek van en
door de leden zelf hierover besprekingen
waren ingeleid in de eerste vergadering,
vatte de voorzitter in de tweede vergadering
de verschillende meningen samen. In de der-
de vergadering, welke alleen werd bijge-
woond door een selectie van leden, die de
diverse meningen vertegenwoordigden, was
de algemene opinie, dat op de eerste plaats
de principiële grondslagen van de missie-
actie in "Garde" dienden behandeld te wor-
den. Duidelijk bleek op deze bijeenkomsten,
dat de leden de missie-actie opvatten, zoals
wij deze in de inleiding van dit verslag heb-
ben trachten aan te geven. Blijft "Garde" op
de ingeslagen weg voortgaan, dan volgt con-
sequent uit onze opvatting van missie-actie,
dat onze vereniging in het vervolg niet meer
als propagandiste kan optreden.

In de gewone vergaderingen werden de
volgende onderwerpen door de leden zelf
besproken: .

Javaanse muziek in verband met accom-
modatie.

De kerkelijke kunst en accommodatie.
Missie.
Contemplatieve orden en missie.
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Medische missie.
Onze Missievereniging.

Verder hield in een vergadering de Z. E.
H. Moderator zijn lezing over Denemarken.
- Op 18 November was de Z. E. P. de
Bruyn O.P. de gastspreker van deze afdeling.
Hij hield een geestige en interessante cau-
serie over zijn eerste missiepost Guadeloupe.
Hierbij wees hij vooral op het afbrekende
werk van de vrijmetselarij. - Op 26 Januari
sprak Dr. de Jong uit Maastricht over de
missie-actie van de hoogstudenten. Hij be-
nadrukte vooral, dat bij ons werken voor de
missie het geestelijke vóór het materiële
moet gaan. - Tenslotte hield dhr. Bekman,
hoofdredacteur van "De Zuid-Limburger",
op 11 Mei een voordracht over "Moderne
Missie-actie". Na een kort woord over de
missionering van de Kerk in de loop der
tijden kwam spreker op het hoofdthema van
zijn lezing: "de moderne tijd met de op-
komst der missiegenootschappen". Pessimis-
tisch, waar hij wijst op de behaalde resul-
taten, heeft spreker toch een en al bewon-
dering voor Rome, dat ondanks "slechte re-
sultaten" optimistisch blijft doorwerken. In-
leider sluit zijn lezing met nog eens nadruk-
kelijk te wijzen op het essentiële van onze
missie-actie: het gebed.

Der~e afdeling.

In deze afdeling was de geest relatief ge-
nomen goed. De leden maakten een goed
gebruik van onze bibliotheek. Onderwerpen.
van bespreking waren de volgende:

Missie in Opper-Guinea.
De MIV A.
Nederlands Oost-Indië.
Pater Damiaan.
Peerke Donders.
Bekeringsmethoden bij de Mohammedanen.
De Philippijnen (2 vergaderingen).
Ook hielden hier twee leden van de twee-

de afdeling een spreekbeurt over:

Missie.

Onze Missie-actie.

Zal deze afdeling van de lagere klassen,
zoals wij reeds gezegd hebben, worden op-
geheven - veeleer uit noodzaak dan wegens



gebrek aan goede geest bij de leden -, toch
zal onze vereniging haar tijdschriften en
bibliotheek ook ter beschikking van deze
klassen blijven stellen.

Op 1 Juni bracht Z. H. Exc. Mgr. Dam.
Theelen, bisschop van Nicopolis (Bulgarije),
een bezoek aan Rolduc. In een korte toe-
spraak tot de studenten verzocht Mgr. voor-
alom gebed voor het moeilijke herenigings-
werk. De volgende morgen droeg Mgr. de
communauteitsmis op tot dezelfde intentie.

Met grote voldoening vermelden wij, dat
de gehouden week van gebed en offer voor
onze koloniale missies van 9-16 Mei op
Rolduc een goede deelname gehad heeft,
hetgeen goede verwachtingen wekt voor de
volgende jaren, wanneer dergelijke weken
herhaald zullen worden. Behalve de geeste-
lijke vruchten, die door allen ongetwijfeld
opgebracht zijn, droegen leraren en leerlin-
gen rond I 50.- aan giften bij, waarbij nog
125.- uit de verenigingskas werden ge-
voegd.

Het aantal leden van het Apostolaat des
Gebeds bedroeg dit jaar 260. De Garde tel-
de 160 abonné's. Voor haar geregelde ver-
spreiding en voor de inning van de abonne-
mentsgelden zorgde onze vereniging. Van
onze missiebibliotheek is een buitengewoon
goed gebruik gemaakt; duizend boeken wer-
den uitgeleend, waarvan vier honderd lees-
boeken. In de loop van dit jaar werden weer
enkele nieuwe boeken aangeschaft.

Het vergaderlokaal werd uiterlijk meer
aangepast aan het doel, waarvoor het be-
stemd is. Hiertoe werden aangebracht foto's,
missie-landkaarten, ingelijste portretten van
Z. H. Paus Pius XI en Z. Em. Kard. van
Rossum z.g., een mooi beeld van den H.
Franciscus Xaverius en vooral onze nieuwe
missievlak. Zeer welkom was hierbij ook een
mooie, grote missiekaart van China, een ge-
schenk van den oud-Rolducien en vriend van
onze vereniging P. A. Vijgen S.V.D.

De missievereniging opende een postreke-
ning op nummer 269269.

Het aantal donateurs van de vereniging is
in de laatste jaren, begrijpelijkerwijze, nogal
teruggelopen. Daarom vinden wij het jam-
mer, dat slechts weinigen van de abituriën-
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ten, die de plaats van de vroegere donateurs
zouden kunnen innemen, gevolg geven aan
het verzoek om onze vereniging door een
jaarlijkse bijdrage te blijven steunen. .

Wij konden weer leerboeken zenden aan
de Apostolische School te Schimmert, fr.
Ewaldus (Curaçao), Paters van het Allerhei-
ligste Sacrament (te. Brakkenstein), Groot-
Seminarie te MoentiIan (Java); tijdschriften
naar Hoeven (2 zendingen), Groot-Seminarie
te MoentiIan, St. Vincentius-vereniging te
A'dam (3 zendingen); College Weert (3 zen-
dingen); reglement, statuten en catalogus
werden uitgeleend; inlichtingen werden ge-
geven over aan te schaffen missie-boeken.

Dit jaar konden wij I 250.- sturen aan
het Genootschap tot Voortplanting des Ge-
loofs. Dit geld komt uitsluitend van de con-
tributies van de leden en van de collecten,
die voor het Genootschap gedurende het
jaar werden gehouden.

Hier volgt het financiëel verslag over het
afgelopen jaar.

Bijdrage aan:

Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs .. ... I 250.-

Genootschap van de H. Kindsheid.. 25.-
Sint Petrus-Liefdewerk. . . .,~ 250.-
Werkcomité van de Koloniale

Missieweek 1937 . 25.-
Nederlands Medisch Missiecomité... 30.-
Nederlandse MIVA . . . ... 10.-

Gift aan:

Z. D. H. Mgr. B. Visser M.S.C.,
Apostolisch Prefect van Poerwo-
kerto (Java) .. . ... 75.-

Z. D. H. Mgr. Th. de Backere C.M.,
Apost. Pref. v. Soerabaja (Java).. 50.-

Z. D. H. Mgr. E. van de Weijer
O.Carm., Admin. Apost. van Pa-
racatu (Brazilië) . 25.-

Z. H. Exc. Mgr. D. Theelen c.Pass.,
bisschop van Nicopolis (Bulga-
rije) . . . . . . . ... 50.-

P. S.Hünen S.c.J., Noorwegen. ... 15.-
P. J. Grootman S.V.D.,Flores. ... 10.-
E. H. J. Bruno C.M., Java. . ... 10.-
P. A. van Esser C.I.C.M.,China... 15.-



P. Dr. .B. Vroklage S.V.D., Teterin-
gen. .." 25.-

P. H. Huynen S.M.M., Congo. ." 50.-
P. M. Schreurs S.M:M. procurator,

Meerssen. ." 25.-
P. I. de Bruijn O.P., Curaçao. ." 30.-
P. W. Meelberg S.M.A., Goudkust

(West-Afrika) ." 50.-
fr. Dr. P. ,Zoetmulder S.J., Maas-

tricht (voor Gr. Sem. Java). ." 25.-
P. A. Vijgen S.V.D" China." 25.-
E. H. J. Wolters O.M., Java. ." 25.-
P. N. Verhoeven M.S.C., Provin-

ciaal, Tilburg. ." 50.-
E.E. H.H. P. Boekenogen en P. van

de Stok, Faeröer-eilanden ." 40.-
P. E. Stultiëns O.Carm., Java. ." 30.-
P. O. Graf O.S.B., Korea. ." 30.-
P. Th. Tholen S.V.D., Flores. ." 25.-
P. J. Kuypers S.M.M., Congo. ." 20.-
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Katholieke Missie van Tajimi, Japan" 10.-
P. J. Hoogers C.I.C.M., China (voor

inlandse congregatie) ." 25.-

Betaald voor:

Apostolaat des Gebeds .
Bibliotheek.
Tijdschriften
Diverse onkosten (filmhuur, missie-

vlag, drukwerk, porto en vracht)" 80-

." 13.-

." 25.-
165.-

Totaal f 1608.-

Bij het einde van ons verenigingsjaar past
het, dat wij dank brengen aan God, door
Wiens hulp wij konden werken aan de uit-
breiding van Zijn Rijk in ons zelf en over
de wereld.

HET BESTUUR.

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

Academie "St.-Augustinus".

Voorzitter: Sef Willems.
Vice-Voorzitter: Thei Thomassen.

Secretaris: Jan Kluytmans.
Moderator: Drs. L. Janssen.

Dit academiejaar, het vijf-en-dertigste dat
de Academie: "St. Augustinus" mocht bele-
ven, verheugde zich weer in 'n rijke afwisse-
ling van lezingen.

Zoals 't bij 'n lustrumjaar past klonk er al
aanstonds muziek door de onderwerpen. Zo
begon de reeks lezingen met 'n inleiding in
de geschiedenis der muziek en geleidelijk
werden we ingeleid in het leven van. ver-
scheidene meesters op dit gebied. Daartus-
sendoor werd onze belangstelling ook ge-
richt op meer letterkundige onderwerpen en
niet zelden week men van de gewone uiteen-
zettingen af om 'nmeer hooggestemde be-
schouwing te geven over bepaalde gedeelten
van 't onderwerp; geheel persoonlijke visies
werden aangestipt en 't daarop volgend, dan-
wel uitblijvend debat verried de vruchtbaar-
heid van de uiteenzetting.

Andere keren ging de belangstelling meer
uit naar sociale problemen en toestanden.

Intussen werd het zevende IU!'trum niet
vergeten en zodoende kwam op onze agenda
ook 'n gezellige middag te staan. Dit jaar
werd weer de traditionele gezamenlijke feest-
vergadering met de Academie "Alberdingh
Thijm" gehouden. De muziekstukjes en het
bij deze gelegenheid opgevoerde spel van
Henri Ghéon: "De Man, die zei, dat hij St.
Nicolaas zag" gaven aan de feestavond 'n
echt vrolijke sfeer. Ongetwijfeld zal op
deze wijze het contact tussen de -academies
in stand gehouden worden.

Tussen de bedrijven door ging het gewone
academieleven z'n gang; zelfs zeer technische
onderwerpen vonden 'n aandachtig gehoor,
terwijl ook grote vaderlanders in hun handel
en wandel onder de loupe genomen werden.

Daartegenover weerspiegelden de cause-
rieën meer de lopende actualiteiten. Het hu-
welijk van onze prinses werd gememoreerd.
In geuren en kleuren werd ons de stranding
der potvissen geschilderd. 'n Causerie over



de actie Bouman deed 'n hevige belangstel-
ling voor deze politieke richting oplaaien.

Zo ging dit academiejaar voorbij met 'n
flinke gevarieerdheid in stof, 'n doorgaans
goede behandeling daarvan en 'n daaraan
corresponderende aandacht.

Moge 't komende jaar de belangstelling
steeds ernstiger en actiever worden, immers
ook voor ons zullen ongetwijfeld de woor-
den van onzen paus gelden die hij tot de
priesters richtte: "Zij moeten werkelijk stre-
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ven naar het bereiken van een hogere en
meer volledige algemene ontwikkeling, die
beantwoordt aan het hogere peil en de wij-
dere omvang, waartoe onze tegenwoordige
tijd, in vergelijking met de vroegere eeuwen,
op het gebied van wetenschappelijkè onder-
zoekingen in het algemeen gesproken, door
ijverge toeleg gekomen is." Hierin zij onze
patroon St. Augustinus ons 'n voorspreker
en helper.

JAN KLUYTMANS.

.......-...

Academie "Alberdingk Thijm".

Voorzitter: Jan van der Harten.
Vice-voorzitter: Antoon Nelissen.
Secretaris: Frits de Koning.
Moderator: Dr. J. Boosten.

Het academiejaar 1936-'37 is zeer wissel-
vallig geweest. Het is dan ook moeilijk een
juiste analyse te geven van de gebeurtenis-
sendie zich dit jaar hebben voorgedaan, al
moge de kwaliteit van diverse punten van
ons academieleven niet beneden 't peil van
't vorig jaar staan.

Het feit, dat wij ons de laatste jaren op
een zo ruim mogelijk standpunt gesteld heb-
ben, heeft veel goede zijden gehad, doch ook
is het een aanleiding geworden, dat er ver-
schillende malen onderwerpen werden be-
handeld, die nu juist niet in 't academie-
kader thuishoren.

De hoofdschotel van onze academie vor-
men ongetwijfeld de hoofdopstellen. Wan-
neer we de enkele gememoreerde fouten in
aanmerking nemen, kunnen wij, alhoewel
niet enthousiast, toch tot op zekere hoogte
tevreden zijn.
We vlogen naar "de Maan" en daalden af
in de diepte der "Mijnen", om de kolen te
delven die wij met de "Wichelroede" hadden
gevonden. Met ontroering luisterden wij naar
't gloedvolle opstel "St. Jeanne d'Arc in de
literatuur". Zonder de minste overdrijving
kunnen we opmerken, dat de academie in

haar eventuele "hoogconjunctuur" op een
dergelijk opstel trots zou geweest zijn.

Hiernaast noemen wij onmiddellijk de
lezing "Kentering der Ideeën", die ook tot
onze hoogtepunten behoorde.

Het actuele. "Joden Vraagstuk" werd uit-
voerig behandeld en er werd propaganda
gemaakt voor "het Volkslied", waarna wij de
Toradja's bezochten.

Van "De invloed van de kleur op de
menselijke psyche" gingen we over tQt "de
Photographie" om tenslotte tot een zeer
goede. verhandeling over de film te komen.

Eigenaardig is wel, dat 't gehalte van de
critieken beneden 't peil van de lezingen, om
niet van 't vereiste peil te spreken, was. Nog
steeds wordt een critiek Q.1eer beschouwd
als een "vragenlijstje" dan als een behan-
deling.

Vele critieken zouden wij als "flauw" en
tam kunnen betitelen.

Wat de improvisaties betreft mogen we
ons over een opwaartse beweging verheugen.

't Was juist bij de laatste improvisaties,
dat de naam "improvisatie" geheel tot zijn
recht kwam.

Ook hier war~m de onderwerpen van veIer.
lei aard. Improvisaties over Machiavelli, Ca-
tharina van Zweden, Dunant en Sir Thomas
More getuigen wel, dat geschiedkundige per-
sonen dankbare objecten voor een behande-
ling zijn.



Het verenigingsleven werd vertegenwoor-
digd door betogen over "de Verkennerij" en
"de Limburgse Studenten Bond". Terwijl ac-
tuele problemen, zoals "Spaanse Burgeroor-
log" en ,;Duitse Vloot", afgewisseld werden
door een bespreking van de "Minotaurus".

Veel minder tevreden kunnen wij over de
voordrachten zijn. Heel onze Dietse litera-
tuur werd doorkruist, van de Middeleeuwen
tot aan de jongste dichters. De voorberei-
ding liet, om het euphemistisch uit te druk-
ken, veel te wensen over! 't Zal niet veel
moeite kosten dit punt op een hoger peil te
brengen. Verder hebben we weer de tradi-
tionele vergadering gehad n.l. de gezamen-
lijke avond van de academie St. Augustinus
en Alberdingk Thym. Onder uitmuntende
leiding verzorgden wij, zowel vocaal, als in-
strumentaal, het muzicale gedeelte, terwijl
de leden van St. Augustinus voor toneel
zorgden. Heel verdienstelijk, werd het be-
kende stuk van Henri Ghéon "De man, die
zei, dat hij Sint Nicolaas zag" opgevoerd.

Ook dit jaar weer heeft onze moderator,
niet alleen door zijn behandeling van "de
Toneel Regie" maar vooral door de vele aan-
vullingen, ons enthousiast bijgestaan.

Een woord van waardering voor onzen
voorzitter is hier zeker op zijn plaats.
Door zijn stimulerende en geestdriftige
woorden heeft hij vee! bijgedragen tot 't
juiste begrip van de taak die onze academie
te vervullen heeft.
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Dit waren die vruchten die we dit jaar te
eten kregen.

Wel moet en kan er nog veranderd wor-
den. Het is jammer dat nog zovelen zich
afzijdig houden van onze academie; want
een academie als de onze is niet voor enke-
len, ze is iets Eigen voor ons allen.

Wij denken aan de woorden van onzen
voorzitter in z'n schitterende openingsrede
"Hier kunnen wij iets voor elkander doen 1"

"Wij -zijn mensen" zeide Lodewijk van
Deyssel vele jaren geleden. De academie is
dan o.a. ook een vereniging waarin men er-
naar streeft om vollediger Mens te worden.
Ze geeft dan ook een innerlijke verdieping,
ten spijt van alle oppervlakkigheid, van alle
middelmatigheid.

De academie heeft 't volgend jaar weer de
mooie taak om verder te bouwen op 't goede
dat tot stand kwam, en uit te roeien, on-
voorwaardelijk, 't slechte dat is opgegroeid.

Wij hopen dan ook dat de academie nu ze
volwassen geworden is, 't komende jaar,
zich als een volwassen orgaan gedraagt, en
haar schone princiep steeds meer naar voren
mag brengen, n.l. "anderen lerend, zelf leren,
elkaar leren."

Dat zij moge meewerken tot de vorming
van de innerlijke aristocratie van de jongens
op Rolduc.

FRITS DE KONING.

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



Tooneel, Muziek. en Film.
....................

Missie-Zondag 27 September.

Film: "De Zwarte Zuster".

Het gehalte van de meeste missie-films
is nu niet direct geschikt om een critisch
publiek, zooals wij dat vormen, optimistisch
gestemd naar een flimvoorstelling op een
missie dag te doen gaan.

Maar we moeten zeggen, dat we deze
missie film met genoegen gezien hebben. "De
Zwarte Zuster", een geluidsfilm, door Zoe-
loes gespeeld, en onder regie van Pater Ste-
phan opgenomen, is een gaaf filmwerk, dat
van 't begin tot 't einde boeit, temeer om-
dat we nu in 'n geluidsfilm de taal van 't
volk hooren spreken en de muziek bij de
dansen die zonder muziek meer komisch dan
mooi voor ons zijn, hoorden.

In het verhaal vormen de afgunst en
liefde tuschen de Zoeloe-prinsen en -prin-
sessen een belangrijke factor. Ver weg
in Zuid-Africa heerscht koning Ndabasita
"de beschermer". Aanpassing aan de be-
schaving der blanke indringers verkiest hij
boven oorlog. Daarom vertrouwde hij zijn
oudste dochter Tokosile toe aan de zuster-
school te Kinghill en bewoog zijn naburig
stamopperhoofd Ncobo om zijn oudsten
zoon Goemede naar die school te zenden.
Na een vergadering van alle Zoeloe-stam-
hoofden, die besloot om K. te vragen om
scholen, leeren Tokosile en Goemede elkan-
der nader kennen. Tokosile stemt toe in een
huwelijk met Goemede, in de hoop door 't
koninklijk voorbeeld veel te kunnen doen
voor de bekeering der Zoeloes. Haar zuster
Mamba wil echter dit huwelijk verhinderen.
Zij is hartstochtelijk verliefd op Ngwane,
den broer van Goemede, die haar eens be-
loofde te zullen trouwen, maar later zijn be-
lofte vergat door de schoonheid van Tokosile.
Ngwane draagt den toovenaar Oekosi op om
voor de hem afwijzende Tokosile een liefdes-
drank en voor zijn broer, zijn medeminnaar
en mededinger naar de troon, Goemede, ver-

gif te mengen in diens huwelijksdrank. Ook
Mamba neemt haar toevlucht tot het gebrui-
kelijke vergif om Tokosile en Goemede te
vergiftigen. Bij de huwelijksplechtigheid
drinkt Goemede de vergiftigde drank. Maar
ook Ngwane drinkt het vergif, want uit bij-
geloof en verliefdheid op Tokosile neemt hij
haar beker, niet wetende, dat ook deze een
vergiftigde drank bevat. Door de gifdrank
raakt Goemede in een sterke roes en om
zich te beschermen tegen zijn opgewonden-
heid mengt zij in Goemede's beker een sterk
onschadelijk slaapmiddel. Dit ziet echter
Oekosi, de toovenaar. Door een tegengif redt
hij Ngwane en op grond van hetgeen hij ge-
zien heeft klaagt hij Tokosile aan van moord
op Goemede. Door zijn macht gelukt 't hem
alle stamopperhoofden te beïnvloeden en
tegen Tokosile, wier sympathie voor het
Christendom het voortbestaan van zijn
macht bedreigt, door haar eigen vader het
doodvonnis te doen uitspreken: vergif voor
vergif.

Sterk vlamt nu de haat tegen alle blanken
weer op en de koning beveelt zijn volk alle
betrekkingen met de zusters in Kinghill af
te breken. Tokosile's moeder, "de goede",
van de onschuld van haar dochter overtuigd,
redt haar 's nachts door een list en helpt
haar om naar Kinghill te vluchten. Ncobo,
de vader, wiens beide zoons vergiftigd zijn,
achtervolgt haar echter met zijn krijgers.
Toch weet de arme Tokosile Kinghill te be-
reiken, maar wordt op het laatste oogenblik
nog getroffen door een vergiftigde speer van
Ncobo. Zuster Hilda, de overste van King-
hill, zuigt, zonder het gevaar voor haar eigen
leven te achten, het vergif uit de wonde.
Door deze edelmoedige opoffering wordt
Tokosile geheel voor het Christendom ge-
wonnen. Zij vond nu een weg om haar zwar-
te broeders en zusters te helpen: als zieken-
zuster. Jaren volgen er nu van voorbereiding
tot eindelijk het hoogtepunt van haar leven
nadert: haar inkleeding als zuster. In het
land van Ncobo breekt een ernstige malaria-



epidemie uit. Alle toovermiddelen baten niet.
De groote toovenaar Oekosi valt als slacht-
offer der ziekte. Eveneens de wraakzuchtige
Mamba en N cobo, de sterke hoofdman. De
bezorgdheid brengt Ngwane er toe om hulp
te vragen bij Kinghill. Door haat gedreven
verkiest Mamba de dood boven de hulp van
Kinghiil. Eerst als ook haar kind ziek wordt
is haar tegenstand gebroken. Tokosile, nu
zuster Angelica, komt bij haar volk terug,
door allen als reddende engel begroet. Haar
heldhaftige, alles vergevende liefde voor al
haar vroegere doodsvijanden doet aller haat
verdwijnen. Zij weet haar volk te redden,
maar wordt zelf aangetast door de doode-
lijke ziekte. Haar doodsbed vereenigt haar
ouders, zuster en zwager en de moederover-
ste, zuster Hilda. Diep onder de indruk, dat
zijn kind voor haar volk haar leven opoffer-
de, vraagt koning Ndabasita om scholen en
leerkrachten van Kinghill en verlicht zoo de
laatste oogenblikken der eerste "zwarte"
zuster.

Dit eenvoudige en, we zouden haast zeg-
gen, onbeteekenende gegeven is door Pater
Stephan zeer verdienstelijk verfilmd. Wan-
neer we in aanmerking nemen dat het ama-
teurswerk is, dat onder moeilijke omstan-
digheden met ongeschoolde spelers tot stand
gekomen is, dan kunnen we blij zijn, zulk
'n film gezien te hebben, die ver uitgaat
boven de andere missiefilms.

Een interessant documentair filmpje ging
aan de hoofdfilm vooraf.

Donderdag 1 October.

Film::programma:
1. Film-journaal.
2. Düsseldorf (de best geslaagde stedenfilm van

Walter Ruttmann).
3. H. K. H. Prinses Juliana en Z. H. Prins

Bemhard.
4. Teekenfilm.

't Was 'n verrassing: film! Wat de reden
is weten we niet, rnaar zoo'n extra ontspan-
ning genieten we natuurlijk met dubbel ge-
noegen.

In een van de Kerkraadsche bioscopen
werd voor ons bovenstaand interessant pro-
gramrna gegeven. Met een enthousiast ge-
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zongen. Wilhelmus openen we de voorstel-
ling: we zullen een reportage te zien krijgen
van de feestelijkheden bij gelegenheid van
de vorstelijke verloving.

Maar allereerst een Paramount-journaal,
"elck wat wils", zonder eenige samenhang
gaat het wereld-"nieuws" aan onze oogen
voorbij.

Twee kortere films: "The Sailorman" op
zoek naar een geschikte wederhelft en een
gekleurd filmpje, dat ons liet zien, dat men
op 't gebied van kleurenfilm nog veel leeren
kan en zeker moet om deze tot iets moois
te maken, gaven meer de humoristische en
onzinnige kant van 't leven te zien. Dan
kwam "Düsseldorf", een kleine film van een
groote stad, een van de meesterwerkjes van
Duitschlands grootsten cineast Walter Rutt-
mann.

'n Steden film, zooals we er nooit een za-
gen. In prachtige beelden, die in een rustig
film-rhythme aan ons voorbijgaan, wordt
hier in enkele oogenblikken een stad voor
ons uitgebouwd; we zijn er: We volgen een
gids, die ons op de meest kundige en artis-
tieke wijze in het leven van een groote stad
rondleidt, die ons scherpe contrasten toont;
vergeten graven en feestvierende menschen,
werkende kunstenaars en zwoegende arbei-
ders, natuur, kunst en techniek in een reeks
van opnamen, die zoo samenvloejen dat we
er in echte rust van genieten kunnen. Er is
in deze Düsseldorf-filni geen voorstelling, die
niet door gedachte- of beeld-associatie uit
het voorgaande tafereel is opgeroepen om
zich zoo dadelijk op haar beurt met een logi-
sche overgang in het volgende voort te
zetten.

Dan volgt de Polygoon-reportage over de
feestelijkheden in den Haag en Amsterdam
bij de verloving van onze Prinses met Prins
Bernhard van Lippe-Biesterfeld. We zien nu
echt, hoe er feest gevierd is; we hebben er
van kunnen lezen, maar nu zien we in wer-
kelijkheid het daverende enthousiasme voor
het sympathieke paar. Dat ons volk zoo kon
zijn, wij konden 't ons niet ,\oorstellen, en
we beleven mee en voelen mee, w,at die dui-
zenden gevoeld hebben: vreugde over het ge~
luk van ons Vorstenhuis.



Zoo was deze middag er voor ons een ge-
weest, die ons moois en vreugd heeft gege-
ven. 't Was een extra gunst, 't is ook een
extra middag geworden.

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

bte Uitgangsdag, lste trimester.

Film:::programma:
L Olympiade-flitsen.
2. Paramount wereldnieuws.
3. Popeye in dreamwalking.
4. Klucht.
5. Storm over de Mont Blanc.

Het eerste half trimester van dit jaar bracht
ons de bekende Alpenfilm van den regisseur
Dr. Arnold Franck, waarvan we eenige jaren
geleden de stomme film "De Witte Hel" ge-
zien hadden. Na een mooi en amusant voor-
programma, waaronder Olympiade en we-
reldnieuws, Poppey in dreamwalking en een
gooi- en smijtachtige klucht, boeide ons al
aanstonds de hoofdfilm.

Deze film - die intusschen al eenige jaren
oud is - heeft ons, zooals indertijd "De
Witte Hel", door het avontuurlijke ervan,
door de prachtige opnamen van de be-
sneeuwde bergen en wolkengroepen, iets
naar onze zin gegeven, iets machtigs met
tafereelen van moed en doorzetten. Wij heb-
ben die menschen bewonderd die in de ber-
gen de grootste moeilijkheden trotseerend
hun werk verrichten. Hier zien we Sepp Rist,
die waarnèmer is op de 4200 M. hoog ge-
legen meteorologische post van de Mont
Blanc. Iedere avond seint hij z'n waarnemin-
gen aan Professor Armstrong van de ster-
renwacht, wiens dochter Hella (Leni Riefen-
stahl) de seinen opvangt en beantwoordt.
Wanneer Armstrong en Hella samen Rist
gaan bezoeken per vliegtuig, verongelukt de
eerste doodelijk, terwijl Sepp en Hella een
tocht maken. De waarnemer blijft na eenige
tijd weer alleen op z'n post achter. Als hij
eindelijk op verlof kan gaan, blijft hij; een
vriend schreef hem dat hij zich met Hella
gaat verloven.

De storm over de Mont Blanc begint. Rist
gaat de. wind opmeten, verliest onderweg
z'n handschoen en keert met bevroren han-
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den in huis terug; hij is niet instaat om vuur
aan te maken. Dan probeert hij voor de
storm naar 't dal te vluchten, maar bij een
val breken z'n ski's en hij moet terugkeeren.
Op z'n post is alles ondergesneeuwd; hij
zendt Morse-teekens uit, S.O.S.-seinen van
de Mont Blanc. Hella Armstrong gaat met
de reddingsbrigade, verschillende kloven
moeten met levensgevaar overbrugd worden.
Ernst Udet komt per vliegtuig en landt op
de Mont Blanc. Met de menschen wordt
weer de warmte in de ondergesneeuwde hut
gebracht. De moedige waarnemer is gered.
Prachtige natuurtafereelen, opnamen van
wolken, gletschers en lawines illustreeren dit
verhaal van volharding en opoffering. Alles
samen een film met 'n spannend verhaal en
mooie natuur: dus we hebben er veel genoe-
gen van gehad.

Woensdag 28 October.

Film: Emil und die Detective.
Op 'n ongewone tijd, 's middags na het

diner, hebben we deze pretentielooze film
met genoegen zien draaien. 't Is misschien
wel jammer, dat we ons gauw "te groot"
voor dit soort films voelen, en er door 'n
vooroordeel ominder goeds in zien dan er
werkelijk in is. Hoe 't ook zij, 't was een
welkome afleiding in het saaie lange eerste
trimester, wanneer de herfstregen 't kost-
schoolleven toch zoo dor kan maken.

't Geestige boek van Erich Kästner, dat
velen van ons in de klas al gelezen hadden,
is voor ons levend geworden; Emil, de jon-
gen met de toeter, de kleine Dienstag, heb-
ben we gevolgd in hun spannende jacht op
"de man met de bolhoed". Hier en daar
komt 't toeval wel sterk te hulp en wordt
rijkelijk gefantaseerd, maar over 't algemeen
beantwoordt de film goed aan 't boek. Al
is dit allerminst een vereischte, ver vandaar
zelfs, Om een goede film te maken, doet het
toch prettig aan, wanneer 't boek goed ver-
werkt is en de voornaamste momenten goed
worden uitgebeeld; dat was hier 't geval, en
met menige geestige typeering (o.a. ,,'t vlie-
gende Hert") hebben we ons kostelijk ge-
amuseerd.



2de Uitgangsdag, lste trimester.
15 November.

Film::programma:
1. Met de Metro Goldwijn.
2. Charley Chaplin als bediende.
3. Paramount-news.
4. Popeye.
5. De Patrouille des doods.

De directie van de Rolducsche bioscoop
had ook dit keer voor een zeer goed ver-
zorgd programma zorg gedragen. We be-
zochten eerst met de Metro Goldwyn een
opleidingsschool voor Amerikaansche land-
en zee-officieren, amuseerden ons toen met
Charley Chaplin als bediende bij "Oome
Jan" en Paramount-nieuws bracht ons eerst
naar Toledo, waar we .het Alcazar zagen
opblazen en daarna naar Schotland, waar
koning Edward een bezoek bracht. Popeye,
the Sailorman, heeft waarschijnlijk gemerkt,
dat ie bij 't Rolducsche publiek in hoog aan-
zien staat, want hij verscheen alweer voor
ons op 't doek om nu te demonstreeren, hoe
de naastenliefde beter met kracht dan met
zachtheid beoefend kan worden. Wie weet?

De hoofdfilm was er een van het genre
"Bengaalsche Lanciers" en al staat hij verre
beneden deze buitengewone film, boven de
middelmaat gaat hij zeker uit. Deze film
geeft 'n beklemmende sfeer, die een enkele
keer slechts door minder goede momenten
verbroken wordt. Een patrouille der Engel-
sche cavalerie doolt eenzaam en verloren
door de woestijn van Mesopotamië. De com-
mandant van de patrouille wordt neergescho-
ten en de sergeant een oude veteraan, neemt
het commando over. Zij komen aan een
kleine oase waar ze besluiten voorloopig te
kampeeren. Arabieren sluipen om het kam-
pement, schieten de schildwachten neer en
stelen de paarden. Het kamp wordt bele-
gerd door een onzichtbare vijand, waarvan
men de aanwezigheid alleen maar merkt
door de met noodlottige zekerheid afgege-
ven schoten. Eén voor één worden de solda-
ten neergeschoten, als ze zich maar even
buiten de dekking wagen. Twee soldaten
Co ok en Mackay willen trachten hulp te
halen. . .. en enkel hun verminkte lijken, op
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hun eigen paarden gebonden, komen terug.
De laatste die het waagt het kamp te ver-

laten is Brown die er de voorkeur aan geeft
vechtende te sterven. Drie zijn er nu nog
maar over: de sergeant, Morelli en de krank-
zinnig geworden Sanders. De redding schijnt
nabij als een vliegmachine over het kamp
zweeft. Als de vliegenier uit z'n machine
stapt, wordt hij door den onzichtbaren
vijand neergeschoten. Als de avond daalt,
steekt Morelli het vliegtuig in brand om het
als hulpsignaal te laten dienen. Sanders grijpt
een brandend stuk hout en loopt daarmee
de woestijn in. Morelli holt naar voren om
hem terug te halen. Beiden worden neer-
geschoten. Nu is nog alleen maar de ser-
geant over en als de Arabieren eindelijk tot
een aanval overgaan, maait hij ze grijns-
lachend weg met een licht machinegeweer,
dat hij uit 't vliegtuig heeft gered. Als een-
zame overwinnaar wordt hij tenslotte gered
door een escadron cavalerie.

Victor Mac Laglen typeert prachtig den
rob usten sergeant, moedig tot het uiterste,
die alleen overblijft; Boris Karloff is Sanders,
'n soldaat, die krankzinnig wordt van de
angst; deze twee vooral verheffen de film,
'Yat spel betreft, boven het middelmatige.

Al met al hebben we ook dit keer gezien,
dat er moeite gedaan wordt om ons goede
en boeiende films te geven, we kunnen daar
darikbaar voor zijn.

25 November

Feestdag van St. Catharina.

TooneeI: De Spooktrein.
Het feest van St. Cathrien werd wederom

opgeluisterd door een welgeslaagde tooneel-
uitvoering. Onder de vaardige regie van
Mhr. J. Bohnen gaven de philosophen het
geestige en spannende blijspel: "De Spook-
trein", in 3 bedrijven, naar het Engelsch van
A. Ridley, bewerkt door 0 J. Staes.

Dit stuk heeft enkele zwakke plaatsen,
maar de spelers sloegen zich er goed door
heen. Er was spanning genoeg èn op. de
spelers rustte de zware taak die spanning
vol te houden tot 't laatste oogenblik. Van



die taak hebben zij zich schitterend gekwe-
ten. De hoofdrollen waren in goede handen.
De rol van den detective Deaking werd uit-
stekend vertolkt; hij had echter ook goede
tegenspelers in Winthrop, Stirling en George.
Als verdienstelijke spelers dienen nog ver-
meld te worden de stationschef en Price.

Alles bij elkaar genomen was het een
moeilijk te spelen stuk, dat echter door Mhr.
Bohnen uitstekend werd geregisseerd. Ook
waren er enkele technische problemen, die
op onverbeterlijke wijze door Mhr. Smits
werden opgelost. Hun beiden komt een
apart woord van lof en dank toe! Het was
jammer, dat het jongere volkje de situatie
niet altijd begreep en in lachen uitbarstte,
waardoor de spanning eenigszins werd ge-
broken.

Het Rolducsche orkest onder leiding van
den heer Noë werkte niet weinig mee tot
het welslagen van deze uitvoering.

Pro g ra m m a:

"DE SPOOKTREIN"
Blijspel in 3 bedrijven.

Personen:
G.G. ., George Grinder.
Winthrop Frans Schmeitz.
Barrett. . . . . . . . Leo Pelzer.
Charles Murdock Piet Bongarts.
Willy Murdock . . . . . Harry Sanders.
Morrison ,. Huub Wetzelaer.
Professor Bourne .,.. Paul Meuwissen.
Deaking ,.. Jo Bindels.
Saul Hodgkin, stationschef. Chrétien Meertens.
Price .. . . . . . . . Theo Thomassen.
Stirling. . . . . . . . Huub Houben.
Jackson Sef Willems.
George. . . . . . . . Jo Rademakers.
Politieagent a Willy Janssen.
Politieagent b , Godfried Lipperts.
Souffleur. . . . . . . Emile Lodewick.

Orkest:
Heimatsgrüsse,marseh. . . . A. Neumann.
IntermezzoSinfonico.cavalleria

Rusticana P. Mascagni.
Mignonnette,ouverture. . . . J. Baumann.

28 November.

Een welgeslaagde reprise van het blijspel:
"De Spooktrein" voor toeschouwers uit Kerk-
rade en omgeving, ten bate van de St. Vin-
centiusvereeniging van Holz.
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Vooravond van Sinterklaas.
5 December.

Tooneel: "En waar de Ster bleef
stille staan".

't Is Sinterklaas, 'n dag van verrassingen,
gebracht door de zorgvolle lieve handen van
Ouders, van familie en vrienden, een dag,
die het feestelijke van de Decembermaand
opent met de genieting van geschenken, die
ons de genegenheid van hen die ver weg zijn
doen kennen.

Een dag die ons op Rolduc de genieting
van kleurige schoonheid in een plotseling
opbruisen en verstillen, in een plotse over-
rompeling bracht.

Pierre Balledux voerde voor ons een Kerst-
spel op, 'n spel uit het dierbare Vlaamsche
land, een spel van simpele menschkens, groot
in hun eenvoud, een spel als een primitief
schilderij met een mysterievol gebaar van
gewijde devootheid: Felix Timmermans':
"En waar de Ster bleef stille staan". Dat
Vlaamsch eenvoudige trof in ons die liefde
voor 't volksche, voor 't schoone, voor 't
hemelsche, en waar de ster bleef stille staan,
bij den kleinen Jezus van de Kerstnacht,
rusten wij van de vermoeiende gang dÇ>orde
wereld en danken voor de kerstgave van
dat Kindeke, het schoone van de kunst.

Zoóals het rumoer van de drie: "Pitje
Vogel, Suskewiet en Schrobberbeeck verstilt,
als langs "Het Zeemeerminneke" van Polien
Pap de woonwagen met Maria en Jozef
trekt, zoo verstilt het rumoer van ons spel,
van onze blije jeugd, als voor ons het Kin-
deke Jezus in Vlaanderen komt om arme
menschen náàr 'n Eeuwig Geluk te voeren.

Pitje Vogel, dien schreeuwer met overdre-
ven durf en met 'n heimelijke angst, zien
wij diep menschelijk uitgebeeld, 'n mensch
die van onverschilligheid valt in ongeloof,
van ongeloof stort in 't verderf van duivels-
dienst en van een plotselinge wil in heilig-
heid. Suskewiet, een scheper, die de dagen
doorbrengt bij de schapen op de groote hei,
die de wolken over zich heen zag glijden,
die de onmetelijkheid van 'n eenzaam land-
schap telkens weer gevoeld heeft, die het
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ontastbare heimwee van de paarsche en
grauwe en woeste grond van het Kempen-
land naar God doorleefd heeft en bij dat
alles niet meer is gebleven dan een simpele
drinker. Maar door 't geluk van zijn bezit
te geven aan armeren dan hij, van zich zelf
te geven aan het geloof in een wonder, groeit
hij tot een zielegrootheid, die de armoe van
den simpelen, die zilverpapieren sterren
maakt als een kind, opheft tot een ontroe-
rende rijkdom van liefde. Schrobberbeeck is
de derde van deze drie "koningen", die met
hun ster en hun bonte kleeren over de
sneeuw door 't donkere dorp trekken en hun
lied zingen met in hun schoone stemmen dat
verlangen, dat de drie Wijzen moeten gehad
hebben naar iets groots, dat onbekend en
geheim vol is.

Deze bedelaar blijft de laatste van het
drietal met vrees voor God in z'n ziel en be-
rouw over z'n zonden, en ondanks die zon-
den is hij zoo goed, dat Maria hem om hulp
vraagt op haar weg naar het feest van haar
Zoon. En alle drie, deze armoedige "konin-
gen" van de eenvoud, komen zij bij Christus'
Kruis, komen ze waar voor eeuwig de ster
van hun driekoningenspel zal stille staan.

't Spel werd voor ons de groote waarheid
van 't leven met z'n hardheid en armoe, met
z'n ontroering en en boertigheden, met z'n
rijkdom van eenvoud. Die waarheid, die den-
ken doet over de wondere heiligheid van een
sneeuwlandschap met een Madonnabeeldje,
omdat die stilte van die sneeuw, de eenvoud
van dat geloof ons leven rijk zal maken.

Zoo bracht deze Decemberavond ons de
voltooiing van een blijde dag, de voltooiing
die schoon was als qe wijde nacht met tril-
lende sterren, die wij boven ons zagen, toen
wij de aula verlieten met in ons de voldoe-
ning over een blijde eenvoud van spel en
décor en een verlangen naar die plek, waar
de Ster bleef stille staan.

Tenslotte past hier zeker een woord van
oprechte waardeering voor de eminente re-
gie van Pierre Balledux en het voortreffe-
lijke spel van de "Vereenigde Haagsche Spe-
lers", die wij nog vaker op Rolduc hopen
weer te zien.
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Programma:

"EN WAAR DE STER BLEEF STILLE STAAN"
door Felix Timmermans en Ed. Veterman
door de "Vereenigde Haagsche Spelers";

Regie Pierre Balledux.

Rolverdeeling:
Pitje Vogel, Palingvisscher Pierre Balledux.
Suskewiet, herder. . . Witn Grelinger.
Schrobberbeeck. . . . . Willem Huysmans.
Polien Pap, waardin uit Dora Haus of Aleida

"Het Zeemeerminneke" Roelofsen.
Maria. . . . . . . ErnaBalledux-Haffert.
Jozef. . . . . . . . W.Tol.
Het Kindeke Jezus. . . Dini van Lier.
De duivel. . . . . . Jos. Schoch.
Een burgemeester. . . Theo van Vliet.
Eenkoster. . . . . . B.v. d. Linden
Onze Lieve Vrouw van

Zeven Smarten Erna Balledl.Jx-Haffert.
Onze Lieve Vrouw van

Zoete Troost Joop Reintjes.
Boeren, Boerinnen el) O. L. Vrouwkes.

Het Mirakel gebeurt in Vlaanderen.

Inhoud:

Een Kerstmislegende, die tot een werkelijk in-
nerlijk dramatisch spel is geworden. Over drie
wel merkwaardige Kerstdagen zijn de gebeurtenis-
sen verdeeld. De eerste begint in de kroeg van
Polien Pap "Het Zeemeerminneke", daar waar
boeren na een glorieuze oogst zich vroolijkheid
niet onthouden, worden de drie aangename zwer-
vers zich pijnlijk bewust van de armoe, waardoor
hun zelfs een maagverwarmend glaasje onthouden
wordt. Het zijn de manke herder Suskewiet, de
vischstrooper Pitje Vogel en de bedelaar Schrob-
berbeeck, die zoo kunstig het wit van zijn oogen
kan laten zien. De nood maakt hen vindingrijk
en zij komen overeen om, rondgaande als Drie-
koningen met een ster, bij de bo'eren wat centen
en gaven in natura bijeen te schobberen. Het plan
gelukt. Met buit beladen zullen zij naar Polien
terugkeeren, om zich te goed te doen. Maar zij
raken de weg bijster. En verloren in het einde-
looze sneeuwveld zien zij plotseling voor zich de
kermiswagen, waarin een oude man, een jonge
vrouwen een pasgeboren kindje. Een blijmoedige
onbaatzuchtigheid, een onverklaarbare behoefte
om te helpen en te geven komt over hen; en,
zonder te tellen of te denken, geven zij aan de
onbekende zwervers alles wat zij hebben aan geld
en goede beten. De ontgoocheling volgt. Alleen
Suskewiet, de oude herder, is trouw gebleven aan
het wonderlijk visioen in de sneeuw. Hij heeft de
wereld en zich zelf voor goed verloren en ver-
langt slechts naar God, tot het Kindeke Jezus
hem, in een eindeloos erbarmen, wegneemt uit
het aardsche leven en aan de hand, zachtjes en
langzaam, medevoert naar het paradijs, waar de
boomen eeuwig in bloesem staan. Pitje Vogel, de
luidruchtige opsnijder, is ook zijn armoede moe.
Hij trachtte er aan te ontkomen op een andere
wijze; en verkoopt zijn ziel aan den duivel. Maar
een leven van weelde, waar de aroom gelijk af is
en de angst maakt hem wanhopig tot hij op het
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laatste oogenblik het accent van diep en oprecht
berouw vindt. Hij zoekt troost en hulp bij O. L.
Vrouw van de Zeven Smarten, welke zijn smeek.
bede verhoort en Gods genade voor hem weet te
verkrijgen. De groote Schrobberbeeck is nu alleen
en heel bang. Maar ook hij zal worden gered.
En hem blijft de laatste heerlijkheid beschoren.
In zijn armen mag hij de Moeder Gods dragen
door de sneeuw, naar het feest van Haar Zoon.

Zoo krijgen ten slot te de arme zwervers hun
loon voor hun offervaardigheid en komen ze alle
drie tot God.

O.L. Vrouw Lichtmis 2 Februari.

't Pleegkind,
Blijspel in 3 bedrijven door Jac. Ballings.

vrij bewerkt door Jef Schillings,
Opgevoerd door het Zuid-Limburgsch Tooneel.

Spelers:
Hans Wimmers . . . . .. WimHabets.
Cato,zijn moeder. . . . . A. Klinkenberg.
Elsje, zijn pleegzuster' . . . fientje Geurts.
Max Brune Tef Smeets.
Casper,schaapherder. . . . Jef Schillings.
Pastoor. . . . . . . . . Hub.Steijns.
Oom Kobus ""'" Hub; Vliegen.
Catrien, zijn dochter. . . . Martha Eken.
Aan de piano Willy Paes.
Het stuk speelt in deze tijd op het platteland en

wordt opgevoerd in een Limburgsch dialect.

Laten we 't maar direct zeggen: ,,'t Was
buitengewoon" !

'n Stuk, waar de stemming van tevoren
absoluut tegen was - 't werd immers op-
gevoerd in 'n dialect - heeft de heele avond
de aandacht gespannen gehouden en de eerst
somber gestemde geest tot een blije en op-
geruimde gemaakt. Dat is 'n prestatie op
zich! Maar wat te zeggen van 'n dilettan-
ten-tooneelgezelschap, dat 'n stuk opvoert
met zoo'n entrain, met zoo vlugge reacties
en natuurlijk gebaren- en woordenspel, dat
het van critiek levende kostschoolpubliek
vergeet met dilettanten te doen te hebben?
Het is waar, de ,,'n lach en 'n traan"-menta-
liteit is bij uitstek geschikt voor ons, 't is
niet te zwaar, 't is ook niet te licht, je kunt
er 'ns over napraten, af en toe voel je een
diepere ondergrond, je lacht en bent ont-
roerd, kortom, je avond gaat snel en plei-
zierig voorbij.

De tragiek van den blinden Hans, de
droefheid van Elske, zijn pleegzuster, de
grappen van den schaapherder, dat alles
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blijft je bij en lang er na lach je nog eens
of bent ontroerd.

Maar vooral 't volksche, 't eenvoudige,
juist getypeerde blij menschelijke spel, de
fijne opvatting van regisseur en spelers
maakten het stuk tot een blij spel en het
heerlijke Limburgsche dialect (wat kan dia-
lect, goed gesproken, mooi zijn!) droeg er
toe bij om het smedig te doen zijn, vroolijk
en fijngevoeld.

Jef Schillings (de regisseur) als Casper de
schaapherder stond een klasse boven de
andere spelers, die echter door hem werden
meegenomen in de vaart van 't spel, vooral
de twee laatste bedrijven was dit niet zoo
onwennig als in 't eerste, 't stootte niet,
maar verliep vlot en natuurlijk.

Hans, de blindgeworden jongeman, die
over een mooie stem beschikt, voldeed goed,
al was zijn spel misschien wat te nadrukke-
lijk, remde te veel het verloop van 't geheel.
Zoo viel het lied, dat door hem gezongen
werd, buiten 't stuk, 't leek iets extra's en
hoe goed 't ook gezongen werd, 't verbrak
't verband.

Schitterend getypeerd was het paar Oom
Kobus en z'n dochter, een echte volgzame,
al te deugdzame, kwezelachtige boerendoch-
ter Cathrien. Zij zullen ons nog lang heugen,
vooral de laatste, kostelijk met 't stijf:knik-
kende hoofd en de steeds met haar vader
instem'mende antwoorden ("Jao, vader").

De pastoor gooide wat veel met teksten
en werd tijdens de duur van 't stuk hoe
langer hoe jonger, maar och, de teksten ga-
ven Casper de gelegenheid te reageeren en
dat kon iel

De losbol Max Brune overdreef hier en
daar, Cato was misschien af en toe wat te
bits, Elsje niet overal even natuurlijk - zeer
kleine tekortkomingen, die door 't uitstekend
ensemble-spel spoedig vergeten werden.
Overal voelden we de uitstekende regie van
Jef Schillings; op virtuooze manier heeft ie
't stuk doen opvoeren en zelf met z'n prach-
tig spel zeer veel tot 't succes bijgedragen.
't Was 'n opvoering, die we niet graag zou-
den gemist hebbenl

J. v. d. H.



Tenslotte de inhoud van dit stuk, een der

beste door Ballings geschreven werken:

Cato Wimmers, sinds jaren weduwe, heeft Els
al heel jong in huis genomen en beschouwt haar
als haar eigen kind. Haar zoon Hans heeft zwakke
oogen en na verloop van tijd wordt hij heelemaal
blind; in stilte is hij verliefd op Els, maar deze
heeft kennis aan Max Brune, een echte losbol.
Max heeft een zaak in de stad overgenomen en
wil daarom zoo spoedig mogelijk trouwen. De
weduwe Wimmers verarmt hoe langer hoe meer;
Casper, de schaapherder, stelt haar voor opnieuw
te trouwen, maar zij slaat zijn aanzoek af. Els
ziet hoe slecht haar pleegmoeder met haar blin-
den zoon er voor staat; zij ziet er tegen op deze
twee, die altijd zoo goed voor haar geweest zijn,
aan hun lot over te laten en na een twist met
Max ziet ze voor goed van het voorgenomen hu-
welijk af. Els geeft zich alle moeite bij Hans
zelfvertrouwen op te wekken; Hans schrijft novel-
len en gedichten; zij worden alle als ongeschikt
geweigerd, doch Els houdt dit voor hem geheim
en betaalt geregeld een zeker honorarium uit van
het geld, dat zij met een verloting gewonnen
heeft. Zoodoende verkeert Hans in de meening,
dat hij zelf zijn brood kan verdienen. Op zekere
dag komt deze "vrome leugen" door een brief
aan. den pastoor uit en Els doet nu haar best om
te voorkomen, dat ook Hans verneemt wat zij
voor hem gedaan heeft. Casper heeft nog altijd de
moed niet opgegeven en zijn spreekwoord: "De
aanhouder wint" wordt tenslotte bewaarheid, ter-
wijl we ook de stille wensch van Hans nog in ver-
vuiling zien gaan.

Vastenavond-Zondag 7 Februari.

Film: "De zeven wonderen van
Zuid:::Africa"

door Mr. A. Hustinx.

De eerste avond van de Carnavalsdagen
was gewijd aan de wetenschap. De aardrijks-
kunde vierde hoogtij: terwijl buiten de ser-
pentines door de lucht slierden en de vasten-
avond uitbundig gevierd werd, zaten wij aan-
dachtig te luisteren naar Mr. A. Hustinx, die
ons vertelde van zijn reis door Zuid-Africa,
die hij als córrespondent van "De Maas-
bode" gemaakt heeft. Niemand zal ontken-
nen, dat er tusschen Carnaval-vieren en de
aardrijkskunde-beoefenen een ontzettend
groot verschil bestaat en 't is dan ook niet
te verwonderen, dat ook hier de stemming
niet bijster was om een groote aandacht te
kunnen voorspellen, maar we zullen 't
afwachten langzamerhand welleeren, we
zullen wel eens minder voorbarig worden.
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We zien en oordeelen voortaan daarna en
dan moeten we, wat. deze avond betreft, eer-
lijk zeggen, dat het een avond van groot ge-
not was. We hoorden een vlot causeur over
zijn reis vertellen en we weten 't allemaal:
"Als iemand verre reizen doet, dan kan hij
veel verhalen." De film laat ons kennis ma-
ken met dat land, door onze voorvaderen
gesticht en grootgemaakt, laat ons de gebie-
den zien, waar zij eens hebben gestreden
en hun bloed vergoten. Verder zien we de
diamantvelden van Kimberley en hun sprook-
jesachtige voorraden van schitterende edel-
gesteenten. In W est- Transvaal zijn we ge-
tuige van een geweldige prairie-brand, waar-
bij 10.000 morgen land kaal brandden. In de
teakhout-bosschen van Noord,Rhodesia ma-
ken we een avontuurlijke jacht-expeditie op
leeuwen mee. Bij de terugkeer uit de binnen-
landen zijn we eenige dagen de gast van een
kaffer-opperhoofd, in wiens kraal we gelegen-
heid krijgen het primitieve leven der inlan-
ders en hun vreemde gebruiken te leeren
kennen. Trekkend door het Kruger wild-
reservaat bespieden we jakhals en buffel,
eland en impala, sabel-antiloop en waterbok,
koedoe en giraffe, aap en warthog, zebra en
nijlpaard, leeuw en olifant, zooals zij leven
in de Amerikaansche jungle.

Wij reizen naar Livingstone, waar de Zam-
besi. de grootste watervallen der wereld
vormt. "De rook die dondert" zoo noemden
eeuwen geleden reeds de omwonende neger-
stammen dit imposante natuurmonument,
dat in 1855 pas door den eersten blanke
werd aanschouwd. Dit voorrecht viel den be-
kenden ontdekkingsreiziger Livingstone te
beurt, die de watervallen noemde naar zijn
koningin Victoria.

Een knap gemaakte smalfilm, die ons niet
alleen een mooi land toonde, maar ook nog
als film haar verdiensten had, kortom: de
eerste Carnavalsdag schonk ons een leer-
zame ontspanning.

Vastenavond~Maandag 8 'Februari.

Programma: A. W. Davola.
1. Humoristische goochelkunst experimenten.
2. Telepathische demonstraties.
3. Amerikaansche mystery illusion.



Een avond, waarin de bekende goochelaar
ons enkele uren door zijn handige kunsten
aangenaam wist bezig te houden. Of de jon-
gens, die op het tooneel genoodigd werden
hem de kunst hebben afgekeken?

Uitgangsdag, 2de trimester
14 Februari.

Film:::programma:
1. Film-journaal.
2. Voetbal-match Duitschland-Nederland.
3. Wuppertal.
4. F. P. I. antwoordt niet.

Paramount-wereldnieuws, Polygoon-opna-
men van de voetbalwedstrijd Duitschland-
Nederland en de Carnavalsoptocht in Kerk-
rade, verder een Ufa-filmpje over Wupper-
tal, dat opviel door goede opnamen en 'n
mooi rhythme, vormden 't voorprogram, 'n
uitstekend geheel, dat de aandacht ten volle
verdiende.

Hierna kwam de hoofdfilm "F. P. I. ant-
woordt niet" met Hans Albers, Sybille
Schmitz en andere "grootheden" uit de film-
wereld.

Deze film is al eenige jaren oud, maar
boeit desondanks nog in sterke mate. Men
kan Hans Albers moe zijn, men kan op dit
soort films uitgekeken raken, maar men moet
toegeven, dat Albers zijn rol op 'n uitste-
kende wijze vervult. Wel zal een film waar
hij in speelt niet- gauw een "kunstfilm" zijn,
hij geeft teveel tooneel en de camera is te
veel aan zijn figuur gehecht. Maar wanneer
we een half trimester gestudeerd hebben,
wanneer we sedert lang geen film meer ge-
zien, hebben, dan doet zoo'n amusements-
film, die een goede tendenz heeft en tevens
gezonde sensatie brengt, je 'weer 'ns goed,
dan ontspan je je werkelijk, je leeft het
heele verhaal mee en volgt de gebeurtenis-
sen met 'n aandacht, die genegenheid in-
houdt voor de, zij het dan gefantaseerde,
figuren, die daar 'n mooi verhaal verwerke-
lijken. Bovendien zijn er in de film momen-
ten van fijn camerawerk, handige montage
en juist-ziende regie op te merken en zoo-
lang niet iedere film voldoet aan de eischen
die de fijnproevers aan 'n film wenschen te
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stellen, beteekent dat al heel wat. Al met al
een film, die er zijn mag in de reeks van fil-
men, die tot nu toe in onze nieuwe aula ge-
draaid zijn.

Een heer in rok wandelt dwars door het
park naar de telefooncel. "Hotel Atlantic,
alstublieft"! Direct daarop telefoneert een
kleine, komieke man aan de andere kant van
de lijn en krijgt zeer discreet de opdracht,
om 11 uur 's avonds de reporters van de
grootste kranten naar de Lennartz-werf te
sturen. Daar zou iets gaande zijn! Maar geen
namen noemen! Een jongedame heeft onge-
wild meegeluisterd. Wanneer zij echter het
woord Lennartz-werf hoort, spitst ze haar
ooren. Ze spreekt den heer aan, deze echter
ontwijkt haar; ze moet verkeerd gehoord
hebben. Overigens bevalt de vreemde haar
wel, ze dansen samen, maar ze verneemt
niets; eerst wanneer hij weg is, hoort ze, dat
haar danser de berQemde oceaanvlieger Ellis-
sen is. Wat heeft die met de Lennartz-werf
te maken?

11 uur 's avonds. Voor de hoofdingang
van de werf staan de reporters. De kleine
komieke man is er ook. De dame inde witte
avondjapon komt eveneens in een auto aan-
gereden. Het is Olaire Lennartz. In een ka-
mer op de eerste étage brand licht. Claire
met twee agenten rennen er naar toe. In-
braak! Het archief is verbroken, de plannen
voor de F. P. I. zijn weg! De broers van
Claire, de eigenaars van de werf, komen, als-
mede de constructeur en de uitvinder van
F. P. 1., reserve-luitenant Droste. Hij ver-
klaart wat F. P. I. is.

In de bar .van "Atlantic" zit Ellissen.
Claire komt binnen en beticht hem van de
inbraak. Ellissen verliest geen oog enblik zijn
kalmte en spoedig daarop kan Claire lachend
haar broers alsmede de politie naar de plek
sturen, waar de plannen liggen. Ellissen wil-
de slechts de aandacht van de directie op
de geniale plannen van zijn vriend Droste
vestigen. Het plan is gelukt. De Lennartz-
Werke besluiten het ontwerp van F. P. I. uit
te voeren. Ellissen maakt reeds weer een
plan voor een pool vlucht .Zijn heele wezen
verzet zich tegen zijn liefde voor Claire, hij
wil zich niet binden, hij wil vrij zijn. Claire



probeert hem voor nieuwe gevaren te bewa-
ren, en reeds meent ze haar doel bereikt te
hebben, wanneer een verlokkende aanbie-
ding van de Meteor-Werke komt, die hun
pas gebouwd vliegtuig te zijner beschikking
stellen voor een non-stopvlucht Berlijn-
Berlijn, hetgeen hij geestdriftig aanneemt. -
Doorrustelooze arbeid is op de Lennartz-
werf het technische wonder F. P. Lontstaan.
Droste's oogen zijn overal, want onbedrieg-
lijke kenteekenen bewijzen hem, dat spion-
nage en sabotage aan het werk zijn. Na 2 ja-
ren deelen de luidsprekers van de radiozen-
ders der geheele wereld mede, dat het groote
werk voltooid is. Een kleine stad uit staal
en glas met vlieghavens, radiostations, vuur-
toren, werkplaatsen, hotels en hangars, ligt
verankerd midden in de oceaan. Het trans-
atlantische luchtverkeer kan beginnen. In
een klein havenhotel hoort een man moe,
afgemat en zonder interesse naar het be-
richt. Hij ziet er ellendig uit. Het is Ellissen,
wien alles mislukte. Ook Claire heeft hij ver-
loren, zij behoort nu aan Droste, den ener-
gieken hoofdingenieur, maar nog hoopt El-
lissen op Claire's liefde.

Er geschiedt echter iets vreeselijks. Bij een
telefoongesprek tusschen de werf en F. P. I.
hoort men eerst een heftige woordenwisse-
ling, dan duidelijk schoten. Rinkelend vallen
apparaten om, het schreeuwen verraadt een
gevecht op leven en dood. Plotseling wordt
de verbinding verbroken. F. P. I. antwoordt
niet meer! Slechts een vliegenier kan de ver-
binding met het drijvende eiland herstellen.
Bij het stormweer kan slechts de beste pi-
loot de vlucht wagen. Ellissen, denkt Claire,
en haast zich naar den vliegenier. Kort daar-
op stijgt het vliegtuig in een geweldige re-
gen op. Op het eiland moet hij echter een
noodlanding maken. Een boot verlaat snel
de haven. Het is Damsky. Hij was 't die
Droste op het eiland overviel. Hij was in
zijn slaap door gas verdoofd. Als Ellissen
ziet, dat Olaire van Droste houdt, vergaat
hij van jaloezie. Wat hem betreft, kan de
F. P. I. naar de hel loop en. Ten laatste be-
sluit hij toch hulp te halen. Spoedig daarop
heeft hij een schip ontdek~, springt in 't
water, klimt aan boord en telegrafeert om
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hulp voor de F. P. I. Van alle kanten komen
schepen en groote vliegtuigen te hulp. F. P. I.
is gered!

Laetare 7 Maart.

Tooneel: "Joseph in Dothan".
't Is traditie binnen een bepaald aantal

jaren te Rolduc een groot drama van Vondel
te spelen. Werd de nieuwe aula in 1935 in-
gewijd met Vondels "Lucifer", dit jaar -
de 350ste geboortedag van onzen grootsten
nationalen dichter - heeft de Rolducsche
jeugd aan de viering van dit jubeljaar wil-
len deelnemen door de opvoering van "Jo-
seph in Dothan". Een drama, waarin Vondel
zich vooral laat kennen als de dichter van
de jeugd.

Over de verhouding van Vondel tot de
jeugd citeeren we hier enkele passages uit
het mooie artikel: "Vondel en de Jeugd" in
"De Keten" (officieel orgaan van het Natio-
naal Verbond der K.J.M.V. in Nederland),
van de hand van onzen bekenden V ondel-
kenner en oud-leerling Dr. J. F. M. Sterck:

"Nu ons vaderland zich gereed maakt om

RUBEN
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in dit jaar te herdenken, dat Vondel voor
350 jaar te Keulen werd geboren, bestaat er
ook voor de Nederlandsche jeugd een bij-
zondere reden om die herdenking mede te
vieren, en den dichter te huldigen. Want
Vondel is in waarheid ook de dichter van
de jeugd. Niet slechts in figuurlijken zin
door zijn altijd frissche en jonge poëzie.
maar ook doordat hij bij de stof zijner ge-
dichten vaak de jeugd voorstelt in al haar
blijheid en levenslust, evenals in haar ver-
driet, lijden en gebreken. Telkens komt dit
gevoel voor de jeugd in zijn verzen uit, het-
zij in zijn eigen leven, hetzij in de figuren,
die hij in zijn tooneelstukken' en andere ge-
dichten voorstelt...... . . . . ... . .

Vondel was een opmerkelijk voorbeeld van
het groote nut van het tooneel voor de jeugd,
als reeds vroeg de voorliefde en gaven naar
elks aard aan den dag komen. Vondel drukt
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dit zelf zoo dichterlijk uit in de volgende
regels:

Een jong scholier hoeft tijd, en klimt van
, trap tot trap:

De kwiek houdt allerlangst den reuk van
't eerste sap

Als dichter van de jeugd komt Vondel ook
zoo helder uit in het spel, dat jaarlijks nog
tal van school-opvoeringen beleeft, namelijk
Joseph in Dothan. Door de schildering der
gevoelens van den onschuldigen vromen Jo-
seph, die om zijn deugd eerst wordt bespot
en geminacht en eindelijk de hoogste erken-
ning en voorname eer zal verkrijgen, heeft
Vondel dit en de twee volgende Josephspe-
len, meesterlijk gesteld tot een voorbeeld
voor de jeugd van de belaagde en toch over-
winnende deugd.

Prof. Molkenboer noemt Joseph in Dothan
zoo juist een spel "van een kinderlijke, idyl-
lische bekoorlijkheid", waarin de dichter "de
kontrasten van het bijbelverhaal heeft aan-
gescherpt door den kinderIijkenblijmoedi-
gen jongen aan den bloeddorstigen moedwil
van een groep volwassenen over te leveren."
Bij zijn eerste optreden wordt de jongeling
dooreen Rey van Engelen verwelkomd, na-
dat hij door de ongevoelige broed,ers bij
voorbaat is bespot. In enkele verzen wordt
dan ,zijn glanzend voorkomen geschilderd:

LEVI



JUDAS

Hij komt, hij komt de jonge borst,
AIs 't hijgend hert, 't welk zijne dorst
Wil lesschen aan de versche sprongen
Der zilverzuivre koele bron.

Het slechte gedrag der gebroeders doet
Vondel, gedachtig aan zijn eigen ondeugen-
den, eenigen zoon, verzuchten:

Och, de ouders telen 't kind en maken
't groot met smart:

Het kleene treedt op 't kleed; de groote
treên op 't hart." Cl)

Na de zoo schitterend geslaagde opvoerin-
gen van dit stuk in 1921 en 1928 was het
alleszins begrijpelijk, dat de verwachtingen
hoog gespannen waren. En we kunnen zeg-
gen, dat ook dit jaar de opvoering een suc-
ces is geworden. Het spel heeft ook nu weer
ontroering en stichting gewekt. Er was wij-
ding en stemming, die voor een niet gering
gedeelte verhoogd werd door het sobere en
toch artistieke tooneeldecor: een groote Ara-
bische woestijn met op de voorgrond de put,
een struik, een palmboom.

Alle lof komt dan ook toe aan de Z. E.
Heeren Dr. J. Boosten en A. Smits, die resp.
voor de regie en de ensceneering zorgden,

*) "De Keten", officieel orgaan van het Natio-
naal Verbond der Kath. Jonge Middenstands-
Vereenigingen in Nederland. No. 5, Mei 1937,
bI. 126-130.
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alsook aan de jeugdige acteurs. Zeker, wij
hebben hier niet te doen met spelers, die
door de jaren gerijpt zijn. Tekortkomingen
zullen ~r wel altijd blijven in de vertolking
van dergelijke meesterstukken door dilettan-
ten. Zoo deed het b.v. vreemd aan, dat bij
het opgaan vari het doek voor het 3de be-
drijf de broeders reeds op het tooneel ge-
posteerd stonden, toen Joseph hen kwam
begroeten. Was daaraan wellicht ook hun
onnatuurlijke, te stijve houding toe te schrij-
ven?

Zonder aan het spel der overige spelers
tekort te willen doen moeten we toch erken-
nen, dat het stuk hoofdzakelijk gedragen
werd door Rubenen Joseph. Ruben speelde
zijn moeilijke rol beheerscht en uitstekend;
in de loop van het stuk kwam hij er steeds
beter in en in de laatste bedrijven was zijn
spel zelfs meesterlijk. Ook Joseph voldeed
zeer goed door zijn vlot en natuurlijk op-
treden; zijn onschuldig heerlijk aangevoelde
spel bracht momenten van diepe pntroering.
Jammer dat zijn "putgalm" niet klonk als
een galm uit een put.

De zwakst{J scène was wel de verkoop van
Joseph aan den Arabier.

Voor 't eerst werden dit jaar de reien
niet gezongen door het koor. De .regie had

VRACHTMEESTER

Teelreningen van H. Schoonbrood, Kunstschilder
te Maastricht.



hiervoor een zestal engelen afwisselend de
reien laten dec1ameeren. Een oplossing, die
ons niet kon bekoren! Want de heerlijke
lyriek, die in Vondels reizangen besloten
ligt, gaat bij zulk een weergave wel grooten-
deels verloren. Daarenboven waren de ge-
baren der engelen vaak overdreven, niet al-
tijd veelzeggend en juist. In alle geval kon-
den ze ons niet de vroegere vertolking doen
vergeten door het jongenskoor met zijn me-
lodieuse zangen als "ik zie Jacobs kinderen
en knapen te weide gaan"; de sobere, maar
stemmige muziek van pastoor W. Jansen
wekte destijds werkelijk innerlijke ontroe-
ring.

Afgezien van deze onvolmaaktheden was
het een welverzorgde Vondel-voorstelling,
die zal blijven voortleven in dankbare her-
innering van allen, die het voorrecht hadden
er bij tegenwoordig te zijn.

Het Roldusche orkest onder leiding van
den heer Noë vulde de pauzen op verdien-
stelijke wijze aan.

PROGRAMMA:

Wintermärchen . . . . . A. Czibulka.

.Eerste Bedrijf.
JOSEPH IN DOTHAN.

Serenade
Tweede Bearijf.

. . . . . . . Edera.

Derde Bedrijf.
Priestermarsch "Athalie" . F.Mendelsohn.

Vierde Bedrijf.

Intermezzo ,;Cavalleria rus-
ticana" . . . . . . . P. Mascagni.

Vijfde Bedrijf.

Spreeckende Personagien:

j

Jan Buseh.
Flip Janssen.
Jan de Valk.

. Bob Fleischeuer.
Hein] Roex.
Flip Tielens.

. Bob Gelhard.
Jo Rademakers.
Jos. Bindels.
Ant. Nelissen.
Piet Retèl.
Henk Motké.

Rey van Engelen

Joseph
Simeon. . . . .

,Levi """
Judas. . . . . . . .
Ruben '. . . . . . . .
Vrachtrneester. . . . .
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Zwijgende:

D'andere zes broeders

j

G
.

Od

.

fried Lipperts.
Paul Meuwissen.
Hermann NijdaItJ..

. Marcel Smeets.
Theö Thomassen.
Hub. Wetzelaer.

(Léon Hermans.
. . . Fred van Schagen.)Arabische knaepen

Zondag 25 April.

Tooneel: "Joseph in Dothan".
Vandaag werd de opvoering van dit V on-

del-drama herhaald voor 't publiek van
Kerkrade en omgeving, ten bate van de Bij-
zondere Raad der Vereeniging' van den H.
Vincentius a Paulo voor Kerkrade en Eygels-
hoven. Ook deze reprise werd een succes.
Een beschrijving kunnen we achterwege la-
ten, daar op bI.53 en 54 van deze rubriek reeds
een bespreking gegeven is. Het orkest, weer
onder leiding van den heer Rhoen, speelde
"Orientalischer Marsch" van J. Schrammei,
"Ave Maria" van Fr. Schubert en "Priester-
marsch Athalie" van F. Mendelssohn. Ook
de finantieele resultaten zullen genoemde
liefdadigheidsvereeniging wel niet zijn tegen-
gevallen.

Een mooie avond vol kunstgenot, een
waardige Vondel-herdenking!

. Zilveren Priesterfeest
van den

. Z.E. Heer Dr. P. Everts.
21 April.

Pro g ra mm a:

10 uur: Plechtige Hoogmis, opgedragen door den
Jubilaris.

11.45 uur. Huldiging in de aula.
1. "Wien bleibt Wien", marsch van SchrammeI,

door het Rolducsch orkest.
2. Aanbieding van bloemen onder een passend

gedIcht, door Jan Koonings.
3. Toepasselijk fragment uit "Elckerlijck" door

Willy Paes.
4. Toespraak .van den president der philosofen,

door Leo Bessems.
5. "Kriegsmarsch der Priester" uit de "Athalie"

van Mendelssohn, door Rolducsc.h orkest
6. Toespraak van den Hoogeerw. Heer Directeur.
7. Dankwoord van den Jubilaris.
8. "Aan U, 0 Koning der eeuwen", door allen

gezongen, met begeleiding van het Orkest.



1.- uur. Feestdiner.
's Middags: Film "Don Boseo".
's Avonds: Filmprogramma:
1. "Singende Jugend" (Wiener
2. Die Gloeke ruft.
3. Film-journaal.
4. Teekenfilm.

Sängerknaben).

Film: "Don Bosco".
Een film van een heiligenleven; een boeien-

de film. Dat zijn twee begrippen die vol-
gens jongensopvattingen niet samen kunnen
gaan. Na 't zien van deze film echter zullen
die opvattingen veranderd zijn. Het leven
van Don Bosco, hoewel vrij van sensatio-
neele gebeurtenissen, vormt toch de~geschie-
denis van een sympathiek streven, dat voor-
gestaan wordt door een modernen heilige, die
ons meer direct pakt door zijn geloof, man-
nelijkheid en uithoudingsvermogen bij de
groote moeilijkheden, die hem bij zijn wer-
ken in de weg stond~n. De film brengt geen
overdreven gevoelslyriek, maar houdt zich
aan de feiten, zonder dat de stemming ver-
waarloosd wordt. De inleiding, die handelt
over de jeugd vaI\ den heilige is wat lang.
Maar als we hier over heen zijn, dan heeft
zij ook aan de mannelijke gestalte van Don
Bosco meer houvast. Uit zijn leven, dat
sober en vrij zakelijk wordt weergegeven,
treft ons o.a. zijn priesterwijding, hoe hij
onder -zijn eerste H. Mis de H. Communie
uitreikt aan zijn moeder. Men volgt hem,
-terwijl hij in de groote stad Turijn zijn taak
vervult in de sociale en godsdienstige ver-
zorging van de verwaarloosde groote-stads-
jeugd. Hier accentueert de film voorname-
lijk de rechtstreeksche daden van den jon-
gen priester, en toont hem als een mannelijke
figuur, zachtmoedig in zijn uitingen, vurig
en krachtig van hart.

We zien hem in zijn glorie en zijn neder-
lagen en tenslotte in zijn erkenning door de
overheid in de wereld, die hem als een vorst
in de steden binnenhaalt. Ook wordt ons ge-
toond, hoe 't begonnen liefdewerk uitgroeit
tot een groote organisatie, 't prachtige ener-
gieke werk van de Paters Salesianen, zijn
stichting. Aan 't slot geeft de film een over-
zicht van de canonisatie-plechtigheid te
Rome, waar duizenden en duizenden de
geestdriftige getuigen zijn geweest.
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"Singende Jugend"
(Wiener Sängerknaben).

Dit élite knapenkoor heeft men ook in ons
land kunnen hooren en zelfs zien. Men heeft
in bewondering gestaan voor hun ontroeren-
de zang, kreeg sympathie voor de in fris-
sche matrozenpakjes gestoken knapen, die
keurig opgevoed en gedrild een perfecte in-
druk maakten en toch echte vroolijke jon-
gens gebleven waren. Geen wonder, dat een
film van deze Wiener Sängerknaben niet
kon uitblijven. Er is een verhaal in deze
film met humoristische en gevoelige oog en-
blikken, maar ook met naar onze smaak al
te sentimenteele wendingen, die afbreuk
doen aan 't overigens fijn gestemde geheel.
Maar 't verhaal is gelukkig bijzaak. Hoofd~
zaak zijn de Wiener Sängerknaben en de
film is er om deze jongens in 't leven op
hun instituut te laten zien, en vooral om
hun glasheldere stemmen blij te laten kla-
teren, zoodat het muzikale genot de gebre-
ken van de film opheft. Het spreekt van
zelf, dat zulk een werk niet tot de z.g. kunst-
films gerekend kan worden en daarom kan
de zang goedmaken wat aan de vormgeving
en 't verhaal ontbreekt. 't Schitterende land-
schap, dat de omlijsting vormt; 't g~zellige
dialect waarin de gesprekken gevoerd wor-
den; de vroolijke Oostenrijksche sfeer, dit
alles' werkt er toe mee om de film tot een
aardig amusement te maken. De knapen spe~
len hun rol met veel routine, terwijl artisten
van het Hofburgtheater te Weenen de hoofd-
rollen bezetten.

Na deze hoofdfilm zagen we nog "Die
Glocke ruft", de naam van een film, die ons
- wat te laat - naar de in 1936 in Duitsch-
land gehouden Olympische spelen roept. Een
goede propaganda-film voor een bezoek aan
Duitschland, met uitstekende momenten en
geestig gevonden overgangen. Tenslotte nog
film-journaal en een teek enfilm, waarin een
jongmensch na een angstwekkende droom,
tot ieders genoegen, zijn gevangen insecten
in vrijheid stelt.



Uitgangsdag, 3e Trimester. 17 Mei.
Gevarieerd Film-programma:

1. De Keizer van Californië.
2. Schip in Nood, van Walter Ruttman.
3. Don Kozakken: Kond het Kampvuur.

Louis Trenker, reeds bekend uit verschil-
lende berg films, regisseerde deze film en
speelt er de hoofdrol in. De stof ontleende
hij aan een roman van Blaise Cendrar, geti-
teld: "L'Or". Hij is er in geslaagd een mooi
filmwerk te componeeren; in vaste lijnen
wordt het verhaal van de vreedzame verove-
ring van Californië door één man, Johan
August Suter, uitgebeeld. Deze Suter moet
vluchten voor zijn schuldeischers, have en
goed achterlatend, in het onzekere, of hij ze
wel ooit zal terugzien. Een moeilijk en zwaar
leven wacht hem, wanneer hij als trapper
door de fa.r-west trekt. Zijn tochten door de
woestijnen van Amerika heeft Trenker zeer
suggestief uitgebeeld. Na ontelbare avontu-
ren ontdekt hij vanaf het hooggebergte het
heerlijke paradijs op aarde: Californië. Door
dag en nacht te werken herschept hij dit
land in een weelde van vruchtbaarheid. Op
het toppunt van zijn macht ontdekt men
echter goud in de Sacramento en in luttele
maanden gaat het werk van jaren teloor.
De goudkoorts heeft de menschen te pak-
ken en alles trekt weg; velden en akkers
worden weer woestenij. De film sluit met
een ontroerend beeld: een oude vermoeide
man bestijgt de hooge trap van het Capitool
te Washington. Zoo dicht mogelijk bij de
hemel zit hij neer. De hemel is het doek,
waarop de beelden uit het verleden ver-
schijnen. Stil glimlachend ziet hij, dat de
rijkdom, die hij de menschen dacht te geven
als een zegen, slechts fatamorgana is, want
zonder bezit komt de mensch op de wereld,
dan een aaneenschakeling van gevechten om
macht en rijkdom, en weer even arm als hij
gekomen is, verlaat hij dit aardrijk.

Een film, die door de stof en door de
vorm boven vele andere staat en zoo een
goede ontspanning kan bieden.

Maar voornamer in het programma was 't
filmpje van Walter Ruttman: "Schip in
Nood". We zagen dit jaar reeds "Düssel-
dorf" 'Van Ruttman. en hopen, dat ook

58

"Stuttgart" en "staal" ooit deel van een Rol-
ducsch programma zullen uitmaken. Walter
Ruttman schildert hier als het ware; hij zet
eenige details bij elkaar: onstuimige golven,
een kerkhof, een dichtslaand raam, een
close-up van het graf van een naamloos
slachtoffer der zee, - en het drama van
de zee staat er duidelijk in te lezen. Het
toont gemakkelijk de noodzakelijkheid van
het werk der redders, voor wie deze film
een propaganda is. Dit is 't begin van de
film en het hoogtepunt ervan. In de tweede
helft, wanneer het reddingswerk in beeld ge-
bracht wordt, zakt de film naar een lager
niveau, alsof de geestdrift den maker verliet.
Dan lijdt ze aan hetzelfde gebrek als die,
welke Franken over hetzelfde onderwerp
maakte en die we indertijd ook op Rolduc
gezien hebben. Het blijft mooi technisch
werk, maar de schepping van de idee door
't uitbeelden van de suggestie ertoe blijft
vreemd aan dit deel van de film. De bewe-
gingen en gebeurtenissen worden niet meer
op het voornaamste oogenblik en in een tee-
kenend detail opgevangen. Intusschen geven
deze films ons meer en meer een juist be-
grip van "film", en wanneer ons op Rolduc
de gelegenheid geboden wordt om onze ken-
nis van de ware film niet alleen theor.etisch,
maar ook. practisch door te zien te vermeer-
deren. dan zullen wij daar dankbaar voor
zijn. Na deze twee films werd er nog een
over 't Don-Kozakkenkoor onder leiding van
Serge-Jaroff vertoond. Als film erg gebrek-
kig, wat vooral na Ruttman's film opviel,
maar de zang van de Don-Kozakken ver-
goedde het oor, wat het oog miste.

Zondag 30 Mei.

Film: Harold Loyd in
"De Melkboer".

Als afleiding werd ons op deze drukke en
wel wat vermoeiende dag e'Cn film vertoond,
die overvol was van wat men gewoonlijk
"humbug" noemt. Er waren eenige aardige
vondsten, maar ook vele afgezaagde grollen.
Verder was er nog een opname van de onder-
gang van de ,.Hindenburg". Een juiste \Veér-



gave van het verschrikkelijk gebeuren, die
een diepe indruk maakte en ons de sensatie
van het ongeluk nog eens opnieuw deed
ondergaan.

Directeursfeest,
15 Juni.

CONCERT

door het Harmonie-Orkest ..Wilhelmina" van
Staatsmijn Wilhelmina.

Programma:
, Volksliederen: Inno Pontificio.

Polski Hymn Narodowy.
Inno Nazionale Italiano.
Wilhelmus van Nassouwe.

Openingsmars A I'Attaque, Blankenburg.
1. Marche Hongroise, H. Berlioz. arr. J. Blan-

genois.
2. Maritana, Ouverture, W. V. Wallace.
3. 2e Suite uit I'Arlesienne in 4 delen, G. Bizet.

arr. Th. Dureau.
1. Prelude.
2. Intermezzo.
3. Menuet.
4. Farandöle.

Pauze.
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4. Ruy BIas, ouverture, F. Mendelssohn arr. G.
Carlier.

5. Winterstürme, Wals, J. Fucik.
6. Capriccio Italien, P. Tschaikowsky. arr. Fr.

Winterbottom.
Limburg mijn Vaderland.
Glück auf, Mijnwerkershymne.
Aan U, 0 Koning der eeuwen.

Directeursfeest, 2e dag, 16 Juni.
Revue.

Programma:
Ouverture.
Tafereel I. Eere wien eere toekomt.
Tafereel U. Voor liefhebbers.

Flits 1: De Vergoeding.
Tafereel III. In Holland staat een huis.

Pauze.

Flits 2: Zwaar werk.
Tafereel IV. 0 Nederland, let op Uw saeck.

Flits 3: Confetti.
Tafereel V. Talenten.

Finale.

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



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

Voetbal.

HET NIEUWE VOETBALVELD.

Frissend groen ligt daar het veld, het nieu-
we voetbalveld. Groot is het in zijn uitge-
strekte verlatenheid.

Het is klaar, het nieuwe voetbalveld is
klaar, gereed om op zijn oppervlak weer
nieuwe en spannende spelen te zien te geven
en naar ik hoop: faire spelen, die zullen ge-
tuigen, dat er een sportieve geest bestaat op
Rolduc, het oude Rolduc, dat in zijn ouder-
dom de jeugd, de toekomst herbergt.

Rolduc, oud, maar niet verouderd, Rolduc
heeft de plicht op zich genomen, de jeugd
op te voeden, ontwikkeling bij te brengen.
En Rolduc zag in, dat deze zware taak ver-
gemakkelijkt zou worden, indien er sport eh
ontspanning was, jà, dat deze noodzakelijk
zijn voor een gezonde geest.

En onze bouw directeur liet een aula bou-
wen: de oude was bouwvallig.

De directeur liet een voetbalveld in orde
maken: het oude was versleten.

En nu, nu ligt daar het nieuwe voetbal-
veld, gereed om ingewijd te worden. Och,
wij oudere leerlingen, met een zekere wee-
moed denken wij terug aan het oude voetbal-
veld, dat met al zijn stenen, al zijn onvol-
maaktheden ons toch zoveel pleizier heeft
gegeven, zovele middagen, dat wij geeuw-
ziek werden van verveling, heeft gebroken
en opgefleurd.

Het oude voetbalveld, acht jaar heb ik het
gekend, acht lange jaren heb ik er wedstrij-
den op zien spelen, heb ik er de "jour des
jeux" op directeurs feest zien houden. Spor-
tieve wedstrijden zijn er op gespeeld, wed-
strijden, die én het karakter der spelers ver-
edelden én de toeschouwers prettige uren
bezorgden.

- Maar toch: er mankeerde iets aan de
laatste jaren; er was iets, dat ook de spor-
tieve geest afbreuk deed: Het veld was ver-

sleten. De plekken met gras waren schaars,
de stenen waren vele en zo kwam het, dat
Rolduc besloot, een nieuw voetbalveld te
laten aanleggen.

Er brak een jaar aan, waarin er op Rolduc
geen wedstrijden meer waren te zien, en ver-
veling, en met haar al haar nadelen, deed
haar intrede.. Een jaar lang moesten wij het
zonder veld doen, en wij hebben het gemist,
erg gemist.

Toch heeft dit jaar zijn voordelen gehad.
Een paar te warmbloedige mensen, die bij
een match wel eens het sportieve uit het oog
verloren, kregen tijd om af te koelen en zich
te bezinnen, wat wel nodig was, want de
laatste jaren ging het wel eens te ver. Ook
hebben wij nu geleerd, het voetbalveld te
waarderen en weten wij, wat het zeggen wil,
een hele Zondagmiddag niets te doen te heb-
ben, tenzij een wandeling.

Maar nu, eindelijk, wordt het veld ge-
opend.

Frissend groen ligt het daar, groot in zijn
uitgt:strekte verlatenheid.

Spanning, verwachting trilt er in de lucht,
in de jongens, groter en groter, naarmate het
langer duurt.

Daar, eindelijk, de kwast met wijwater
wordt omhoog geheven, zegenend vallen de
koele druppels op de grond. God moge het
veld, de sport zegenen en maken van de
jeugd de steunpilaar van de toekomst.

Het lint wordt doorgeknipt, de trommel
geroffeld, ieder is voldaan, ieder is blij.

Kameraden! Kameradenl! de harmonie
speelt "Kameraden" I

Ja, wij voelen ons kameraden, vrienden,
wij voelen ons één, één in de grote band
van vriendschap, die op geen betere manier
bevorderd kan worden dan door sport! faire,
vlotte, sportieve sportIl Wij voelen ons één
met allen.

Een nieuw tijdperk van sport begint op

OPENING VAN 'T NIEUWE VOETBALVELD



ROLDUC'S ELFTAL.

MINOR 1.



Rolduc. Wij hebben weer een eigen veld, dat
goed is en waaraan alle mogelijke zorgen
zijn besteed. Vergeten is het oude veld, ver-
geten zijn onvolmaaktheden, want wij heb-
ben nu weer een nieuw en goèd veld. Verge-
ten is het lange, lange jaar van verveling,
want wij zien er nu het resultaat van.

Kameraden! Kameraden I en met de har-
monie voorop trekt Rolduc dwars over het
grote veld, dat fonkelt in de heerlijke zon.

Wij zijn bij de vlag. En altijd meer jon-
gens komen over het groene veld, het heer-
lijk groene veld in de schitterende zon. Jon-
gens stromen toe, groot en klein, heel Rol-
duc stroomt over het veld, allen naar één
punt: De Vlag!!

De sportafdelingen staan rond de vlagge-
stok, waaraan dadelijk de vlag zal prijken.

Nu gaat zij omhoog, de vlag gaat omhoog,
hoger, hoger! en vertolkt, dat heel Rolduc
Nederlands is, voor Nederland voelt en
werkt, hier in de uithoek van ons land.

Het Wilhelmus klinkt plechtig statig over
het veld.

Trouw aan Koningin en vaderland, trouw
zijn en z'n plicht doen voor ons volk.

Wij voelen dat ideaal in ons trillen, groei-
en, ons vullen met frisse vitaliteit.

Hie s nu weer een sportveld geopend,
op éé er grootste scholen van Nederland.
Rold zorgt voor de geestelijke en lichame-
lijke twikeling van de jeugd, van de toe-
komst: .

D . komen in vlotte looppas onder trom-
gero de spelers op het veld. .De toss is
gego ,de spelers zijn opgesteld.

D urgemeester doet de aftrap: de eerste
wed' d op ons nieuwe voetbalveld is be-
gon .. en wij voelen in ons de wens opko-
me~: .;'oge onder Gods zegen, in trouw aan
Koningin en vaderland, een faire sport be-
oefen~ worden door de jeugd op het oude
Roldlicll

I Paul Begheyn.
...,f

(

)
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WEDSTRIJDEN VAN HET ROLDUCSCH
ELFTAL.

ZONDAG 6 JUNI.

ROLDUC-HERCULES (ROERMOND)

Tussen een haag van Juniores betreedt 't
College-elftal van Roermond, gevolgd door
Rolduc's elftal 't veld onder hartelijk applaus
van de toeschouwers.

Nadat de toss gewonnen is door Roer-
mond biedt hun aarvoerder zijn Rolduc-
sen collega een vlag in groen-witte kleu-
ren aan als blijvende herinnering aan deze
match. Na hartelijke dankwoorden van
Rolduc's aanvoerder, die de hoop uitsprak
dat Rolduc de gelegenheid zou hebben
te Roermond een tegenbezoek te brengen,
stellen beide elftallen zich op. Rolduc heeft
de zon in 't gezicht. Er is vrijwel geen wind.

De Edelachtb. Heer Burgemeester van
Kerkrade trapt af voor Rolduc en na weder-
zijds verkennen plaatst na circa 5 minuten
spelen Rolduc's spil de bal naar den links-
buiten, die enkele tegenstanders passeert en
dan langs den uitlopend en keeper in doel
schiet (1-0).

Geprikkeld door dit succes van Rolduc
bouwt Roermond's voorhoede e'nige goede
aanvallen op, daarbij goed gesteund door
hun spil. De aanvallen worden echter afge-
slagen vooral door 't resoluut ingrijpen van
den linksback. - Na dit overwicht van de
bezoekers zet Rolduc een aanval op, waarbij
de linksbuiten na schitterend combinatiespel
de bal in de touwen jaagt (2-0).

Na dit doelpunt blijft Rolduc in de meer-
derheid; Roermond's achterhoede met den
keeper aan 't hoofd weet echter 't doel voor-
lopig van verdere doorboring te vrijwaren.

Er is + 25 minuten gespeeld, wanneer een
van de Hercuies' backs de bal binnen 't
strafschopgebied met de hand speelt. Pe-
naltyl De midvoor plaatst de bal tegen de

. paal en 't gevàar wordt door den keeper be-
zworen. Meteen is Hercules in de aanval, de
linksbuiten dringt door tot in 't strafschop-
gebied, de keeper loopt uit en op 't critieke
moment tikt de Roermondspeler met de



hand de bal in 't doel; het handsgeval is den
scheidsrechter ontgaan en de stand is (2-1).

Onmiddellijk hierna maakt Rolduc's mid-
voor een buitenspelgoal, die geannuleerd
wordt. Dit is slechts uitstel van executie.
Een ver vooruitgespeelde bal komt in 't
Roermondse strafschopgebied terecht, de
keeper loopt uit, maar Rolduc's linksbinnen
is 'n tikje eerder bij de bal en scoort (3-1).

Rolduc blijft 't spel beheersen. Slechts spo-
radisch brengt Roermond een bezoek aan de
andere goal, welke aanvallen steeds door de
backs worden gebroken.

Onvermoeid plaatst de Rolducse spil de
bal naar v Jren, zo de grondslag leggend voor
'n nieuwe aanval.

Vlak vóór rust heeft Rolduc voor de 4e
maal succes, als de linksbuiten een Roer-
mond-achterspeler passeert en een afgemeten
voorzet geeft welke de midvoor ineens in-
schiet (4-:-1). Npg enig heen- en weergetrap
op 't middenveld en dan breekt de rust aan
met een verdiende voorsprong voor Rolduc.

De rust schijnt Roermonds voorhoede
goed gedaan te hebben, want aanstonds zit
ze voor 't Rolducse doel en bij een scher-
mutseling scoort de rechtsbinnen (4-2).

Aanstonds na dit doelpunt krijgt Rolduc
een tweede penalty toegewezen, welke hoog
wordt overgeschoten.

Toch heeft de thuisclub spoedig succes.
De midvoor passeert de h.ele achterhoede,
keeper incluis en scoort dan gemakkelijk
(5-2).

Na dit doelpunt beginnen zich de eerste
tekenen van vermoeidheid te vertonen. De
keeper van Roermond moet vervangen wor-
den, spoedig ook de rechtshalf. Het elftal
van Roermond moet daardoor nogal sterk
worden gewijzigd. Door de vermoeidheid en
de veranderingen in 't Roermondse elftal
zakt 't spelpeil beduidend, alleen de midhalf
van Rolduc blijft de voorhoede steunen;
zelf dringt hij door tot in 't strafschopge-
bied, passeert enkele spelers en schiet in
(6--2).

Na dit doelpunt zakt 't peil nog meer en
de wedstrijd "gaat uit als een kaars". Ach-
tereenvolgens voert Rolduc de stand op tot
8-2 door haar midvoor.
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De wedstrijd als geheel was middelmatig.
Voor de rust was 'tspelpeil bevredigend,

maar daarna zakte dit geleidelijk zodanig,
dat de match gedurende 't laatste kwartier
nauwelijks 't aanzien waard was.

29 Juni. Rolduc-Oud Studenten 8-1.

Deze wedstrijd wordt gespeeld op een
doorweekt en zwaar-bespeelbaar terrein, het-
geen vooral voor. enkele Oud-Stud. een. han-
dicap bleek te zijn.

De Oud-Stud. verschijnen zonder doelman.
- Aanstonds na de aftrap is Rolduc sterk in
de meerderheid en de voorhoede' weet deze
in 2 doelpunten, kort achter elkaar, uit te
drukken. 2-0.

Met deze voorsprong neemt Rolduc de
zaken wat kalmer op en de Oud-Stud. komen
meer in de, aanval. Een schuiver op 't Rol-
duc-doel grijpt de keeper niet klemvast en
de rechtsbinnen is er als de kippen bij, geeft
zijn rechterbuurman de kans tot scoren, wel-
ke deze dankbaar benut. 2-1.

De druk op 't Rolducdoel blijft aanhouden,
maar de Oud-Stud. kunnen 't niet tot de
gelijkmaker brengen. Spoedig worden de
bordjes verhangen en trekt Rolduc weer ten
aanval, doch voor de rust weten zij 't ,doel
niet meer te vinden. Ruststand 2-1.

Na 'n korte pauze wordt weer begonnen
met Rolduc onmiddellijk in de aanval; de
linksbinnen mist op onnavolgbare wijze 'n
opgelegde kans. Dat ,is echter uitstel van
executie want de Rolducse spil maakt van
verre afstand 3-1. Enkele minuten later
verhoogt de midvoor de score 4-1.

Een keeper komt den 't Oud-Stud.-elftal
completeren. En bovendien word Rolduc ver-
zwakt door uitvallen van den rechtsbuiten.
Zo kunnen de Oud-Stud. weer ten aanval
trekken.

Bijna hebben de Oud-Stud. succes, maar
de keeper steekt er 'n stokje voor.

Een volgende snelle aanval van Rolduc
levert weer 'n doelpunt op 5-1.

Het spel van de Oud-Stud. verslapt zien-
derogen en geleidelijk voert Rolduc de stand
op tot 8-1, respectievelijk door linksbuiten,
spil, midvoor.



Einde 8-1. - De grote nederlaag van de
Oud-Stud. is verklaarbaar door 't feit, dat
hun spelers geen homogene ploeg vormden,
ofschoon er toch enkele goede krachten bij
waren. Rolduc speelde 'n vrij goede wed-
strijd.

Rolduc-R.K'v'v.L. 1 (Maastricht) 1-2.

Een penalty brengt de beslissing!

4 Juli werd deze langverwachte match ge-
speeld. Rolduc is volledig, terwijl de Maas-
trichtenaren met 2 invallers verschijnen.

Vóór de wedstrijd werd V.V.L. gehuldigd
voor 't behaalde kampioenschap in haar af-
deling.

De gasten winnen de toss en terwijl 't nog
steeds regent trapt Rolduc af. Aanstonds
neemt V.V.L. de bal over doch de achter-
hoede geeft niet thuis. Vol enthousiasme
trekt Rolduc dan ten aanval, de bal wordt
tussen de backs door geplaatst, de midvoor
loopt er achteraan, schiet in, maar de keeper
trapt de bal uit zijn heiligdom.

Nu komt V.V.L. aan bod en 't Rolduc-doel
wordt onder vuur genomen, voorlopig zon-
der succes. De blauwbroeken blijven aanval-
len en 'n doelpunt hangt in de lucht. Een
gevaarlijke voorzet van links wordt tegen de
paal geschoten en de bal wordt na enig ge-
harrewar weggewerkt. Weer komt V.V.L.
terug. De oranjehemden spelen te slap om
zich uit de omklemming te kunnen losmaken.
Als bij de volgende aanval de rechtsback
van Rolduc mist, krijgt de linksbuiten 'n
goede kans, zet hoog voor en de rechtsbui-
ten scoort 0-1.

Ook na dit doelpunt blijven de Lambertus-
mannen den toon aangeven en 't ziet er voor
de thuisclub niet bepaald gunstig uit, temeer
daar ze even later den schitterend spelenden
linksback moet missen, als hij bij 'n duel ge-
blesseerd raakt. Als 't spel weer hervat -is
mist de invaller-back en de bezoekers krij-
gen de kans van de dag, de linksbuiten mist
echter en de thuisclub kruipt door 't beken-
de oog.

Rolduc komt dan heel even in de aanval,
men denkt al aan de gelijkmaker, als de
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midvoor de achterhoede is gepasseerd en
alleen op doelafstormt, doch de keeper redt.

Zo verstrijkt 't laatste kwartier van de
eerste helft, waarin V.V.L. absoluut de meer-
dere is, maar haar voorhoede weet die meer-
derheid niet in doelpunten uit te drukken.
Rust 0-1.

Als er weer is afgetrapt is Rolduc onmid-
dellijk 'n tikje in de meerderheid en zo slap
als de thuisclub in de eerste helft speelde
zo vurig zit ze thans op de bal. Thans zijn
de ploegen absoluut gelijkwaardig, heftig
wordt er gestreden, door de thuisclub om
gelijk te maken, door de bezoekers om hun
voorsprong te vergroten. De voorhoede van
Rolduc heeft blijkbaar 't kruit voor de 2e
helft bewaard, want herhaaldelijk moet de
V.V.L.-doelman zijn kunnen tonen. Geleide-
lijk gaat de thuisclub zelfs domineren en 't
is onbegrijpelijk, dat er geen doelpunt ge-
maakt wordt. Jammer genoeg moet ook de
Rolduc-midvoor wegens 'n blessure 't terrein
verlaten, doch niet ontmoedigd tijgt de thuis-
club ten aanval en bijna heeft ze succes,
doch de linksbuiten schiet over, als hij alleen
voor den keeper staat. Jammer!1

V.V.L. zit echter ook niet stil, al zijn haar
aanvallen dan ook niet meer zo talrijk. Als
dan tijdens een Rolduc's overwicht V.V.L.
een snelle doorbraak forceert, heeft' deze een
penalty ten gevolge. De bal wordt hard in-
geschoten, doch de keeper keert 't schot, hij
kan de bal echter niet vasthouden, er ont-
staat 'n opeenhoping van spelers, de Rolduc-
spil wil wegwerken, maar trapt ongelukkiger-
wijze in eigen doel: 0-2.

Dat is Roldus te bar en haar voorhoede
doet er nog 'n schepje op; weldra wordt
hun zwoegen beloond, als de midvoor met
een fraai schot den V.V.L.-doelman 't na-
kijken geeft: 1-2.

Aangemoedigd door dit succes worden
nieuwe aanvallen opgezet. Dat er 'n flinke
druk op de Maastrichtsche veste wordt uit-
geoefend blijkt uit 't feit dat Rolduc tot
driemaal toe een corner krijgt te nemen.
Langzamerhand verstrijkt de tijd eri hoe de
thuisclub ook werkt, de blauwbroeken we-
ten hun voorsprong te behouden.

Zo komt 't einde van de strijd, die vooral



in de 2e helft een zeer spannend karakter
droeg. Einde 1-2.

De wedstrijd werd tot ieders tevredenheid
geleid door dhr. v. d. Loo. - Had Rolduc
in de eerste helft hetzelfde spel gedemon-
streerd als in de tweede, dan had de uitslag
even goed in 't voordeel van de thuisclub
kunnen eindigen. Een verdiende overwinning
voor R.K.V.V.L. en 'n eervolle nederlaag
voor Rolduc.

COMPETITIE 1936-1937.

Deze wedstrijden konden dit jaar niet
doorgaan wegens de werkzaamheden aan 't
voetbalveld.

BEKERWEDSTRIJDEN.
Ie KLAS.

Wegens gebrek aan tijd was de regeling
der bekerwedstrijden gewijzigd. De verlie-
zersronde werd niet gespeeld, zodat Sparta I
door loting onmiddellijk in de finale kwam.

13 Juni: Minor-Pantarei 6-2.

Minor wint de toss en Pantarei trapt af;
onmiddellijk neemt Minor de bal over en
stevent op 't vijandelijk doel af, maar de
keeper is op zijn post. Weer volgen enkele
Minoraanvallen, die telkens onderschept
worden door den linksback. De aanvallen van
Pantarei zijn sporadisch en niet gevaarlijk
door 't slappe spel.

Bij 'n onverwachte doorbraak van den
Minor-midvoor loopt de keeper uit, maar op
't juiste moment wipt de Minorman de
bal over den doelverdediger heen in 't net
(1-0).

Dit doelpunt brengt 'n beetje meer vuur
in de Pantarei-gelederen en na enkele ver-
geefse aanvallen hebben de oranjetruien suc-
ces als de midvoor een voorzet van links
onhoudbaar inschiet (1-1).

Gedurende 'n korte periode volgt nu een
overwicht van Pantarei; door slecht schieten
echter worden de mooiste kansen om zeep
gebracht.

Onverwachts heeft Minor succes, als de
kleine linksbinnen met een mooi schot in de
bovenhoek den Pantareidoelman passeert
(2-1).
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Nu volgt een reeks aanvallen van Minor,
die tot aan de rust voortduren, doch de spil
en de linksback van Pantarei werken alles
weg. - Tenslotte wordt toch hun doel door-
boord, als de rechtsbuiten 'n terugspringen-
de bal achter den keeper deponeert (3-1).
Daarna is 't rusten.

Pantarei heeft haar opstelling gewijzigd.
Na enige wederzijdse aanvallen speelt bij 'n
Minoraanval 'n Pantareiback de bal met de
hand. De toegestane penalty wordt hard in-
geschoten (4-1).

Weer komt Pantarei in de aanval, maar
door futloos spel komt haar voorhoede niet
verder dan de backs. De Minor-voorhoede
daarentegen is meer doortastend en bij een
mooi opgezette aanval doelpunt de midvoor
opnieuw (5-1).

De spil van Pantarei, die linksbinnen is
gaan spelen, passeert de hele Minor-achter-
hoede en plaatst dan de bal naar den onge-
dekt staand en midvoor, die de achterstand
verkleint tot 5-2. Dit doelpunt geeft Panta-
rei nog 'n beetje moed. Er is nog een kwar-
tier te spelen en gedurende deze tijd do-
mineert Pantarei; haar voorhoede kan 't
echter niet tot 'n doelpunt brengen door te
kort spel en erbarmelijk slecht schieten. -
Onverwacht krijgt de Minor-midyoor de
bal toegespeeld en met 'n verre schuiver in
de ~iterste hoek brengt hij de stand op 6-2.

Met deze stand komt 't einde van deze
door beide partijen fair gespeelde wedstrijd.
Terwijl Pan ta rei 'n futloze partij speelde, gaf
Minor 'n enthousiaste wedstrijd ten beste.
Minor had deze zege dan ook in alle op-
zichten verdiend.

14 Juni: Bekerfinale Minor-Sparta 9-2.

In een doelpuntenrijke wedstrijd heeft Mi-
nor de beker bemachtigd. Dit succes dankt
ze vooral aan de doortastendheid van haar
voorhoede, met als uitblinker de midvoor.

Sparta had ondanks de eindexamens 'n
zo sterk mogelijk elftal op de been gebracht,
(er was zelfs een oud paard van stal ge-
haald), maar ook dit elftal kon na de rust
geen voldoende tegenstand bieden aan de
Minor-voorhoede, ofschoon de Spartalui in
de eerste helft van de wedstrijd toch flink



partij gaven. Het succes van Minor wordt
des te meer gemarkeerd, wanneer men be-
denkt dat dit elftal daags te voren ook reeds
een bekermatch gespeeld had.

Minor wint de toss en de Sparta-center-
voor brengt de bal aan 't rollen en onmid-
dellijk stevenen de Spartanen op 't Minor-
doel af, doch de ingezette kopbal gaat juist
naast 't doel. Sparta komt terug, de bal
wordt echter overgeschoten. De hierop vol-
gende Minoraanval wordt onderbroken door
buitenspel. Dan forceert Minor 'n corner, die
door den keeper wordt opgevangen. - 't
Spel gaat snel op en neer en beide doelen
verkeren om beurten in gevaar, doch telkens
wordt 't gevaar bezworen, zij 't dan ook ten
koste' van 'n corner.

Na 20 minuten spelen komt de Minor~
rechtsbuiten vrij voor doel, maar wordt op
ongeoorloofde wijze van de bal gewerkt. De
penalty wordt in 'n doelpunt omgezet 1-0.

Deze tegenvaller ontmoedigt de Sparta-
mannen geenszins en opnieuw trekken ze
ten aanval, doch succes blijft uit, totdat bij
een algemeene aanval een van de Minor-
backs de bal met de hand bewerkt in 't ge-
vaarlijke gebied en de toegestane strafschop
de gelijkmaker brengt I-I.
Snel gaat 't spel op en neer en beide par-
tijen spelen geweldig enthousiast.

Vlak voor de rust komt er 'n inzinking in
de Sparta-verdediging, waarvan Minor profi-
teert. Na mooi' samenspel schiet de midvoor
een schuiver op doel, de keeper werkt niet
voldoende weg en de rechtsbuiten tikt de
bal in doel (2-1).

Sparta gaat nu op 't Minordoel af en for-
ceert 'n corner. Deze wordt slecht genomen
en meteen is Minor er vandoor; mede door
't te ver opdringen van de Sparta-backs
komt de midvoor van Minor in vrije schiet-
positie en hij maakt geen fout (3-1).

Met deze stand breekt de rust aan.
Na de rust blijkt al spoedig, dat Sparta's

krachten beginnen op te raken. De ene
Minor-aanval volgt op de andere. Sparta
komt slechts sporadisch over de middellijn.
Doelpunten blijven voorlopig uit door 't
stugge verdedigen van de Sparta-achterhoede.

NÏl 'n lange periode van volledig Minor-
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overwicht weet Sparta zich los te maken uit
de omklemming en door 't ver opdringen
van de Minor-verdediging krijgt Sparta de
kans om de achterstand te verkleinen door
haar midvoor (3-2).

Dit doelpunt brengt weer nieuwe moed in
de Sparta-gelederen en weer zijn ze in de
aanval. Doch 't is slechts 't laatste oplaaien
van 'n uitdovend vuurtje.

Ondertussen is de Minor-centervoor in 't
bezit gekomen van de bal, geeft 'n through-
pass naar den linksbuiten, die naar binnen
zwenkt en dan een afgemeten voorzet geeft,
die door den midvoor wordt benut (4-2).

Onmiddellijk na dit doelpunt is Minor
weer in de aanval, één van de Sparta-verde-
digers maakt hands even buiten 't beruchte
gebied en de vrije schop wordt hard onder
de lat ingeschoten (5--2).

Sparta blijft volhouden, maar 't is vechten.
tegen de bierkaai. .

De Minorspil komt met de bal naar voren,
passeert enkele tegenstanders en met een
kalm schot juist langs de paal brengt hij de
stand op 6-2.

Van nu af aan wordt slechts op de Sparta-
helft gespeeld en de wedstrijd verandert in
'n doeltrappen op't Sparta-doel.

Geleidelijk wordt de stand opgevoerd tot
9-2.

Met deze stand komt 't einde.
't Was vóór de rust en 't eerste kwartier

na de rust 'n aantrekkelijke, spannende wed-
strijd, die echter 't laatste halfuur alle
schoonheid verloor en eindigde in 'n debacle
voor Sparta.

BEKERWEDSTRIJDEN.

2e KLAS.

Minor II-Limburgia I 1-8.

Sparta had vrijgeloot en zo komen in de
eerste bekerwedstrijd in 't veld Minor 11 en
de favoriet van dit seizoen Limburgia, die
zich dan ook verreweg de sterkste heeft ge-
toond. Minor was veel zwakker, hoewel 't
zich gedurende de eerste helft nogeenigszins
wist te handhaven, maar vooral 't slecht weg-
werken der backs en 't zwakke spel der
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halflinie maakte 't Limburgia gemakkelijk
om 't spel in de tweede helft zo goed als
geheel in handen te nemen. Niet zozeer door
eigen goed spel dan wel door 't "prutsen"
van Minor behaalde Limburgia de overwin-
ning.

Limburgia trapt af en aanvankelijk gaat 't
spel op en neer; Limburgia heeft bijna succes
als de Minorkeeper 'n uitgeschoten bal uit
zijn handen laat vallen; het resultaat is ech-
ter slechts 'n corner. Langzamerhand komt
Limburgia er wat beter in en weet enkele
corners af te dwingen. Na 'n kwartier spelen
stuit'n schot af op de knieën van den Minor-
keeper en de rechtsbinnen maakt van de
kans gebruik 0-1. Dat zet Minor aan tot
harder werk en Limburgia wordt terugge-
drongen. Doorlopend is Minor nu in de aan-
val, 'n mooie inzet van rechts wordt door
den Limburgia keeper netjes uit de lucht
geplukt. Hoe de Minor-voorhoede ook werkt,
doelpunten blijven voorlopig uit. Langzaam
werkt Limburgia zich los en bouwt enkele
goede aanvallen op. Uit 'n corner weten de
Limburgialui na 'n scrimmage voor 't Minor-
doel 'n tweede doelpunt te scoren. 0-2.

Onmiddellijk na dit doelpunt gaat Minor
er tussenuit, van achter wordt de bal ver
vooruit naar den linksbuiten geplaatst; deze
speler rent langs de lijn, zet dan goed voor,
de backs missen en de naar binnengelopen
rechtsbuiten maakt geen fout. 1-2.

Met deze voorsprong voor Limburgia komt
de rust.

Na de rust is Minor volkomen uitgespeeld
en is Limburgia doorlopend in de aanval.
Minor wordt geheel ingesloten op haar eigen
helft. Geleidelijk voert Limburgia de score
op en zelfs de halfs komen 'n handje helpen
bij 't maken der doelpunten. Hier faalde de
Minor-achterhoede volkomen.

Zes doelpunten wist Limburgia in deze
weinig interessante speelhelft nog te fokken
en won zo verdiend met 8-1.

Finale: Limburgia I-Sparta II 3-2.

Aanstonds na 't beginsignaal trekt Sparta
ten aanval, haar voorhoede zoekt echter 't
doel te hoog. Schot na' schot wordt afge-
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vuurd op de Limburgiaveste, maar alle zwoe-
gen is vergeefs. - Na 'n kWartier spelen
begint Limburgia er beter in te komen; de
Sparta-achterhoede blijft echter voorlopig
meester van 't terrein, al moeten zij ook
meerdere malen de buitenspelval te hulp
roepen.

Limburgia1looit 't dan over een andere
boeg en past de open-spel-tactiek toe; de
vleugelspelers worden nu meer in 't spel be-
trokken. Onverwacht hebben ze succes, als
hun linksbuiten de bal krijgt toegespeeld en
met een ver schot doelpunt 1--0. Limburgia
meent nu dat de wedstrijd in kannen en
kruiken is en neemt 't kalm op, zo aan
Sparta de gelegenheid biedend meer druk op
haar doel uit te oefenen. Tot overmaat van
ramp maakt een der Limburgiabacks hands
in 't beruchte gebied. De penalty wordt
prachtig in de bovenhoek geplaatst, onhoud-
baar voor den keeper en de stand is gelijk.
1-1.

Aangemoedigd door dit succes blijft Sparta
aanvallen en Limburgia kruipt door 't be-
kende oog van de even bekende naald als
een verraderlijk schot van de Sparta-rechts-
buiten buiten bereik van den doelman langs
de buitenkant van de paal draait.

D.an is de eerste speelhelft verstreken.
Rust 1-1. .

Met volle moed wordt de 2e helft ingezet;
de' strijd wordt voorloopig op 't middenveld
gevoerd. Limburgia neemt na 10 minuten 't
heft in handen en spoedig moet de Sparta-
keeper zwichten voor 'n schuiver. 2-1.

Om beurten komen dan de beide doelen
in gevaar. De strijd schijnt binnen de lijnen
heviger te zijn dan erbuiten vermoed wordt,
want plotseling explodeert de bali

Na dit komisch intermezzo heeft Limbur-
gia 't eerst succes: de Spartadoelman loopt
te vroeg uit en wordt dan gemakkelijk ge-
passeerd: 3-1.

Sparta verloochent zijn aard niet en blijft
volhouden; bijna hebben de roodhemden
succes, maar de Limburgia-keeper werkt de
bal corner. De corner wordt weggewerkt
maar niet ver genoeg, de Spartanen komen
terug en ze hebben zowaar succes: 3-2.

De gelijkmaker hangt in de lucht, doch de
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resterende tijd is te kort om nog te doel-
punten en zo wint Limburgia de beker, zij
't dan ook op 't nippertje. ProficiatIl

KLEIN-ROLDUC.

Dit jaar heeft Concordia zich voor de lOe
keer in successie weten meester te maken
van de beker. 't Waren twee interessante
wedstrijden, die beide door Concordia ge-
wonnen werden.

22 Juni: Je bekerwedstrijd: Concordia-
Unitas 3-0.

Deze wedstrijd, de eerste van Klein-Rolduc
op 't nieuwe veld, wist Concordia te winnen
door haar tactische spel. Ondanks 't feit, dat
Unitas in 't veld sterker was, kwam de zege
aan Concordia door haar snelle voorhoede,
die de weinige kansen, die geboden werden,
wist te benutten.

Unitas liep steeds in de buitenspelval,
waardoor vele kansen verloren gingen. -
Concordia wist voor de rust 3 maal te doel-
punten, één maal door haar rechtsbuiten en
2 maal door haar linksbinnen.

Na rust bleef 't overwicht van Unit as aan-
houden, maar haar voorhoede wist dit over-
wicht niet in doelpunten om te zetten. Ook
Concordia doelpunt niet meer en 't einde
komt met 3-0.

67

24 Juni: 2e Bekerwedstrijd:
Unitas-Concordia 1-5.

Ofschoon 't regent, wordt de wedstrijd
toch begonnen. Unit as heeft haar opstelling
gewijzigd, hetgeen in 't begin 'n verbetering
bleek. Aanstonds is Unitas in de meerder-
heid en na 10 minuten spelen heeft haar
voorhoede reeds de leiding veroverd (1-0).

Nu begaan de Unitaslui 'n fout: hun backs
en halfs dringen veel te ver op en juist dit
opdringen wordt hen noodlottig, want bij 'n
snelle aanval doelpunt Concordia (1-1). Met
deze stand komt de rust.

'n Offside-goal van Concordia ontgaat den
scheidsrechter en 't is 2-1.

Onder protesten hiertegen worden nog
enkele goals gemaakt en geleidelijk wordt de
score door Concordia opgevoerd tot 5-1.
Met Concordia in de aanval fluit de
scheidsrechter einde. Concordia heeft de
beker weer vOor een jaar veroverd. Bravo I

"Choc"-wedstrijd: Unitas U-Concordia U
2-0.

In 'n spannende wedstrijd, die van beide
zijden sportief was, hebben de Unitas-man-
nen kans gezien zich-meester te maken van
de "choc". Ze hadden de 2-0 overwinning
volkomen verdiend.

TennisclubR. T. C.

VERSLAG 1937.

Het tennis-enthousiasme schijnt dit jaar
een hoogtepunt bereikt te hebben. Het grote
aantal leden dat ons dit jaar toestroomde is
hier wel 't beste bewijs voor. Onze club nam
dan ook in de Rolducse sportwereld een niet
onbeduidende plaats in. De belangstelling
der heren Philosofen was dit jaar niet zo
bijzonder groot, daarentegen namen enkele
H.H. Leraren 't racket weer eens ter hand
of probeerden 't eens.

Helaas was de kwantiteit niet geheel even-
redig met de kwaliteit der spelers. Talrijke

oorzaken, waaronder vooral de beperkte
spelèapaciteiten vooral van de jongere spe-
baan, droegen hiertoe veel bij, Mede daar-
door verscheen onze club. dit jaar niet op 't
officiële toneel der uitwedstrijden. De inter-
nen van Roermond bleken bij hun bezoek
aan Rolduc niet in staat te spelen, wat wel
een tegenvaller voor ons was, toen we zagen,
dat zo onze enige uitwedstrijd verloren ging.

Hoewel de prestaties niet onbevredigend
waren, is toch 't peil, zoals dat van enkele
jaren terug, nog lang niet herwonnen. De



spelcapaciteiten vooral van de jongere spe-
lers doen ons echter 't beste hopen voor 't
komende jaar.

De competitie bracht enkele mooie wed-
strijden, waaronder vooral de demi-finale
van de le klas, waarin twee oud-kampioenen
elkaar om 't felst de eerste plaats betwist-
ten. Resultaat was dat H. Brand evenals
verleden jaar 't kampioenschap behaalde,
terwijl F. Sikkes de tweede prijs der
Ie klas wist te bemachtigen. Kampioen
lIe klas werd F. Mutsaerts, terwijl T. Ver-
dijk daar de 2e plaats bezette. Als fel om-
streden kampioen IIIe klas won C. Schweig-
mann de Ie prijs, terwijl T. Hunink de
2e prijs behaalde.

()S

Hard is er dit jaar geschipperd niet 't ver-
delen van de beschikbare speeltijd, wat dan
ook niet zonder moeilijkheden is voorbij ge-
gaan. Het valt niet mee 40 leden tevreden
te stellen!

Mogen wij tenslotte alle leden nogmaals
aansporen hun volle medewerking te geven
en zich terdege te oefenen om 't spel van
onze club zo hoog mogelijk op te. voeren.
Moge ook 't stijgend enthousiasme voor de
mooie tennis-sport nog versterkt worden
door 't vooruitzicht, dat in de nabije toe-
komst de speelmogelijkheid waarscqijnlijk
nog vergroot zal worden.

RUD. EYSINK.
Secretaris-penningmeester.

Hockey-Club "Unitas".

Veel is er over 't afgelopen jaar niet te
zeggen. Wat kunnen we schrijven over een
jaar waarin we nog geen 10 keer "veld" heb-
ben gehad tegen andere jaren 3 keer per
week.

Dit was toe te schrijven aan de vernieu-
wing van ons oud voetbalveld (géén veran-
dering in 'n hockey-veld, dat hebben we nog
steeds niet!) Voor 't oefenen zijn we toen
naar 't voetbalveld in Kerkrade gegaan, dat
wel uitnemend geschikt was voor voetbal,
maar waarvan het meters hoge gras en de
grazende paarden wel enige belemmering
voor ons hockey-balletje vormden. Hierdoor
maar vooral ook door 't feit, dat er maar
3 spelers van het "oude" elftal waren over-
gebleven, en dat we geen wedstrijden kon-
den spelen, ging 't peil van ons "Unitas"
omlaag.

Maar, na de opening van het nieuwe veld
kwam er nieuw leven in onze club; dank
zij de goede wil, en niet alleen de goede wil,
maar ook de medewerking van alle leden,
hebben we er ons weer 'n beetje bovenop
geholpen. Vooral de laatste 2 oefenmiddagen
hebben we hard getraind om tenminste een
beetje in vorm te zijn, als we onze "eerste"

en "laatste" match van dit schooljaar tegen
H.E.H. C. zouden spelen.

En 'n week na de opening van het veld
speelden we! We weerden ons kranig en
hebben in deze match een 2-0 overwinning
kunnen behalen. Het nieuwe veld werd toen
voor 't eerst door hockeyers betreden, zowel
dool' "Unitas" als "H.E.H.C.", zodat we ge-
lijke kansen hadden.

Aldus is dit jaar, dat zo tam werd ingezet,
goed geëindigd en met de medewerking van
alle leden van "Unitas" hopen we 'n beter
jaar tegemoet te gaan.

SECRETARIS.

Dank je voor je jaarverslag, secretaris.
Toekomst?

Lees 't vorig jaarverslag, waarin onze oud-
voorzitter schrijft: "En als 't veld vernieuwd
zal worden, dan zal dat trainen, het goede
teamwerk, de sportiviteit op nog hoger peil
komen."

't Feit is er, 't veld is vernieuwd. Hockey-
vrienden ziet daar dan onze taak: de sporti-
viteit, die "Unitas" altijd gekenmerkt heeft,
nog hoger opvoeren!



Dat zal echter alleen kunnen door training
die misschien veel van je eist, door team-
werk, dat misschien nog veel meer van je
vraagt, maar dan ook zullen we door sport,
geestelijk en lichamelijk verrijkt worden.

Lui, 't zal moeilijk zijn, maar, als jullie
achter 't bestuur staan, als wij één zijn, als
we als sport-vrienden samenwerken, dan zul-
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len we weer komen tot 't "oude bloeiende
Unitas".

Wij rekenen op julliel

Moderator: Mht. J. Titulaer.
Voorzitter: Tom Verdijk.
Secretaris: Frits Verhoeven.
Materieel: Joris van Zinnicq-Bergmann.

Wim Schoemaker.

Ping- Pong.

In Februari 1935 kwam op Klein-Rolduc
de eerste ping-pong-tafel. Reeds eerder werd
er aan dit spel gedaan. Bij gebrek aan een
eigenlijke ping-pong-tafel werden 2 gewone
tafels uit de speelzaal aldaar tegenover
elkaar geschoven en hierop werd het balle-
tje heen en weer geslagen. Dat 't nooit al
te best kon gaan was te begrijpen en daar-
om ging iemand naar den prefect en stelde
voor een aparte tafel te laten maken. 't
Voorstel viel in goede aarde en weldra stond
't langverbeide voorwerp in al z'n glorie in
de speelzaal. Dezelfde jongen die op Klein-
Rolduc voor de tafel had gezorgd, wist ge-
daan te krijgen, dat ook op Groot-Rolduc
deze kamersport zou kunnen beoefend wor-
den. Dit jaar, in 't 2e trimester, werd een
gloednieuwe tafel in de speelzaal gezet onder
algemene belangstelling. Hier en daar werd
reeds kritiek uitgeoefend en de tafel gron-
dig geinspecteerd, waarbij de nodige(?)
proefnemingen niet achterwege bleven. Reeds
na enige dagen moest men het aannemen
van nieuwe leden stopzetten, daar de be-
schikbare tijd om te ping-pongen niet toe-
liet dat er te veel lid werden. Weldra hup-
pelde en draaide ook op groot-Rolduc 't bal-
letje van de ene kant naar de andere.

In 't begin van 't laatste trimester kwamen
al heel gauw gegadigden toegestroomd, maar
ook toen moest men de laatst-aankomenden
onverrichter zake laten heengaan.

Na enige weken begon de inschrijving van
deelnemers voor de wedstrijden om 't kam-
pioenschap van Rolduc. Alleen leden konden
zich opgeven wat ze bijna allemaal deden

ook. Reeds dadelijk maakten enkelen een
heel goede kans. Anderen hadden zich mis-
schien 'n beetje overschat, maar dat was geen
reden om de moed te verliezen. Van afde-
ling A wist F. Sikkes de Ie plaats in te ne-
men en van afdeling B wrong J. Huurman
zich met G. Retel en W. Wolfs in de voor-
ste gelederen. In de beslissingswedstrijden
wist J. Huurman zich in 't bezit van de
Ie prijs te stellen.

Hierna kwamen de 3 voorgeschreven wed-
strijden om 't kampioenschap van Rolduc
tussen F. Sikkes en J. Huurman. Van de
zijde der overige jongens werd veel belang-
stelling getoond. Kansen werden druk bespro-
ken en hier en daar werd er om een sigaar
ge~ed wie de winnaar zou worden. 't Plan
werd gemaakt om, indien J. Huurman 't win-
nen zou, hem in triomph door de speelzaal
te voeren, maar vrouw Fortuna besliste an-
ders. Wel haalden beiden 'n gelijk aantal
punten en wel 55, maar F. Sikkes had 2 wed-
strijden gewonnen. Iedereen feliciteerde den
gelukkige met z'n kampioenschap, dat hij,
zoals uit 't spel bleek, met grote moeite be-
haalde.

Toen op 6 Juni 't Rolducse voetbalveld
werd geopend kwamen hier de jongens van
't Bisschoppelijk College van Roermond om
hun krachten in 't voetballen te meten met
die van 't Rolducse elftal. Al dadelijk werd
't denkbeeld geopperd om enkele ping-pong-
wedstrijden tussen Rolduc en Roermond te
spelen. De prefect werd in den arm geno-
men en weldra was 't voor elkaar. Van de
7 wedstrijden die gespeeld werden tussen



diverse jongens van beide colleges wist Rol-
duc 5 wedstrijden te winnen. 't Blijkt dus
wel dat op Rolduc aardig wat gepresteerd
kan worden, als men nagaat dat't ping-pong-
spel op groot-Rolduc pas anderhalf trimester
wordt beoefend. Door dikwijls en serieus
oefenen kan heel wat bereikt worden. Ik zou
nog graag een woord van dank brengen aan
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B. Drenth die hier voor 't geven van beur- .
ten moet zorgen. Iedereen zal toegeven dat
het een zeer tijdrovend werk is. Dan wil ik
tot slot nog de wens uiten, dat weldra een
2e tafel erbij komt, zoodat meerderen van
deze prettige kamersport kunnen genieten.

L. DONGELMANS.

.......



SCHOOLJAAR 1936-1937.
........

Leerarencorps
J. Priesterleeraren.

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

Jacobs Dr. J. W. J. J. 1905.
Janssen Drs. L. J. 1910.
Everts Dr. P. E. 1912.
Deumens Dr. A. L. I. 1913.
van der Mühlen Drs. H. J. 1913.
Sittarz Drs. W. F. J. 1914.
Metzemakers J. P. J. 1914.
Reijnen Drs. H. M. H. 1915.
Hutschemakers K. C. 1916.
Smits A. M. I. H. 1916.
Brouwers Drs. G. L. J. 1917.
Zuylen A. H. H. J. 1922.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.
Boosten Dr. J. P. 1924.
Turlings H. J. H. 1924.
Pop Dr. L. J. J. 1926.
Huysmans Dr. R. H. A. 1927.
Castermans Drs. P. G. F. 1928.
Janssen A. J. A. 1928.
Peeters A. M. J. L. 1928.
Titulaer Drs. 1. J. B. 1929.
Bohnen J. H. J. 1930.
Damen J. W. L. 1932.
Geurts P. H. J. M. 1932.
Janssen J. A. E. I. 1932.
Vliegen M. J. H. 1932.

Jansen J. E. P. M. 1933.
Jenniskens J. Ch. W. 1934.
Meisen P. J. W. 1934.
Flecken J. J. 1935.
Vogels J. A. H. 1935.
Waterval J. M. J. 1935.
Senden J. F. J. E. 1936.

11. Leekenleeraren.

Eck P. J. A. 1910.
Vaessen J. H. 1921.
Ross Drs. A. L. H. 1924.
Willems G. H. 1926.
van Can Dr. H. L. M. 1928.
Burgers Dr. W. A. M. 1929.
de Groot C. A. J. 1930.
Selman Dr. J. 1933.
Veldman D. J. 1935.
Léger G. J. M. 1935.

111. Onderwijzers voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922 (hoofd).
Duykers P. 1936.

IV. Muziekleeraren.

Ze yen P. 1901.
Rhoen J. L. 1934.
Noë (plaatsverv.) 1936

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



72

Leerlingen van het schooljaar 1936-1937

Philosophie Sup.

Bessems Leo, Heerlen.
Bindels Joseph, Wassenaar.
Bours Theo, Terwinselen.
Claessens Alphons, Berg en Terblijt.
Coenegracht Wim, Roermond.
Co enen Piet, Neeritter.
Creusen Joseph, Brunssum.
Damoiseaux Joseph, Sibbe.
Geurts Jan, Blerick.
Gijskens Theo, Guttecoven.
Hünen Leo, Bocholtz (L).
Huybers Nico, Bergen (L.).
Janssen Frans, Spekholzerheide.
Janssen Willy, Krawinkel-Geleen.
Kerckhoffs Henri, Spaubeek.
Kluijtmans Jan, Oegstgeest.
Lodewick Emile, Houthem-St.Gerlach.
van de Loo Gerard, Gennep.
Martens Piet, Roermond.
Meertens Chrétien, Maastricht.
Rademakers Jo, Sittard.
Rooyakkers Frits, Meyel.
Sanders Henri, Roermond.
Suilen Emile, Swalmen.
Willems Joseph, Sittard.
Wijnen Leo, Kerkrade.

..

Philosophie Inf.
Boessen * Jan, Roermond.
Bongarts * Piet, Steyl.
Coenen Piet, Sittard.
Görtz * Theo, Beegden.
Horsmans * Louis, Ulestraten.
Houben * Hubert, Eys- Wittem.
Jacobs * Henri, Helden-Panningen.
Lemmens. >I<Herman, Lottum.
Lipperts Gödfried, Margraten.
Meens * Eugène, Klimmen.
Meuwissen >I<Paul, Roermond.
Moors Henri, Tungelroy-Weert.
Pelzer * Leo, Nieuwenhagen.
Peters >I<Jan, Heerlerheide.
Robroek * Frans, Heerlen.
Schmeits >I<Frans, Sittard.
Schutgens « Jean, Sittard.
Sluiters * Piet, Gennep.
Swenker Martin, Eindhoven.
Thomassen Theo, Roermond.
Thijssens * Charles, Roermond.
Timmermans ':' Alphons, Horst.
Timmermans * Theo, Horst.
Trienekens * Theodoor, Sevenum.
V ~l1en Emile, Ottersum.
Verbugt * Emmanuel, Liessel (N.-Br.).
Verdonschot * Leo, Weert.
Wetzelaer * Hubert, Haanrade-Kerkrade.

.

*) Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1936-1937.
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Seminarie-Gymnasium
6de Klas.

Bissinger Max, Amsterdam.
den Boer Joop, Gennep.
Dirix Léon, Heerlen.
Förster Henri, Nieuwenhagen.
Geerits Willy, Blerick.
Giesen Frans, Zeddam.
Habets Alphons, Kerkrade.
van der Heyden Frans, Oirschot.
van Leeuwen Antoon, Rotterdam.
Litjens Pieter, Horst.
Lumey Hubert, Simpelveld.
Marcus Gerard, Gulpen.
Paes Willy, Chèvremont-Kerkrade.
Schelfhout Cor, Kloosterzande.
van de Venne Hans, Nijmegen.
Verheugt Piet, Mierio.
Wolken Gerard, Nieuw-Schoonebeek.
van Zinnicq Bergmann Rob, Vugt.

5de Klas.

Bertels Hans, Deventer.
Bloemen Arthur, Schaesberg.
Blom Victor, Maastricht.
Brand Thom, Wylré.
Camps * Peter, Heerlen.
Delahaye Frits, Nuth.
Gelissen Jan, Sittard.
Hendriks Frans, Kerkrade.
Horbach Hans, Gulpen.
Janssen Leo, Weert.
Jaspers Paul, Klimmen.
Joosten Gerard, Grubbenvorst.
Knops Joseph, Oirsbeek.
van Loo Otto, Kerkrade.
Nelissen Antoon, Beltrum bij Groenlo.
Olieslagers Henri, Doenrade.
Olieslagers Martin, Doenrade.
Reuwer Wim, Ootmarsum.
Rutten René, Ma!}stricht.
Seelen Jan, Reyen.
Smeets Jan, Valkenburg (L.).
Verhey Henk, Diclam.
van de Voort Eddy, Leiden.
Vreuls Eugène, Nieuwenhagen.
Weterman Theo, Deventer.
Weijenborg " Antoon, Lichtenvoorde.

Wintgens Dirk, Heerlen.
Zeyen Nico, Chèvremont-Kerkrade.

4de Klas.

Adriaansens Theo, Walsoorden.
Alberts Jules, Gulpen.
Begheyn Paul, Nieuwenhagen.
Brouwers Bob, Heerlen.
de Bruyckere> Gerard, Oostburg.
Caminada Leo, 's-Gravenhage.
Cammaert Paul, Hontenisse.
Cremers Pierre, Maastricht.
Crolla Alfons, Valkenburg (L.).
Kuypers Hans, Chèvremont-Kerkrade.
Limpens Jules, Amby.
Loyson Hubert, Nieuwenhagen.
Meens Henri, Berg en Terblijt.
van der MeulenFrans, Kerkrade.
Nijst Leo, Kerkrade.
Paulissen Joseph, Kerkrade.
Pinckaerts * Jan, Maastricht.
Pubben Theo, Venray.
Ramaekers Joseph, Gulpen.
van Riet Jan, Stevensweert.
Schoemaker Joseph, Deventer.
Starmans Joseph, Nuth.
Systermans Antoon, Valkenburg (L.).
Verheyen >I<Frans, Erp.
Verhoeve Frits, Makassar.
Weijenborg Adriaan, Lichtenvoorde.
Widdershoven >I<Guus, Heerlen.

Wolfs Emile, Voorburg.

3de Klas.

van Acker Piet, Dongen.
Augustus Louis, Kerkrade.
van de Berg Aroold, Hoensbroek.
Burm Andreas, Nieuw-Namen.
Coppes Jan, Enschede.
Damen Lambert, Maastricht.
de Haes Joseph, Echt.
Hermans Léon, Nuth.
Jansen Frits, Kloosterburen.
Janssen Flip, Nijmegen.
Jaspers Matthieu, Klimmen.
Maes Joseph, Nuth.
Mertens Joseph, Mechelen (L.).



Pinckaerts Piet, Maastricht.
Salemans Bart, Amstenrade.
Smeets Eduard, Thorn.
Smeets Harry, Gennep.
Verhaak Christ, Zevenbergsche Hoek.
Verhoeckx Dries, Blerick.
Voorpool Jan, Nijmegen.
van Waes,Johan, Zuiddorpe.
van Wessum Jaap, Wateringen.

2de Klas, lste Afd.

America Albert, Nuth.
Bischoff Hubert, Kerkrade.
van Crey Jo, Rosmalen.
CroUa Joseph, Valkenburg (L.).
Crombach Léon, Vaals.
Emondts Paul, Terwinselen.
Erens José, Schaesberg.
Everts Piet, Raaite.
Geilenkirchen Freddy, Kerkrade.
Habets Emmanuel, Kerkrade.
van der Hart'" J an, Venlo.
Hellen doorn John, Sawahloento (S. W.).
van Hoef Pierre, Wessem.
Huurman Jacques, Deventer.
Janssen'" Wim, Nijmegen.
Seelen Harry, Reyen.
W oIfs Winand, Voorburg.

2de Klas, 2de Afd.

Bemelmans Peter, Heerlen.
Corsius Henny, Maastricht.
Jongen Eugène, Chèvremont-Kerkrade.
Loyson Piet, Nieuwenhagen.
Puylaert Etienne, Zuiddorpe.
Roex Heiny, Rimburg.
van Schagen Fred, Palembang.
Scholtens '" Roeland, Deventer.
Starmans Louis, Nuth.c/
Starmans Max, Nuth.
Theunissen Pierre, Eysden.
van Thiel Wim, Tilburg.
Tielens'" Flip, Maastricht.
Vaessen Jackie, Kerkrade.
de Valk Jan, Oisterwijk.
V oncken Nico, Heerlerheide.
Willemse Paul, Eygelshoven.
Wijffels Carlos, Westdorpe.
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lste Klas, lste Afd.

Bertels '" Frans, Deventer.
van Bladel'" Heinz, Eygelshoven.
Boesten'" Joseph, Oirsbeek.
à Campo '" Emile, Tindjowan. S.O.K.
Cremers * AIfons, Heerlen.
Crolla George, Valkenburg (L.).
Crijns Leo, Nuth.
Engelen Leo, Kerkrade.
Everts '" Hans, RaaIte.
de Groot'" Willy, Gennep.
van Hegelsom'" Leo, Grubbenvorst.
Hermesdorf '" Peter, Nijmegen.
Hoogstraten Jacques, Deventer.
Huisman Lou, Welten (Heerlen).
Hunink * RudoIf, Deventer.
Koonings Jan, Eindhoven.
Koten'" Paul, Amstenrade.
Wagemans Jacques, Posterholt.
van der Zander'" Frits, Schinveld.
van Zinnicq Bergmann Floris, Vugt.

lste Klas, 2de Afd.

Batenburg Karel, Amersfoort.
Blom Eric, Maastricht.
Busch Jan, Dordrecht.
Lacroix * Pier re, Gulpen.
Lemmens '" Sjef, Gulpen.
Lenders Hubert, Eygelshoven.
van 'Loo Eduard, Kerkrade.
Loyson Wim, Nieuwenhagen.
Olieslagers Noël, Doenrade.
Pierey '" Leo, Wittem.
Retera Lucien, Spekholzerheide.
Roukens Jan, Kerkrade.
Ruiters Joseph, Kerkrade.
Stroy ...Gerard, Venlo.
Sijpkens Jan, Bussum.
Verhaak Rein, Zevenbergsche
V oncken Wijnand, W orkum.
VuIIinghs . Piet, Sevenum.
van Wijck . Frits, Nuenen.
Wijffels Jacques, IJzendijke.

Hoek.

........



Hoogere Burgerschool
3de Klas, lste Afd.

Akkermans Denis, Rotterdam.
Bresser August, Eygelshoven.
Bruykers I{enri, Brunssum.
Coppes Leo, Enschede.
Crijns Alfons, Rumpen-Brunssum.
Dirken Frans, Simpelveld.
Dongelmans Leo, Abcoude.
Drenth Bernard, Oude-Pekela.
Drost Simon, Venlo.
Geelen Hein, Kerkrade.
Gonzales Charles, Batavia.
van Hapert André, Eindhoven.
von Högen * Hans, Kerkrade.
Hoogenbosch * Jan, den Helder.
Hoogstraten Jan, Deventer.
Motké * Piet, Breda.
Tielens Arthur, Meerssen.
Tunnissen Alfons, Oeffelt.
Vullinghs Gert, Horst.
van Zinnicq Bergmann Joris, Vugt.

5de Klas.

Akkermans Leo, Rotterdam.
Bos Kees, Usquert.
Boumans Jan, Kerkrade.
Braat Adri, Roosendaal.
Brugman Bernard, Netterden.
Dijkstra Jules, Gendringen.
Goes Frans, Amsterdam.
Heys Henk, Gennep.
Heys Jan, Gennep.
Maenhout Bertrand, Sluis Heil1e.
Schoemaker Otto, Deventer.
van Susante Bertie, 's Hertogenbosch.
Termote Urbain, IJzendijke.
Turk Matthieu, Kerkrade.
Veeger Hein, Nijmegen.
Vrancken Joseph, Kaalheide-Kerkrade.
Zonjée August, Uitgeest.

4de Klas.

Beurskens Henk, Tegelen.
Bos Frits, Usquert.
Buck Peter, Kerkrade.
Burgers >I<Ben, Eindhoven.
Cobben Hans, Breda.
Driessens Joseph, Weert.
Eysink Rudolf, Deventer.
Fleischeuer Bob, Maastricht.
Franssen Henri, Venlo.
Gelhard Bob, Deventer.
Henquet Joseph, Eysden. -
Hoynck van Papendrecht Adri, Bergeijk.
Jaartsveld Harry, Groenlo.
Jaartsveld Henri, Groenlo.
Kremer Hein, Terwinselen.
Lemmens Willy, Gulpen.
Motké * Henk, Breda.
Sikkes Folkert, Gulpen.
Smeets Marcel, Maastricht.
Snijders Léon, Nieuwenhagen.
van Soest Jo, Utrecht.
Tromp Johan, Sneek.
Welp Phons, Boxmeer.
Wennekers Rudolf, Utrecht.
van Wessum Theo, Wateringen.
Willemse Kees, Kerkrade.
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3de Klas, 2de Afd.
Braat Jules, Roosendaal.
Diederen Joseph, Nuth. .

Eckmans Pierre, Maastricht.
Feitz Winny, Apeldoorn.
Hunink Antoon, Wij he.
Motké * -Wim, Breda.
Mutsaerts Paul, Tilburg.
van Nierop André, Langsa (Atjeh).
Rompen Joseph, Vijlen.
Scholtens * Rudolf, Deventer.
Schweigmann * Clemens, Huizum

bij Leeuwarden.
Smit Jan, Deventer.
Snijders Edgard, Nieuwenhagen.
Sogtoen Johan, Hasselo bij Hengelo.
Steenman * Lou, Amsterdam.
Stein Wim, Lonneker.
van de Venne Paul, Nijmegen.
Verdijk Thom, Eindhoven.
de Vet Walter, Gilze.
Vullinghs Henk, Horst.

2de Klas, lste Afd.
Beuting * Antoon, Enschede.
Burger Henri, Zeist.



Coppes Theo, Enschede.
Demonte Louis, Weert.
Fliek Jan, Kerkrade.
van Ginneken Karel, Zundert.
de Haes Louis, Eindhoven.
Jaartsveld Jan, Groenlo.
van der Lande Piet, Deventer.
Leygraaf Jan, Venlo.
Mooren Jan, Gennep.
Retèl August, WeItevreden.
Rijsemus'" Herman, Semarang.
Schoemaker Wim, Deventer.
Schormans Joseph, Nieuwenhagen.
Stein Harry, Lonneker.
Vromen Antoon, Brunssum.

2de Klas, 2de Afd.
Adriaansens Louis, Walsoorden.
Breukel Tonny, Djember (Java).
van Crey Jan, Rosmalen.
Ebus Paul, Venlo.
van Haagen'" Noud, Breda.
Haast Willem, Dongen.
Hermans * Antoon, Breda.
Horbach Paul, Gulpen.
Hulshof'" Theo, Lichtenvoorde.
Lablans * Willy, Oranjestad (Aruba) N.W.I.
Mabesoone René, Oostburg.
van der Meulen Frans, Eindhoven.
Otto Frits, Rimburg.
Schoemaker Hans, Deventer.
Schijns J oseph, Mechelen (L.).
van der Sman Nico, Heemstede.
Smeets Guillaume, Si Gala Gala BatangToroe.
Többen Huby. Leeuwarden. '

VuIlinghs Fon, Horst.

lste Klas, lste Afd.
Aclriaansens '" Paul, Walsoorden.
Beckers August, Ubach o. Worms.
Coenen '" Jan, Tilburg.

76

Coenen '" René, Tilburg.
Dongelmans Nico, Abcoude.
Franssen Gerard, Venlo.
Gilissen '" Alphons, Heerlen.
van der Grinten'" Thijs, Venlo.
van Haagen'" Hein, Breda.
Habets Chrétien, Kerkrade.
Hupperetz Jan, Gulpen.
Janssen'" Piet, Nijmegen.
Knops Gaston, Heerle~.
Maes '" Marcel, Nuth.
van der Meulen Hubert, Eindhoven.
Mooren Piet, Gennep.
Pinckaerts Gust, Maastricht.
Schoemaker '" Broos, Deventer.
Schoemaker '" Paul, Deventer.
Schreurs Wim, Vaals.
van Soest Henk, Utrecht.
Souren Jeröme, Vaals.
Steemers Nico, Zutphen.
Venhoven Jan, Heemstede.
Willemen'" Martin, Reyen.
Wortel boer * George, Sappemeer.

lste Klas, 2de Afd.

Clevers Joseph, Kerkrade.
Cobbenhagen Frans, Gulpen.
Dechesne Bartho, Leeuwarden.
van Haagen'" Arnold, Beneden-Leeuwen.
Hageraats '" Anton, Arnhem.
van Heeswijk Cor, Best.
Hensgens Jo, Mechelen-Wittem.
Houweling '" Ben, Amsterdam.
Janssens'" Hein, Tilburg.
Lardinois'" Pierre, Noorbeek.
Maas'" Christ, Waalwijk.
Marinus Wim, Pangkalan Brandang.
Nijssen Matthieu, Maastricht.
Russel Ferdie, Weert.
Weijenborg'" Jan, Lichtenvoorde.

.
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Hoogere Handelsschool
2de Klas.

ten Berge Hans, Arnhem.
Drost Theo, Venlo.
Garé Alfons, Beek (L.).
van der Harten Jan, Eindhoven~
van den Heuvel Marinus, Schijndel.
Huynen Hubert, Maastricht.
de Koning Frits, 's-Gravenhage.
Koten Joseph, Amstenrade.
Rühülessin Willem, Mr. Cornelis.
Spackler Karel, Eindhoven.
Veen Leo, Hilversum.
Vorstermans Joseph, Arcen.
van de Wouw Henk, den Helder.

lste Klas.

Beugels Nico, Kerkrade.
Brand Henri, Wylré.
Buysrogge Kees, 's-Gravenhage.
Kochen Willem, Spekholzerheide.
Martens Arnold, Heerlen.
Meulemans Piet, Ravenstèln.
Mutsaerts '" Freek, Tilburg.
Nijdam * Mannus, Weenen.
van Pol André, Buggenum.
Retèl Piet, Weltevreden.
Retera Joseph, Beek (L.).
Thissen Willy, Schinveld.
Tromp Hein, Sneek.
Veeger Jan, Groningen.
V reuls Frans, Nieuwenhagen.
Zunnebeld * Harry, Zwolle.

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

Voorbereidende Klas

lste Afd.
Akkermahs * Jan, Rotterdam.
Bergstein'" Frits, Lutterade.
Bergstein * Nico, Kerkrade.
Cobbenhagen '" Clemens, Gulpen.
Dechesne'" Clemens, Leeuwarden.
Dierkes * Frans, Wageningen.
Dresen * Jacques, Eygelshoven.
Ebus Frans, Venlo.
de Goey '" Jan, Udenhout.
de Haes Antoon, Echt.
de Haes * Wim, Echt.
Hartong'" Guus, Zutphen.
Hekkens >1<Harry, Kerkrade.
von Heyden * Wennemar, Haaksbergen.
Janssen * Frits, Maastricht.
van der Meer >I<Bouke, Raalte.

van Pol Piet, Buggenum.
Roelofs * Theo, Sittard.
Thissen Arnold, Schinveld.
Vincken Arnold, Heerlerheide.
Willemse Henk, Kerkrade.
van der Winkel'" Karel, Singkep N.O.l.
de Wit Antoon, Hilversum.

2de Afd.

van Hapert >1<Hein, Eindhoven.
Hartong >I<Hans, Zutphen.
Hartong'" Herry, Zutphen.
Henquet >1<Henri, Eijsden.
von Högen ot< Hubert, Kerkrade.
Kaanen'" Herman, Viêrlingsbeek.
Mosmüller * Guillaume, Nieuwenhagen.
van Otterdijk'" Frans, Enschede.
Roex'" Willy, Gulpen.
Smeets '" Léon, Valkenburg (L.).
Sijpkeqs >I< Tiddo, Bussum.
Tielens'" Raoul, Meerssen.

Tromp * Hans, Sneek.
Verkuyl * Gidi, Boxmeer.
V orage >1<Victor, Kerkrade.
Vullinghs >I<Hubert, Horst.
Vijgen * Joseph, Schaesberg.
Wetzeis'" Nico, Bleyerheide.
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PERSONALIA 1936-1937.
............

De H. Priesterwijding ontvingen:

Henri Adams. Matthieu Leclercq.
Jan Akkers. Matthieu van Lierop.
Thys Brand. Hubert Meens.
Cor Coenen. Theo Moors.
Willem Cox. Piet van Odijk.
Piet Diederen. Willy Olieslagers.
Joseph Geusens. Joseph Philippens.
Lambert Gubbels. Jan Slots.
Hubert Hennekens. Henri Smeets.
Hubert Houben. Victor Spauwen.
Pierre Houben. Gerard Spronck.
Joseph Jansen. Albert Thomassen.

van .het Bisdom Roermond.

H. Nissen.
Oblaat van de Onbevlekte Maagd Maria.

M. van den Bereken.
van de Orde der Jezuïeten.

Joseph Linden.
van de Orde der Franciscanen.

De volgende examens werden afgelegd:

EXAME~S 1936-1937*)

Rome, Angelicum:
Paul Teeuwen, promo theol. (magna cum

laude).

Rome Apollinaris:
Ant. Hanssen, promo in de beide rechten

(summa C.laude).

Rome, Hoogere Pauselijke Muziekschool:
Rob. Salomons, magister in de Kerkmuziek

(summa c. laude).

Universiteit Nijmegen:

H. Wouters, doet. ex. Geschied. (cum laude).
J. Cremers, cand. ex. rechten.
P. Castermans, doet. ex. klass. lett.

8) De examenlijst is afgesloten 15 Juli. De oud-
leerlingen worden verzocht opgave van hun afge-
legde examens te zenden aan de Redactie van
Rolduc's Jaarboek.

J. Cals, cand. ex. rechten.
J. Hinskens, cand. ex. rechten.
J. Boosten, promotie Rom. lett.
W. Roukens, promo Ned. lett.
F. Wetzels, cand. ex. rechten.
J. Dister, cand. Ned. lett.
P. M. H. Evers, doet. ex. Ned lett.
M. Vermeulen, cand. ex. rechten.
A. M. J. Chorus, doet. ex. wijsb. (cum laude).
J. H. L. Mols, cand. Ned. lett.
A. Weijnen, promo Ned. lett.

Universiteit Leiden:

A. Ferket, doet. ex. med. 1 d. en 2 d.
A. Engels, cand. ex. med. 2 d.
L. Vaessen, doet. ex. med. 1 d.
H. van Laer, doet. ex. wis- en natuurk.
Jules Vallen, arts ex.
M. A. M. Receveur, doet. ex. rechten.

Universiteit: Utrecht:

E. Sehoenmaekers, doet. ex. med. 1e en 2e d.
J. Weegels, doet. ex. med. 1e en 2e d.
W. Cals, doet. ex. med.
P. Koomen, veterinair.
P. Otjens, doet. ex. med. 1e en 2e d.
F. 'Bröker, cand. ex. med.
M. F. H. Heiligers, semi-arts.
P. J. V.d. Sande, theor. tandh. 2e d.
J. Muyrers, theor. tandh. 1e d.
J. Hermans, semi-arts.
J. Simons, arts ex.
H. Th. M. Koenders, cand. ex. med.-

Universiteit Amsterdam:

H. Neyens, cand. med.
H. van der Sterren, promotie med.
P. Smeets, propaed. ex. med.
J. van den Hombergh, doet. ex. med.
W. Römkens, cand. pharmac.
J. Begheyn, propaed. ex. med.
E. Jaspers, propaed. ex. med.
H. van den Hombergh, propaed. ex. med.
J. Rood, doet. ex. med.
H. Kreyen, artsex.



Universiteit Leuven:

Th. A. Schreurs, promo psych. en paed. wet.

Technische Hoogeschool Delft:
J. Hartman, cand. c.i.
W. Mols, civ. ir.
J. Gooden, prop. c.i.

Handelshoogeschool Tilburg:
H. Steinhoff, cand. ex.
R. Vissers, doct. ex.
B. Baur, prop. ex.
J. ten Doeschate, prop. ex.
A. Tummers, prop. ex.
J. van der Zalm, prop. ex.
J. Erens, cand. ex.
K. Roncken, cand. ex.
L. Voncken, cand. ex.
J. G. e. Koelman, doct. ex.
P. e. H. Aerts, doct. ex.

Handelshoogeschool Rotterdam:
A. Meyer, cand. ex.

Landbouwhoogeschool Wageningen:
E. à Campo, promotie.
H. Dijkstra, prop. ex.

Notarieel examen:
H. Tromp, 2e d.
A. Begheyn, Ie d.
M. A. M. Receveur, 3e d.

Technische Hoogeschool Aken:
L. Rüland, promotie techno wet.
V. Zweipfenning, ir. ex. (vliegtuigbouwk.).
G. Schryen, promotie (met lof).

Vakexamen Registratie:
J. Schepers.

Staatsexamen tot toelating a.d. Universiteit:
J. Vogels, ex. B.
H. Dessing, ex. B.

Gemeenteadministratie:
H. Dassen.
B. von Schwarzenberg.
E. Paulussen.
e. Bots.

Gemeentefinanciën:
J Vennekens.
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Werden benoemd:

tot Protonotarius Apostolicus a.i.p:
Mgr. J. H. A. Wouters, Kanunnik, Deken en

Pastoor te Maastricht.

tot Kanunnik van het Kathedraal Kapittel
van Roermond:

Dr. F. J. Feron, President van het Groot-
Seminarie, te Roermond.

tot Ridder in de Orde van den H. Sylves-
ter van den H. Stoel:
Dr. F. Peters, te Uden.

tot Ridder in de Orde van den Nederland-
schen Leeuw:

Mgr. J. H. A. Wouters, Kanunnik, Deken en
Pastoor te Maastricht.

Mr. G. J. van den Dungen, Kantonrechter te
Eindhoven.

tot Commandeur in de Orde van Oranje-
Nassau:
H. J. L. Merckelbach, Lid van Ged. Staten

van Limburg, te Wittem.

tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
Dr. L. A. Veeger, Secretaris van de stichting

voor paedologische instituten te ~ijmegen.

tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

J. 'e. Arntz, Directeur van de N. V. Scheepli-
werven, te Millingen.

L. J. H. Bloemen, veearts te Roermond.
A. AE. Hendrikse, Burgemeester van IJzen-

dijke en Waterlandkerkje.
M. A. Joosten, Notaris te Venlo.
F. P. J. Stubbé, Secretaris van Sas van Gent.

tot Lid van Ged. Staten van Limburg:
Gabriël Corten, te Beek (L.).

tot Burgemeester:
van Erp: H. Verheyen.
van Grathem: Mr. H. M. A. J. Spuisers.

tot Lid van de "Kaiserlich Deutsche Aka-
demie der Naturforscher" te Halle (D.):
Prof. Dr. A. H. M. J. van Rooy, te Amster-

dam.



Werden begiftigd:

met het Grootkruis in de Orde van de
Noordster van Zweden:
Z. Exc. Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen,

Minister van Handel, Njjverheid en
Scheepvaart.
met het ridderkruis lste kl. der Orde van

St. Olaf van Noorwegen:
L. Peters, Rijkslandbouwconsulent van Ne-

derland te Brussel.

met het ridderkruis der Orde van de Pool-
ster van Zweden:
L. Peters, Rijkslandbouwconsulent van Ne-

derland te Brussel.

met het Officierskruis van de Orde Cru-
zeiro do Sul:

Jacques Daniëls, Lid der handelsmissie en
gedel. lid van den raad van bestuur der
N. V. Int. Kunstzijdeverkoopkantoor, te
Arnhem.

met het Grootkruis van de St. Olofsorde
van Noorwegen:
Z. Exc. Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen,

Minister van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart.

Benoemd tot Apostolisch Prefect van Ma-
kassar:

Mgr. G. Martens, van de Missie Scheut-
Sparrendaal.

tot eerelid van de Roemeensche Academie
van Wetenschappen te Boekarest:

Mgr. Prof. Dr. Jos. Schrijnen, hoogleeraar te
Nijmegen.

OVERLEDENEN.

(achter de naam is het jaar aangegeven
waarin zij op Rolduc gekomen zijn).

Joh. Fr. Clemens Arntz (1888), oud-lid van
de Eerste Kamer der Stat. Gen. en oud-
lid van de Provo Stat. van Gelderland, te
Nijmegen.

Peter Zimmermann, oud-muziekleeraar en
-organist van Rolduc, te Kerkrade.

B. J. M. Kortmann (1895), lid van den Ge-
meenteraad, te Oegstgeest.
Frans van den Heuvel (1881), te Tilburg.
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Father Lambert Eygenraam (1914), Missio-
naris van de St. Joseph-Congregatie van Mill-

HilI, te Basankusu (Belg. Congo).
A. C. Kengen (1886), em. pastoor van Ca-

berg, te Maastricht.
Jac. W. J. Schönefeld (1882), te Kerkrade.
H. J. Dullyé (1880), pastoor van Ohé en

Laak.
Frans Xav. Jos. M. Beckers (1934), van

Ubach o. Worms, te Kerkrade. .

J. R. Voncken (1878), em. pastoor van
Geulle, te Meerssen.

Ir. Frans Hubert Joseph Kupka w.L (1912),
te Teheran (Perzië).

Chr. Houben (1874), em. pastoor van Brou-
ckom bij Tongeren, rustend pro te Stevens-
weert.

M. Tops (1891), Secretaris van de L.L.T.B.,
te Roermond.

Louis Merckelbach (1874), Lid van Ged. Sta-
ten van Limburg te Wittem.

Ed. Hub. Haenen (1867), Kanunnik v. h. Ka-
thedraal Kapittel van Roermond, em. pas-
toor-deken van Weert.

Jozef Leo Maria Timmermans(1931), te
Waalwijk.

Jac. Nic. Janssen (1877), pastoor van St. Pie-
ter-Maastricht.

J. L. Eydems (1881), em. pastoor va~ Bunde,
te Beek (L.).

L. fI. Veltmans (1880), em. pastoor van Ne-
derweert, te Nederweert.

J. M. Schram (1877), em. pastoor van Arcen,
te Oirlo-Venray.

P. H. G. van Montfort (1909), em. pastoor
van Melderslo-Horst, te Horst.

Leo Hermans (1873), te Nuth.
A. Schaepman (1882), te 's Gravenhage.
W. H. J. Scheepers (1879), em. pastoor van

Ubach O. Worms, te Gulpen.
J. G. J. Widdershoven (1892), arts te Kerk-

rade.
Const. Guill. Hub. Hennekens (1890), te Beek

(L.).
L. Penders (1872), em. pastoor van Peij, te

Heel.

Dr. P. Th. Joosten (1880), arts te Sittard,
te Grevenbicht.

Jo Coumans (1923), te Heerlen.









II, L LEVI tot JUDAS:
Men stroy dat eenigh wildt hem levend heb verslonden. JOSEPH

Groepfoto RUBEN



J, 2. JOSEPH:

'k Wil dan, getroost in Got, mijn'
broedren gaen bejegenen.

IJ, 2, LEVI tot RUBEN:

Laet hooren, wat ghy bidt,
nu spreeck en rep u dra.

III, 1. JOSEPH:

Myn broeders, zijt gegroet
van mijn Heer Vaders wegen.

IV, 5. JOSEPH:

Och Ismaëller, druck my zacht,
Gelijck een telg van uw ~eslacht.

V, 3, LEVI tot RUBEN:

Lang hier de hant.

JOSEPH IN DOTHAN













IN MEMORIAM.
............

Johan Schram. t
Ook zonder het in de meetkunde-les bij

professor Schram geleerd te hebben, weet
iedereen, dat een rechte lijn de kortste weg
is tusschen twee punten. Maar niet iedereen
kan van zichzelf getuigen, dat hij altijd dien
kortsten weg gevolgd heeft. Johan Schram
kon dat wel. Zijn leven ging steeds in de
rechte lijn: Let wel, figuurlijk gesproken.
Want door zijn lichaamsgang ging iets wie-
gelends, een onvaste deining, een zwaaiende
kurve. Maar zijn levensgang, zijn levensrich-
ting week nooit af: rechtuit en oprecht,
recht door zee, zonder omwegen en kronkel-
paadjes. Dat maakte hem tot den man uit
één stuk, den man van plicht, den man van
geloof, die de eens gekozen levenslijn bleef
volgen tot zijn levenseinde. Want hij zag
daarin den weg, de leiding Gods. Hij wist
het: justurn deduxit Dominus per vias rectas.
Zoo werd zijn levensgang een stage opgang
naar omhoog: et ostendit illi regnum Dei.

Allen, die Johan Schram gekend hebben
als mensch en als priester, als professor en
pastoor, in het onderwijs of de zielzorg, wis-
ten hem te waardeeren. Hoe bleek dat nog
in zijn laatste woonplaats, die voor hem, rus-
tend pastoor, geen rustplaats geweest was.
Ware pastoor Schram hun eigen zieleherder
geweest, de parochianen van Oirlo hadden
hem niet met algemeener en oprechter deel-
neming de laatste eer kunnen bewijzen. Het
was alsof alle mannen en jongelingen van
het geheele dorp hun dankbaarheid wilden
toonen voor de trouwe hulp, die pastoor
Schram tien jaren lang voor hen en hun her-
der geweest was, in den biechtstoel, op den
preekstoel en in het dagelijksch Heilig Offer.
Wat hij eenmaal, geheel vrijwillig en edel-
moedig op zich genomen had, bleef hij vol-
brengen ten einde toe. Als zijn preeken en
toespraken altijd degelijk en duidelijk wa-
ren, dan was het, omdat ze werden voor-
bereid met veel zorg en moeite. En toch be-

steeg hij tot zijp tachtigste levensjaar bijna
iederen Zondag weer den kansel voor de
eenvoudige landlieden. En toen hij, reeds
geheel verzwakt, op een November-Zondag
in de vroegmis zijn onderrichting niet ten
einde kon brengen, en de pastoor van hem
verwachtte te hooren, dat dit zijn laatste
woord geweest was, vroeg hij, of hij den
volgenden Zondag het onafgewerkte punt
voleindigen mocht. Maar weer schoten zijn
krachten te kort, en moest hij, na een korte
verontschuldiging, plotseling afbreken.

Ook in zijn ziekte bleef hij zichzelf. Toen
het einde onafwendbaar' scheen, vroeg hij
niet van pijn bevrijd te blijven, maar kracht
om ze te aanvaarden en geduldig te dragen,
zooals God het wilde.

Wat was professor Schram voor de oud-
leerlingen van Rolduc? Geen wonder van ge-
leerdheid, maar een man van gedegen ken-
nis, van wie iedereen wist, dat hij voor allen
gelijk was, dat hij niemand voortrok en nie-
mand achteruitzette, die met groote toewij-
ding blijmoedig zijn dagtaak volbracht.

Dat hij toornen kon, zóó dat in zijn toorn
de stukken er af vlogen, dat wisten wij allen.
Wie hem hinderde, zag eerst zijn oogen rol-
len onder de hooggefronste, ruige, rechtop-.
staande wenkbrauwen. Dan gingen de wit-
gekrijte vingers dreigend omhoog. En wee,
als dat niet hielp. Maar men vergaf het hem,
want men wist, dat het verdiend was.

Buitenshuis zag men hem zelden. Hij
maakte niet, zooals andere heeren, iederen
dag het bosquet onveilig. Wel kende hij daar
een verscholen laantje, waar hij zijn preek
kon leeren. Liefst vertoonde hij zich na het
diner, als andere heeren een wandelingetje
deden, in het vensterraam met den langen
gouwenaar.

Lag er in zijn verschijning en optreden
iets onrustigs en onevenwichtigs, het was
slechts uiterlijk. Innerlijk was hij een man
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van rustige zekerheid, die ook in anderen
het geschokte zelfvertrouwen wist te herstel-
len. En als hij zich op ééne zaak liet voor-
staan, dan was het, dat hij naar vaste begin-
selen dacht en sprak, leefde en handelde,
raad en richting gaf.

Ledigheid heeft hij in zijn leven, ook in
zijn hooge ouderdom, niet gekend. Als pas-
toor te Arcen richtte hij een der eerste pa-
tronaten op, waarvan hij zelf de leiding en
onderrichting op zich nam, totdat de smok-
kelarij in de oorlogsjaren d~ jongens van
hem wegtrok. Degelijke lectuur en studie
bleven zijn geliefde bezigheid. Nooit verliet
hem zijn zin voor humor. Toen hij in den
watersnood voor meerdere dagen naar een
bovenkamer vluchten moest, nam hij eenige
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oude jaargangen van Punch en Fliegende als
gezelschap mee.

Zelfstandig en beslist in zijn oordeel,
placht hij zijn meeningen, niet met veel-
heid en vlotheid van woorden, maar met
vuur en geestdrift te verdedigen, waarbij hij
soms, door het opsteken van een sigaar of
iets dergelijks afgeleid, zich moest afvragen,
wat hij beweerd had en bewijzen moest,
en met een hoekig handgebaar in de lucht
ineens verstomde.

Jongens zijn er op uit, in een leeraar een
"type" te ontdekken en zij vonden er een
in Schram. Moge het type van professor en
pastoor Schram, hoe onnavolgbaar ook in
vele dingen, in zijn eenvoud en waarheid nog
vele navolgers vinden. H. W.

W. H. J. Scheepers.t
In den persoon van oud-pastoor Scheepers

is in het afgeloopen schooljaar een tweede
verdienstelijke oud-Ieeraar van Rolduc uit dit
leven gescheiden. Zijn levensloop was in het
kort de volgende: hij werd geboren te Gul-
pen 24 Maart 1864; ter voorbereiding op het
H. Priesterschap studeerde hij bij de Paters
Jesuieten te Sittard, aan het Klein Seminarie
te Rolduc en aan het Groot Seminarie te
Roermond. Reeds als diaken werd hij begin
September 1886 benoemd te Rolduc en
26 Maart 1887 ontving hij de heilige wijding
van het priesterschap. In September 1910
verliet hij Rolduc om pastoor te worden in
de naburige parochie Ubach over Worms. Na
ongeveer 15 jaar het herderschap der zielen
aldaar te hebben uitgeoefend, legde hij zijn
ambt neer en vestigde hij zich einde 1925 als
rustend priester in zijn geboorteplaats, waar
hij 9 April 1937 in den Heer overleed.

22 Maart 1.1.beleefde pastoor Scheepers de
dag van zijn gouden priesterjubilé, jammer
genoeg veroorloofde zijn zwakke, ja, gevaar-
lijke gezondheidstoestand hem niet die ge-
denkwaardige dag anders te vieren dan in
stille dankbaarheid tegenover God op het
ziekbed.

Van die 50 priesterjaren liggen er ruim 25

te Rolduc; de Z. E. Heer Scheepers was
eerst lee raar en bij het vertrek van den Z. E.
Heer HYP. van Haeff (Sept. 1899) provisor
van Rolduc. Als leeraar doceerde hij Wis-
kunde en Boekhouden, voor welk laatste vak
hij een paar leerboeken samenstelde en uit-
gaf, welke voor die tijd volstrekt, niet zon-
der verdiensten waren. Als provisor was hij
de, servus fidelis et prudens, de trouwe en
voorzichtige dienstknecht, die de belangen
van de inrichting gewetensvol behartigde.

De Z. E. Heer was van betrekkelijk kleine
gestalte en op ons leerlingen maakte hij de
indruk van zwak te zijn van constitutie; toch
zagen wij hem trouw op zijn post, telken
dage in het heel vroege ochtenduur (hij las
dagelijks de H. Mis om kwart over vijf) en
vervulde hij vol toewijding zijn zware dag-
taak.

Ook als priester heeft deze oudleeraar te
Rolduc vruchtbaar werk verricht bij de leer-
lingen en bijzonder bij het mannelijk dienst-
personeel, dat direct onder zijn leiding stond;
als priester won hij te Rolduc het vertrou-
wen en bevorderde hij godsdienstzin en
deugd bij velen.

Toen hij pastoor werd, vroegen sommigen
zich af, of deze wel is waar vrome en ijverige



priester, die evenwel van de oude tijd was,
als pastoor wel op zijn plaats was in de
Mijnstreek, waar zulke groote veranderingen
op velerlei gebied plaats grepen en waar
allerlei moderne methoden van zielzorg
dwingend noodzakelijk waren. Wij gelooven
inderdaad dat het hem moeite gekost heeft
zich aan die veranderingen aan te passen,
maar hij heeft het naar beste krachten ge-
daan en in elk geval is hij er door zijn pries-
terlijk voorbeeld en door zijn zielenijvèr in
geslaagd, de levendige godsdienstzin zijner
parochianen ondanks de dreigende gevaren
te bevestigen.

Pastoor Scheepers was een man van plicht;
toen hij oordeelde, dat hij zijn taak niet goed
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meer kon vervullen,vroeg hij ontslag om de
laatste levensjaren te Gulpen te gaan slijten;
uit de aard der zaak heeft hij daar niet veel
priesterlijke arbeid naar buiten verricht,
maar hij is priester gebleven; priester in de
mooie zin van het woord door zijn dage-
lijksch bidden en offeren, door zijn stille
eenvoud en verborgen weldoen, door zijn
kinderlijke vroomheid, zijn geduld in lijden
en beproeving, door zijn stichtend afsterven.

Mogen velen, die de weldaden van den
afgestorvene deelachtig werden, onder wie
ook zijn oud-leerlingen van Rolduc, den af-
gestorvene duurzaam gedenken in hun ge-
bed, opdat zijne ziel ruste in vrede I

Dokter G. Widdershoven. t
Op 27 April 1905 werd door Directeur

Corten z.g. de zorg voor de zieken van Rol-
duc toevertrouwd aan dokter G. Widders-
hoven.

Vóór den wereldoorlog behoefde men zijn
hulp niet al te vaak in te roepen, omdat de
ziektebaccillen weinig vat kregen op de stoere
knapen, die toen in Rolduc studeerden. De
voedselnood in de oorlogsjaren en de wee-
kelijke opvoeding verzwakten het weer-
standsvermogen van vele ouders en kinde-
ren. Nu bezorgde griep of verkoudheid aan
veel meer jongens akelige dagen dan vroe-
ger, vooral in het tweede trimester. Dan
hield de dokter vol bezorgdheid een oogje
op Rolduc, dat hem dierbaar geworden was,
want in zulke periode vinden gevaarlijk~r
ziekten, zooals keel- of oorontstekingen, nier-
of longziekten, eerder een gunstige voedings-
bodem. Vaker was dan de dokter genood-
zaakt patiënten naar specialisten of zieken-
huis te laten. overbrengen. Dan moest de
dokter ook wel eens midden in de nacht ont-
boden worden; binnen een kwartier stond
dan zijn auto voor onze deur: de hoorn van
zijn telefoon hing bij zijn bed, hij kwam al-
tijd zelf aan de telefoon, nooit hoorde men
uit zijn antwoord, dat het hem lastig viel
onder de warme dekens uit te komen; kort

en kalm klonk het dan: "ik kom dadelijk
kijken!"

Met kalmte en goedmoedigheid wist hij
ook bij de "loopende zieken" - wier aantal
helaas ook flink toenam - hun klachten
over pijn in hoofd, buik of knieën tot op de
werkelijke waarde te reduceeren en die
flauwe troetelkindjes wat flinkheid te leeren.

Typisch-kort was telkens zijn uitspraak,
nadat hij van een werkelijk-zieken patiënt de
diagnose had vastgesteld: "blijf voorloopig
in bed, ik zal je een drankje opschrijven!"
Lange redeneeringen met de patiënten hield
hij terecht uit den booze. Na zijn instructies
aan de ziekenverpleegster gegeven te heb-
ben, stak hij een sigaartje op en vertrok
naar zijn talrijke patiënten te Kerkrade.
Daar had men veel eerbied voor zijn kennis
en ervaring op medisch gebied. Zijn liefde
voor de lijdende menschheid uitte zich op
bijzondere wijze in zijn zorg voor de armen.
Al de jaren, dat er in Kerkrade een crisis-
comité bestond, was hij daarvan de voor-
zitter; zijn vrije middagen en avonden be-
steedde hij con animo aan het uitgebreide
"crisis-werk". Hij maakte weinig ophef van
al zijn werkzaamheden en plannen om geld
bijeen te vergaren; alleen zijn medewerkers



en God weten, hoeveel hij in stilte weldeed
aan de armen.

Een ongeneeslijke ziekte sloopte langza-
merhand dit sterke lichaam, dat tenslotte
op 13 Mei 1937 bezweek. Mogen allen, aan

84

wie hij of als geneesheer of als menschen-
vriend weldeed, hun dankbaarheid toonen,
door vurig te bidden voor de rust van zijn
ziel.

H. L. J. Merckelbach.t
Nadat het provinciaal bestuur van Lim-

burg in de laatste jaren buitengewoon zwaar
getroffen was door het afsterven van enkele
eminente leden - wij denken aan Commis-
saris van Hövell tot Westerflier, aan Jan
Poels en Mr. H. Paulus sen - leed dat be-
stuur op 29 November 1936 een nieuw zeer
gevoelig verlies, toen de eerbiedwaardige
veteraan Louis Merckelbach op 72-jarige
leeftijd, na een korte ziekte, overleed in het
ziekenhuis te Heerlen. Als wij vermelden,
dat Merckelbach ruim 40 jaren ononder-
broken lid was van de Provinciale Staten
van Limburg, waarvan ruim 26 van de Ge-
deputeerde Staten, vinden wij daarin een
onloochenbaar bewijs, dat hij een opvallend
groot vertrouwen heeft genoten en niet min-
der dat hij zijn belangrijke taak met talent
en toewijding heeft vervuld; in het provin-
ciaal bestuur had hij de behartiging van de
belangen van land- en tuinbouw voor zijn
rekening, terwijl hij ook van den beginne
af Commissaris was van de bekende Lim-
burgsche Stroomverkoop-Maa tschappij.

Toch was Merckelbach geen man, die zich
op de voorgrond drong; integendeel hij was
een voorbeeld van eenvoud, oprechtheid en
goede trouw: in stilte werkte hij en stond hij
ten dienste van de talloozen, die tot hem
kwamen om raad en steun. Hij heeft de
groote ontwikkeling van Limburg meege-

maakt en al was hij iemand van de goede,
oude stempel, hij was niet blind voor het
goede van de moderne tijd en werkte daar-
aan mee naar beste krachten. Dat zijn ver-
diensten op hooge prijs werden gesteld, blijkt
o.m. daaruit dat hij onderscheiden werd met
de eereteekenen van Ridder van de Neder-
landsche Leeuwen van Commandeur in de
Orde van Oranje Nassau. Van huis uit Ka-
tholiek tot in het merg zijner beenderen,
bleef hij zijn godsdienstige beginselen trouw
en in zijn persoonlijk godsdienstig leven was
hij een voorbeeld,van kinderlijke vroomheid.
Katholiek Limburg heeft tot op het einde
toe op hem kunnen rekenen.

Louis Merckelbach was ook trouw gehecht
aan Rolduc, dat hem onder zijn oud-leerlin-
gen mocht tellen. Nooit werd van hieruit
te vergeefs een beroep gedaan op zijn steun;
hij bleef belangstelling toon en voor ons huis
en bij feestelijke gelegenheden was hij hier
trouw op zijn post. Het laatst mochten wij
hem begroeten bij de opening van de nieuwe
Rolducsche aula.

Onnoodig te zeggen, dat Rolduc hem daar-
voor dankbaar blijft en dat wij zijn nage-
dachtenis bewaren in vrome herinnering.
Moge God hem het rijke loon hebben ge-
schonken voor het vele goede, dat hij ver-
richtte voor Kerk en Staat 1

J. F. C. Arntz. t
Een markante figuur op het gebied van

industrie en handel in ons vaderland is on-
verwacht 30 Juli 1936 te Nijmegen uit het
leven gescheiden, n.l. de heer J. F. C. Arntz,
directeur van de N. V. Steenfabrieken v.h.
Terwindt en Arntz. Voortgesproten uit een

industriëele familie, koos hij op industriëel
gebied zijn loopbaan. Hij studeerde eenige
jaren te ~olduc en later aan een Handels-
instituut te Frankfort a. M. Met energie en
talenten uitgerust, gaf hij zich aan zijn taak
met al zijn krachten en werd weldra een
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leidende persoonlijkheid, speciaal in de
steenindustrie. Wat zulks beteekend heeft,
vooral in de zeer moeilijke jaren, die de
crisis veroorzaakte, is nauwelijks onder woor-
den te brengen. Hij heeft moedig volgehou-
den, ook toen de fabrieken voor een groot
gedeelte werden stil gelegd en de werk-
loosheid kwam over honderden van zijn ar-
beiders; warm met hen meevoelend heeft hij
hun leed meegedragen. Eerder dan andere
werkgevers heeft hij de arbeidersorganisaties
erkend en met de leiders overleg gepleegd;
voor hun klachten en eischen was hij toe-
gankelijk, zoodra hij inzag, dat zij rechtm,a-
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tig waren. Uiterlijk streng, droeg hij hulp-
behoeftigen een warm hart toe en steunde
hij verborgen velen, die zijn hulp inriepen.

De heer Arntz bewoog zich op sociaal en
politiek gebied; hij was een tijdlang lid van
de Provinciale Staten van Gelderland en
9 jaren lid van de Eerste Kamer der Staten
Generaal. De regeering erkende zijn groote
verdiensten door hem te benoemen tot Rid-
der in de Orde van de Nederlandsche
Leeuw. Vóór alles was hij en bleef hij een
trouw zoon van de Kerk. Moge deze ruste-
looze werker tijdens zijn sterfelijk leven bij
God de eeuwige rust hebben gevonden!

Rev. Bart Eygenraam. t
In het begin der tweede helft van Septem-

ber 1.1.bereikte ons het treurige bericht, dat
onze oudleerling Lambert Eygenraam uit
Dordrecht, missionaris van de Congregatie
van Mill Hill, op ongeveer 35-jarige leeftijd
in Basankusu (Belg. Congo), midden in zijn
mooie missie-arbeid, door een bliksemstraal
getroffen en op slag gedood was. Wat een
droevig verlies voor zijn familie, maar vooral
voor de Katholieke Missie! Bart Eygenraam
is van 1914 tot 1919 leerling geweest van
Rolduc; levendig staat ons die opgewekte,
plichtgetrouwe, edelmoedige en echt vrome
knaap nog voor de geest; hij maakte de
3 eerste klassen der H.B.S. af, en haalde
2 jaar later het einddiploma onzer Hoogere
Handelsschool. Niet weinigen stonden ver-
baasd, toen hij tegel1 het einde van zijn ver-
blijf alhier zijn plan te kennen gaf, om mis-
sionaris te worden; wie dezen leerling even-
wel terdege kende, zag zijn toekomstplan
met vertrouwen tegemoet, al zou het veel
inspanning en opoffering van hem vragen.
Hij heeft edelmoedig en vastberaden. zijn

plan doorgezet en verwezenlijkt; hij werd
priestermissionaris en vertrok in 1932 als
zoodanig naar de Belgische Con go.

Vóór zijn vertrek kwam hij hier afscheid
nemen tezamen met zijn Rolducschen studie-
genoot, den weleerw. heer Paul Vercauteren.
Bij gelegenheid van dat bezoek hield deze
laatste een missiepreek en collecteerde zijn
confrater in onze kerk. Met bewondering, ja
met trots zagen wij beide jonge mannen
het mooie apostolaat aanvaarden; wij hoop-
ten hen terug te zien. Father Eygenraam is
reed~ gevallen als slachtoffer van zijn verhe-
ven zielenijver; gaarne neemt de redactie van
ons jaarboek een karakterschets van den
overledene op, van zijn medemissionaris Gijs
van Leeuwen, maar stelt zij ook den held-
haftigen, edelmoedigen strijder voor Chris-
tus ten voorbeeld aan Rolduc's leerlingen.
Wij twijfelen niet, of de overleden jonge
missionaris heeft bij God het rijke loon ont-
vangen voor zijn arbeid, voor zijn offers;
toch bidden wij voor hem en niet het minst
voor de verdere uitbloei van zijn missiewerk.

Ter nagedachtenis aan mijn vriend Lamb. Eygenraam.
Vanaf den eersten dag dat hij, na zijn stu-

dies in Rolduc voleind te hebben, in Til-
burg's Studiehuis aankwam, heb ik het voor-
recht gehad Bart Eygenraam te hebben ge-
kend. Daar wij beiden z.g. latere roepingen

waren, oordeelde de toenmalige rector, Dr.
Ahaus, het mogelijk ons door een spoed-
cursus klaar te stoomen voor de philosophie-
studie.

De kleine spreekkamer in het Studiehuis



was onze studeer-en klaskamer, waar de
leraren in Latijn en Grieks hun weinige vrije
uren offerden om ons met bekwamen spoed
in te wijden in de schoonheden der klassieke
literatuur. Een van de Fathers van het Stu-
diehuis noemde ons wel eens spottend "de
studenten van de vrije universiteit". Toch
werd er ernstig gestudeerd bij ons. Daar
zorgde Bart wel voor. Als hij 's morgens'
even voor de klas met z'n stapel boeken het
kamertje binnenkwam was hij altijd vol jolijt
en originele humor. Zodra echter de bel ging
was het studie, en niets anders. Dan was er
geen woord meer uit hem te krijgen, hoog-
stens 'n knikje of een ontkenning op een
zakelijke vraag. 's Avonds na het avond-
gebed, als de studenten naar bed gingen,
hadden wij nog een uur extra-studie. Na af-
loop gingen wij altijd nog even de kapel bin-
nen. Dat "even" groeide bij Bart dikwijls tot
een heel lang gebed. Dat moet ongetwijfeld
zijn zaligste tijd van den dag geweest zijn.
Zo in het meer dan schemerdonker van de
kapel, terwijl het anders zo rumoerige huis
al stil gevallen was, kon hij zo ongestoord
en ongezien van hart tot hart spreken met
den Meester, aan Wien hij zich met geheel
zijn leven en al zijn krachten wilde geven.
Dat spontane, heroïeke geven en zich geven
is heel zijn studenten- en priesterleven de
meest karakteristieke trek in hem geweest.

Een missionaris moet van alle markten
thuis zijn. Daarom oefende Bart zich in de
timmerwinkel in zagen, schaven en hameren,
tot 't zweet hem van de neus droop. 'n Mooie
onopgemerkte versterving voor nu, en 'n
voorproefje voor later. Kwamen er pakjes
van Dordrecht, dan werd alles, sigaren, cho-
coladeen dergelijke versnaperingen aan-
stonds te vondeling gelegd op de cellen van
min-bedeelde studenten, "want van roken en
zoetigheden hield hij toch niet", Wat ik al-
tijd twijfelachtig heb gevonden, want als hij
onder de vacantie bij ons in Harmelen kwam,
kon hij heel goed meepaffen, had een won-
derlijke eetlust 'en "hield van alles".

In Roosendaal ontpopte Bart zich als een
echte philosoof, die het de professoren niet
gemakkelijk maakte met zijn talrijke opwer-
pingen en moeilijk uit het hoofd te praten
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opinies. Daar legde hij zich met hart en ziel
toe op de studie van de Engelse taal. Of-
schoon in de recreatie Engels als voertaal
nog facultatief was en de Hollanders zich
bij voorkeur nog al eens met landgenoten
ophielden, zou er bij Bart geen Hollands
woord over de lippen komen en mengde hij
zich, op het heldhaftige af, in een gebrek-
kige conversatie met Engelse studenten. Tij-
dens ons verblijf in Roosendaal bezochten
wij samen onder de vacantie zijn geliefd
Rolduc, waar ik uit de mond van zijn vroe-
gere leraren kon vernemen, hoe ook in zijn
Rolducse tijd zijn degelijkheid en edelmoe-
dig karakter werden opgemerkt.

In Mill-Hill was hij al de jaren de toege-
wijde en rusteloze ziekenverzorger. In tijden
van griep-epidemieën zag men hem den he-
Ien dag leuren met presenteerbladen vol
soep, thee en boterhammen, veegde kamers,
maakte bedden op, gaf lavementen en won-
derolie met kwistige hand en deed alle mo-
gelijke serviele diensten. Met z.g. "London-
days", hele vrije dagen onder de Kerst- of
Paasvacantie zou hij zelf met een paar aarts-
tippelaars een recordafstand gaan lopen, of-
schoon hij zelf helemaal geen goed wande-
laar was, de zakken opgevuld met wat uit-
gedroogde schraal bemeubelde boterh.am-
men, welke zij uit de refter meenamen, ter-
wijl hij ~ijn zakgeld weggaf aan onbemiddel-
de studenten (stiekum met een anoniem
briefje om een gezellige dag in Londen door
te brengen).

Het is gewoonte in Mill-Hill, dat de dia-
kens onder de hoogmis preken voor de stu-
denten. Bart's preken kenmerkten zich door
hopeloos lange perioden, waar hij zelf dik-
wijls niet uit kon komen. De voordracht liet
nog al iets te wensen over, maar werd ruim-
schoots vergoed door het ongewone vuur en
de overtuiging, waarmee hij sprak.

Op artistiek gebied moest Bart ook een
woordje meespreken. 't Had heel wat voeten
in de aarde eer het ontwerp voor zijn mis-
kelk zijn goedkeuring weg kon dragen. Voor
versieringen bij grote feesten kwam hij altijd
met lumineuze ideeën voor de dag. Ik her-
inner me nog, dat hij eens in Mill-Hill de
leiding had van de Kerstversiering in de



kerk. Zijn plan was o.a. een grote papieren
banderol met "Gloria in excelsis Deo" op te
hangen boven de triomfboog. Weken lang
was hij bezig geweest met het tekenen van
de grote letters. Toen het meterslange ding
eindelijk klaar was en in triomf naar de kerk
werd gebracht, was het zo affreus lelijk, dat
Mgr. Biermans het niet opgehangen wilde
hebben. Hij heeft het lang moeten horen,
maar niemand die een plagerij op zijn kosten
meer savoureerde als hijzelf. Dan plooide
z'n mond zich tot een gulle lach en z'n brede
haviksneus groeide nog krommer, terwijl zijn
stompe wijsvinger waarschuwend dreigde. Ik
daag iedereen uit, die Bart ooit echt kwaad
heeft gezien.

De heilige priesterwijding moet een glorie-
dag voor hem geweest zijn. Daar mij dien
dag hetzelfde grote geluk beschoren was,
heb ik hem op dien dag uit het oog verloren.
Bij zo'n gelegenheid is men te druk met zich
zelf bezig om aan anderen aandacht te
schenken. Zijn benoeming voor het Missie-
huis van Hoorn kwam voor hem als een
verrassing en God weet hoe 'n pijnlijke ver-
Iassing. Als er iemand op en top missionaris
was, dan was hij het. (Bart was één van de
twee diakens, die de baard hadden geculti-
veerd). Voor zijn ouders, die beide bij zijn
priesterwijding tegenwoordig waren, was het
natuurlijk een vreugde, dat ze hun priester-
zoon nog wat bij zich mochten houden. Niet-
temin, beiden waren al ten volle bereid het
offer te brengen. Moeder Eygenraam sprak
van de executie, die alleen nog wat uitge-
steld was.

Daar ik kort daarop naar de Congo ver-
trok, heb ik Bart in zijn Hoornse jaren niet
kunnen volgen, tenzij uit 'n schaarse brief-
wisseling, welke wij onderhielden. Aange-
name jaren zijn het voor hem niet geweest.
Het overlijden van zijn dierbaren vader en
de ziekte zijner moeder zullen daartoe wel
hebben bijgedragen. Toen hij zijn benoeming
voor de Congo kreeg was hij de koning te
rijk af. In de dagen voor z'n vertrek bezocht
hij m'n moeder nog, die me later nog schreef
hoe vol enthousiasme hij was voor de Congo-
Missie.

Tragisch moet zijn vertrek zijn geweest.

87

Op den vooravond vóór zijn heengaan dien-
de hij aan zijn moeder de laatste H.H. Sacra-
menten toe. Het werd hem aangeboden door
zijn oversten om zijn vertrek uit te stellen.
Bart ging, "Moest zijn in 'tgeen zijns Vaders
was". Zijn geliefde moeder was gestorven
vóór hij in Congo aankwam.

Bart had een fraaie collectie misgewaden
en kerkgoederen meegebracht naar Congo.
Al heel gauw begon hij uit te delen. Ieder-
een kon het, naar zijn mening, beter gebrui-
ken dan hij zelf. Met z'n mooie kazuifels
leed hij een onherstelbaar verlies, toen hij
enige jaren later van Basankusu naar Boka-
kata werd overgeplaatst. Er was water in de
kisten gedrongen en veel van de inhoud was
hopeloos bedorven. Bart schreef dat hij wel
had kunnen huilen toen hij z'n boel uitpakte.
Maar ik loop de tijd vooruit.

In Basankusu ontmoette ik hem enige
maanden na aankomst. Zijn hartelijkheid en
uitzonderlijke manier van doen hadden hem
alreeds populair gemaakt op de missiepost.
Daar hij de inlandse taal nog niet genoeg
machtig was, had hij de gewoonte zijn zwar-
te volkje maar in het Hollands aan te spre-
ken. En ze verstonden het. Net zoals 'n
hond lieve woordjes verstaat en er op rea-
geert. Tuinieren was de lust in zijn leven
ter afwisseling in de taaie taalstudi'e. Hij kon
spitten en graven alsof de toekomst van de
missie er van afhing. Men zag Bart met de
regenjas aan onder stortregen sla en toma-
ten verplanten. Als er geen paal en perk
was gesteld, zou er geen boom en geen weg
ontkomen zijn aan zijn hervormingslust.

Op interieurreis gaan was later zijn liefste
bezigheid. Dan kon hij zijn missionarisnatuur
botvieren. Dan was hij werkelijk neger met
de negers. Het primitiefste was hem het lief-
ste. Als hij onderweg 'n oud verschrompeld
vrouwtje zag zitten (van zulke oudjes neemt
niemand notitie bij de negers), dan ging
Bart wat met haar praten en pret maken.
Als hij dan verder ging dan klapte het oudje
op haar knieën, haar gehele gezicht lachte en
iedereen in het dorp moest het horen de eer-
ste dagen: Mon père Lambert had tegen haar
gelachen en gezegd: "Bonjour mama"!

Na enige jaren werd Bart belast met de



school van Bokakata. Deze lag midden in het
bos, ongeveer tien minuten van de mi15sie-
post. Het terrein was een pas omgehouwen
bos, waar later ook de catechistenschool
verrijzen zal. Een schoollokaal diende hem
tot woning, een slaapzaal van de jongens tot
kapel. Bart heeft heel wat gesjouwd en ge-
pionierd.

Wegen, moestuinen en bloemperk(:n aan-
leggen, muren witten en banken timmeren,
juist een kolfje naar zijn hand. Hij was een
alleenheerser en kon op het gebied van on-
derwijs en opvoeding grotendeels zijn eigen
ideeën toepassen. Zoals te verwachten was,
weken zijn opvoedkundige begrippen wel
enigszins af van de meest gangbare! Toch
werd ook hier het gemis aan systeem en
methode rijkelijk goed gemaakt door zijn al-
gehele toewijding en zijn grote genegenheid
voor zijn boys. Is 't wonder dat er wel eens
een loopje werd genomen met z'n goedheid?
Het heeft hem echter nooit verbitterd, wat
zo gemakkelijk voorkomt bij van nature goe-
dige mensen. "Beter tien maal bedrogen te
worden dan éénmaal het vertrouwen in de
mensen te verliezen", geldt vooral in de om-
gang met onbeschaafde mensen.

De jongens, die bij hem op school zijn
geweest, hebben nog wat meer geleerd dan
wat lezen, schrijven en rekenen. Iets nog
veel beters en waardevollers voor het leven:
trouw, oprechtheid, goedheid en heiligheid,
dat ze van hun leermeester in de meest
concrete vorm hebben geleerd door zijn
voorbeeld van iederen dag. In mijn nieuw
te stichten missiepost in de buurt van Boka-
kata zullen vele van zijn leerlingen en oud-
leerlingen tot mijn parochianen gaan behoren.
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Met belangstelling zal ik hun verdere ont-
wikkeling volgen. Van mijn kant zal ik niet
nalaten het lichtend voorbeeld van Mon père
Lambert als een ideaal voor te stellen aan
mijn christenen.

Nu, een domme bliksemflits heeft dit
prachtige leven verschroeid.

Wij zouden een opstandig "waarom" mom-
pelen, als we niet wisten dat de wijze hand
van den Vader der lichten goeddacht deze
gouden levensdraad af te breken. Zijn Wil
geschiede! Wij zijn getroost, omdat we we-
ten dat zijn geest en zijn streven zullen blij-
ven voortleven bij ons verder werken en
sloven als 'n dauw, een zegen, een genade.

Daarom, Vriend Bart, nu het licht der
glorie ongetwijfeld voor U reeds is opge-
gaan, blijf werken en bidden voor ons dier-
baar Congo-volk, wiens wonden, geestelijk
en lichamelijk, ge met zo liefdevolle hand
hebt mogen helen.

Mag ik de bezielende woorden van dich-
ter Gezelle, welke ook eens geaccomodeerd
werden op onzen vereerden Father Felix
Westerwoudt, waarmee ge zo menige karak-
tertrek gemeen hebt, ook op U toepassen:

Blijf werken nog, en wek in ons
Een vonksken van de vlam.
Die 't heidendom in brande stak;
Die U het leven nam!

Blijf werken nog, en won den loon
Uw nooit vermoeide hand,
Zij werve en wende er meer van ons
Naar 't vreemde en verre land!

(G. Gezelle: Gelegenheidsgedichten.)
GIJSB. VAN LEEUWEN.

Missionaris.

Frans Beckers. t
VAN EEN ZIEKBED.

De dood heeft voor iederen mensch iets
angstwekkends, omdat sterven een straf is,
ook voor den Christen. Wel kan het geloof
de ergste schaduwen van den dood verlich-
ten. Zelfs kan door medewerking met de
genade en voortdurende training de men-

schelijke natuur zoo veredeld worden, dat
sterven een gewin is. Zoo had ook voor
Frans Beckers, na een loutering door een
bijna tweejarige ziekte, de dood het karak-
ter van een straf verloren.

Slechts enkele maanden was hij in ons



midden. Sept. 1934 gekomen, werd hij Jan.
1935 ziek. 't Begon met griep, maar de hooge
koortsen wilden niet wijken, zoodat Frans
naar het ziekenhuis in Kerkrade werd ge-
bracht, waar hij 4 Maart werd bediend.

Voor zijn ziekte was Frans een door niets
opvallende jongen, goed gezien bij vrienden
en klasgenooten wegens zijn goedig en op-
geruimd karakter. Hij kon geweldig lachen
en liet anderen gaarne lachen door zijn
droog-komieke zetten. Zijn gedrag en studie
waren regelmatig. Kaarten en voetballen deed
hijJ met veel animo. Zijn godsdienstzin was
goed en eenvoudig. Eens zag Frans, dat een
vriend erg mismoedig was. Droogweg zei
hij: "Weet je wat, ga even naar de kerk en
dan is 't over". Met kalme berusting en
grooten eerbied volgde hij de caeremonies
van het H. Oliesel.

Frans was zeer dankbaar. Dat bleek vaak
tijdens zijn ziekte. Toen hij in stervensge-
vaar verkeerde, gaf de priester hem de gele-
genheid zijn leven aan God op te offeren
voor zijn ouders en dierbaren. Uit zich zelf
voegde hij er aan toe "en voor U".

Als iedere jongen had Frans ook zijn fou-
ten. In 't begin van zijn ziek-zijn was 't geen
gemakkelijke patiënt. Hij vroeg veel zorg
voor zich zelf, was ongeduldig en kon gauw
kwaad worden, als men op zijn bellen niet
aanstonds kwam.

Er zat echter een goede kern in hem en
een geschikte aanleg om in 't godsdienstige-
en deugdenleven sterk vooruit te gaan. Die
kans werd hem geboden door een langdurige
ziekte. Hij heeft ze intensief benut.

Van Kerkrade ging Frans naar 't Sanato-
rium in Hom, waar hij bijna anderhalf jaar
verbleef. Eerst kwam er een verbetering.
Dat gaf nieuwe moed. Hij was jong, wilde
dus gaarne leven, maakte toekomstplannen.
Doch na maanden ging de stilstand in het
ziekte-proces over in achteruitgang, zoodat
Frans begin Aug. 1936 terugkwam in 't zie-
kenhuis van Kerkrade.

In Hom bezocht ik hem enkele keeren.
Zijn zieleleven werd er steeds mooier. Ook
voor anderen deed hij veel goed, én door
zijn zieken-apostolaat, waarvan hij een trouw
lid was, én door het voorbeeldig dragen van
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zijn kwaal. Bij 't bidden van den Engel des
Heeren verdeelde hij de uren van lijden over
zijn verschillende intenties. Toen ik hem bij
't laatste bezoek, half Juli 1936, vroeg, hoe
't ging, antwoordde hij: "Och mijnheer, ik
bid maar altijd: Heer, Uw wil geschiede."

W at hij daarmede bedoelde, wordt duide-
lijk door zijn gezegde tegen de ziekenzuster
na zijn terugkeer in Kerkrade: "Ik heb mijn
leven aan God geofferd. Ik weet heel goed,
hoe 't met mij staat. Die van 't Sanatorium
terugmoeten naar 't ziekenhuis, gaan weg
om te sterven."

Laat 't zijn, dat hij toen zóó de waarheid
hoopte te achterhalen over zijn toestand óf
door bevestiging óf door tegenspraak, zeker
is, dat men eenige weken later niet meer aan
zijn offerbereidheid om te sterven twijfelen
kon en dat hij deze gunst van God verwierf
door voortdurende medewerking met de ge-
nade.

Dat Frans in Hom geestelijk flink vooruit
was gegaan bleek ook aan hen, die hem ter
verpleging kregen. Nu was hij een zeer dank-
bare, rustige, opgewekte patiënt, die zelfs
midden in een crisis van zware pijnen allen
door zijn komische opmerkingen aan het
lachen bracht. Dit groeiproces ging in Kerk-
rade in steeds sneller tempo vooruit, bijzon-
der in zijn laatste levensweken.

F~ans was zich daarvan heel wel bewust,
zij 't in alle nederigheid. "Zooals ik nu ben",
zei hij Sept. 1936, "was ik vroeger niet.
Vroeger wilde ik absoluut genezen en niet
sterven". Bij zijn avondgebed bad hij na de
drie Weesgegroeten het Magnificat om
Maria voor alle genaden van den dag te
danken. Toen hij dat zelf niet meer kon,
moest de zuster deze hardop bidden samen
met de gebeden van het Ziekenapostolaat.
Op zijn uitdrukkelijken wensch werd aan-
stonds na zijn overlijden het Magnificat om
dezelfde reden gereciteerd.

Juist, omdat Frans in zijn eenvoud van
dat alles aan God de glorie gaf, duurde het
weken, voordat hij met den priester over het
schoone in zijn ziel dorst spreken. Dit ge-
beurde begin September. Op de gewone
vraag: "Hoe gaat het?" volgde een aarze-
lend antwoord. Of hem soms iets hinderde?



Ja, hij had iets te vragen. Wat dan? Hij
wilde zoo gaarne spoedig sterven. Die gunst
vroeg hij vaak aan God. Mocht hij dat, want
zijne ouders zouden veel verdriet hebben
over zijn heengaan?

Hoe ben je aan dat verlangen gekomen?
"Och, mijnheer, als men anderhalf jaar de
wereld gezien heeft van uit de witte muren
eener ziekenkamer, dan weet men, wat ze
waard is."

En nu begon hij te vertellen hoe in dien
tijd zijn liefde tot God gegroeid was. Als 't
met Gods heiligen Wil overeenstemde, wilde
hij spoedig tot Jezus gaan, naar Wien hij
zoo hunkerde. Zijn toestand zag hij scherp
in. Hij dacht nog eenige weken te zullen
leven - de doktoren gaven hem toen nog
een maand - en voelde zelf goed, hoe hij
achteruitging.

Frans was gelukkig, toen hij hoorde, dat
hij gerust mocht doorgaan met zijn gebed,
mits hij tevens voor~zijn ouders de kracht
zou afsmeeken om zijn" dood met volle be-
rusting in Gods Wil te Iaanv::tarden.

Van toen af werd er samen veel gebeden
en gewerkt om die laatste weken uit te
buiten voor zijn zielenheil en dat van ande-
ren. Rijk beladen met verdiensten wilde hij
bij God aankomen. De schroom, die een
jongen kan hebben om 't mooie, dat in hem
is, te laten zien, was voor goed weg. Over
Gods weldaden sprak Frans nu met de open-
hartigheid van een kind, dat niet besmet is
met de argwaan van de wereld. Zoo schonk
Frans den priester de groote genade de lou-
tering en opgang van een ziel te mogen mee-
maken, van een ziel, die na een periode van
tegenstreven, dan van gedwongen berusten
ten slotte het lijden als een liefdes-geschenk
uit Gods hand aannam.

Daarmede ging in 't begin gepaard het
zoeken van den juisten weg, dan een heel
langzaam voorwaarts gaan en stijgen, een
meer geduwd worden dan loopen, dat over-
ging in een door veel training verkregen
marschtempo, om te eindigen in een weg-
werpen van alle onnoodige ballast en ten
slotte op te vliegen naar God, steeds sneller
en sneller.

Na een langen winter, een veelbelovende
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lente met veel bloesems, dan een heerlijke
zomer van rijpende vruchten en eindelijk een
herfst met rijke oogst.

Een heel zware maand moest Frans nog
doormaken, een maand, waarin hij en ook
anderen vaak meenden, dat God hem halen
kwam. Telkens weer werd de verhooring van
zijn gebed vertraagd tot groot voordeel van
deze mooie jongensziel, die steeds fijner en
edeler werd onder de boetseerende hand van
haar Schepper.

16-19 Sept. verleende hij in rijke mate
zijn gewaardeerde hulp voor het welslagen
onzer leerlingen-retraite.

22 Sept. werd hij op zijn verzoek nog eens
bediend.

25 Sept. kreeg Frans witte chrysanthen.
"Fijn", zei hij, "die houden zich lang en zijn
er dus nog bij mijn sterven". Ze moesten
extra goed worden verzorgd. De laatste
stonden er nog na zijn dood.

29 Sept. de vraag: "Hoe lang duurt 't nog?
Zou O. 1. Heer mij niet in September ko-
men halen? Liever nog in Sept. dan in Oc-
tober".

Begin October moest zijn vader voor den
priester een H. Hartbeeld koopen, maar dan
van zijn eigen spaarcenten. "Anders is 't
geen herinnering aan mij." Dat hij 't zelf be-
taald had, moest men stil houden.

3 Oct. liet zijn moeder mooie bloemen
plaatsen bij de H. Theresia voor zijn gene-
zing. Frans hoorde dit en zei later lachend
tegen de zuster: "Ik hoop, dat zij maar lie-
ver het wonder bewerkt van mijn spoedigen
dood."

De plechtige herinnering van het afsterven
van St. Franciscus deed hem 4 Oct. vurig
bidden spoedig bij St. Frans te zijn. Tevens
dankte hij zijn ouders hartelijk, dat zij zoo
flink waren bij het dragen van zijn ziekte
en spoedig heengaan. Zijn vader antwoord-
de: "Zou men niet, als men zoo'n voorbeeld
voor oog en heeft." Over die lof klaagde hij
even, omdat men hem prees over iets, wat hij
niet van zich zelf, maar van God had ont-
vangen. Ik legde hem uit, dat hij gerust Gods
wonderwerken aan anderen mocht laten zien.
Voor zijn ouders zou dit later een groote



troost, voor zijn dierbaren en vrienden een
groote levensles wezen.

Langzaam aan had zich om Frans een eeu-
wigheids-sfeer gevormd. Hij kreeg opdrach-
ten voor O. L. Heer. Ook de Directeur ver-
zocht hem goed aan Rolduc te denken. "Ik
was er maar korten tijd en houd toch erg
veel van Rolduc. In den hemel zal ik beslist
aan Rolduc denken."

Op 6 Oct. hernieuwde hij het offer van
zijn leven voor zijn ouders, familie en vrien-
den, voor het behoud van het geloof in ons
vaderland, bijzonder in Limburg en zooals
hij er spontaan aan toevoegde "voor Tsing-
tao". Dat men hier nog van een offer kon
spreken, moest men hem duidelijk maken,
daar hij meende, dat 't er geen was, omdat
hij zoo naar het heengaan verlangde. Daarna
verzocht hij een degelijke voo~bereiding op
zijn sterfuur.

7 Oct. vond de zuster hem in tranen. Of
hij pijn had? Neen, maar hij huilde uit heim-
wee naar God. O. L. Heer liet hem zoo lang
wachten. Was het, omdat Frans sinds eeni-
gen tijd bad om zonder vagevuur in den
hemel te komen? Hoe 't ook zij, een sterf-
bed van vijf dagen gaf Frans de gelegenheid
zijn bruiloftskleed rijk te versieren.

Deze periode begon 8 Oct. 's avonds met
groote benauwdheden. Men waarschuwde de
ouders. De gebeden der stervenden werden
verricht. Op verzoek van Frans bad men
daarna den rozenkrans, den eene na den
andere. Tegen tien uur trad een lichte ver-
betering in. Frans wilde gaarne communi-
ceeren. Daar hij reeds 's morgens ons Heer
bij wijze van H. Teerspijze had ontvangen,
moest hij wachten tot middernacht. Als hij
dan nog maar leefde? Wel dan was hij bij
O. L Heer! Lachend betuigde hij zijn in-
stemming. Na de H. Communie werd hij
heel rustig.

Vrijdag 9 Oct. gaf ik hem eenige bloemen,
welke hadden gestaan op het graf van Johan
van Wee de, wiens offerleven hij kende en
wilde navolgen.

10 Oct. was hij te zwak om gewasschen
te worden. Met een limlach zei hij tegen de
zuster: "Laat 't maar, O. L. Heer wil mij zoo
ook weL" Zijn hoofd kon hij niet meer be-
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wegen en 't spreken ging zeer moeilijk. Weer
kwamen de benauwdheden terug met het
verschijnsel van Donderdagavond, dat de H.
Theresia deed schrijven: "... .je sentis un
flot monter en bouillonnant jusqu'à mes
lèvres; je crus que j'allais mourir et mon
coeur se fendit de joie." (Hist. d'une Ame.
Chap. IX.). Ook voor Frans was dit volgens
zijn vurigen wensch "het zachte geruisch, dat
de gelukkige komst aankondigde van Jezus,
den Welbeminde" (idem).

Hij rekende er vast op, dat O. L. Vrouw
hem op haar dag zou komen halen. In den
namiddag riep hij: "Ich brenne" en vroeg,
of hij niet in bad kon. De zuster stelde vast,
dat hij gloeiend warm was en toch geen
koorts had. Zij ried hem aan dit te verduren
als vermindering van zijn vagevuur.

Tegen den avond zuchtte hij: "Ik heb
zoo'n groot verlangen naar God." Wij troost-
ten hem, dat de volgende dag gewijd was
aan het Moederschap van Maria en deze op
haar feesten veel genaden en geschenken
uitdeelt. Of ik dan een vurig memento in
de H. Mis wilde maken voor een groote
gunst voor hem.

Zondag 110ct. begon met hevige pijnen
en krampen. Deze droeg hij op als zijn gave
op Moeder's feest voor de steryenden "op-
dat zij direct naar den hemel gaan."
. Vlak voor hem lag op bed 't kruisje van
het Zieken-Apostolaat naast een prentje van
de Moeder Gods. Dit nam hij in den namid-
dag in zijn handen. Zijn oogen strak er op
gevestigd houdend, begon hij ineens hàrdop
te bidden: "Och, lieve Jezus, wanneer kom
Je mij nu halen? Duurt 't nog lang? Lieve
Moeder Maria, 't is heden Uw feest. Hebt
Ge 't dan zoo druk, dat Gij geen tijd hebt
voor mij? Gij moet mij vandaag toch ook
nog halen. Och Jezus, als gij wilt, ik doe
mijn oogen dicht en ben bij U. Ik wil nog
wel wat wachten, ik wil nog wel wat pijn
verduren voor de arme zielen in 't vage-
vuur, maar veel pijn kan ik niet meer ver-
dragen, daar ben ik te zwak voor. Och O. L.
Vrouw zorg toch, dat mijn vagevuur kort
zij". Zoo ging hij door, een kwartier lang
telkens hetzelfde gebed herhalend, als een
klein kind, dat van zijn ouders een gunst wil



afdwingen door lang aan te houden. Ten
slotte eindigde hij: "Jezus, ik kan niet meer."

Toen eerst merkte hij, dat allen rondom
hem weenden en begon hij zelf ook. Zijn
moeder sprak: "Frans, dat zijn geen tranen
van verdriet, maar van vreugde, omdat jij
binnenkort naar den hemel gaat". Hij ant-
woordde: "Bij mij ook, Make."

God verhoorde dit gebed op. Zijn wijze
door een extra-kruis. Terwijl zijn lichaam
geheel was uitgeteerd, zwollen zijn beenen
en voeten steeds meer op. Hierop zinspe-
lend, weerde hij een compliment af over zijn
volmaaktheid. "Alleen van onder ben ik vol-
maakt." Sinds dien morgen vertoonde de bal
van beide voeten een open wonde. Volgens
den arts zou dit 't afsterven met enkele da-
gen verlengen. Had hij dit zelf gevoeld?
's Avonds zei hij heel stil, opdat moeder 't
niet zou hooren: "Ik geloof, dat 't nog een
paar dagen zal duren." Dit verklaart mis-
schien ook de inzinking tegen den avond.

Tot dan had Frans in een prachtig élan
al zijn lijden en pijnen, al zijn strijden en
teleurstellingen over het voortdurend uitstel
van zijn opgaan naar God blijmoedig en
heerlijk verduurd, zoodat er iets van hem
uitstraalde, dat ook zijn ouders en vrienden
in zijn sfeer en stemming hield. Nu lag die
dappere kerel zelf terneer als een hulpeloos
wezen, bedroefd en ontmoedigd, omdat Jezus
en O. 1. Vrouw hem schenen te vergeten.
Nu moest hij zelf opgemonterd en onder-
steund worden op zijn lijdensweg. Door die
vernedering scheen Frans de genaden te
moeten verdienen, noodig om de laatste da-
gen van zijn leven flink stand te houden.
Deze waren zoo zwaar, dat hij eenige uren
voor zijn dood tegen zijn moeder fluisterde:
"De twee laatste dagen waren erger dan de
twee jaren van mijn ziekte."

Ten slotte overwon Frans zijne droefheid
door zich weer geheel over te geven aan
Gods Voorzienigheid: "Mijn God, ik heb U
wel gevraagd om zonder vagevuur naar den
hemel te gaan, doch als het Uw Wil is, wil
ik wel een vagevuur, maar maakt 't dan kort
van duur a.u.b." Zijn opgeruimdheid keerde
terug.

Om de pijn bij 't liggen te verminderen,

92

werd zijn rug geheel opgevuld met watten,
ook zijn voeten werden verbonden. Na af-
loop zei Frans lachend: "Wat zal O. L.
Vrouw wel denken, als ik zoo in de watten
aankom. Wat moet ik zeggen, als Zij mij
vraagt, wie mij zoo heeft ingepakt?"

Zijn lichaam werd onrustig, niet zijn geest.
Men vroeg hem, of hij goed lag. "Och, 't is
maar voor een korte tijd." Zijn oogen zoch-
ten voortdurend 't kruis, 't H. Hart of zijn
ouders. Werden de krampen te hevig, dan
vouwde hij zijn handen om voor de zielen
van het vagevuur te bidden. Bij mijn vertrek
zei hij: "Ik ben vandaag maar half tevreden
over mij zelf." Het antwoord, dat O. L. Heer
heel tevreden over hem was, omdat hij zijn
wil geheel onderworpen had aan dien van
God, stelde hem gerust.

Maandag 12 Oct. droeg hij zijn lijden op
voor de bekeering der zondaars uit liefde
voor O. 1. Vrouw van de Zeven Smarten.
't Gebed van den H. Augustinus: "Hier
snijdt, hier brandt maar Heer, doch spaar
mij voor de eeuwigheid" vond hij erg mooi
en hield hij in zijn gedachte. 's Namiddags
werd hij zoo ellendig, dat weer de gebeden
der stervenden werden verricht, doch weer
kwam hij bij. Toen de pijn te erg werd, bad
hij tot Maria: "Moeder Gods, ik heb ~m
lijden gevraagd, maar neem nu mijn pijnen
weg. Ik ~an niet meer." En zooals altijd,
vooral echter in zijn laatste dagen, vroeg hij
aan de zuster om voor hem den rozenkrans
te bidden.

's Avonds werd hij lichamelijk zeer onrus-
tig en begon een zware doodsstrijd, die drie
uren duurde. Zijn smarten werden verergerd
door een grooten dorst, welke hij bijna niet
lesschen kon. Want drinken veroorzaakte
direct hevige krampen. Ten derden male
herhaalden wij de gebeden der stervenden.
Op zijn dringend verzoek moesten wij hard-
op blijven bidden. Rozenkrans volgde op ro-
zenkrans, litanie op litanie. Hielden wij even
op, dan riep hij: "Bidden, bidden". Toen de
zuster bad: "nos cum prole pia" onderbrak
hij haar: "Dat ken ik niet, dat ken ik niet".
Middernacht ontving hij de H. Communie.
Tien minuten lag hij stil, dan begon hij luid
te roepen: "Jezus kom dan, Maria haal mij."



Tusschen zijn kreunen en snakken naar
lucht, herhaalde hij ,met tusschenpoozen van
een klein uur, de oogen gericht op het H.
Hart, met heel doordringende stem een lang-
gerekte kreet: "Ja, Jezus". Precies, alsof hij
ergens op antwoordde. Steeds was hij bij zijn
volle verstand. Tegen half twee 's nachts viel
hij in slaap.

Dinsdagmorgen 13 Oct. 1936lag hij heel stil
ter neer en maakte vaak een kruiste eken. Ook
herhaalde hij dikwijls: "Jezus, Maria". Tegen
11.15 u. werd zijn polsslag erg zwak. Na
eenige minuten stierf hij, bijna 18 jaar oud.
Zooals hij had verzocht, dankte men O. L.
Vrouw voor alle weldaden door een Magni-
ficat.

De begrafenis had plaats 17 Oct. in zijn
geboortedorp Ubach over Worms. Wit ge-
kleede bruidjes droegen bloemen voor den
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heldhaftig en vriend van Jezus en Maria. Uit
het ouderlijk huis trok een lange stoet naar
de kerk. Politie regelde het verkeer, want de
belangstelling was enorm. Bij het einde van
den plechtig en dienst waren reeds 900 men-
schen rondom het altaar getrokken en nog
kwamen heele rijen niet meer aan de beurt.
Bij het open graf zong men het meerstem-
mige: "Ecce quomodo moritur justus". On-
willekeurig schoot mij in de gedachten: "Pre-
tiosa in conspectu Domini mors sanctorum
ejus. Kostbaar is in de oog en des Heeren
de dood zijner heiligen" (Ps. 115 v. 15.).

Moge het voorbeeld en het gebed van
Frans Beckers zeer velen tot steun zijn bij
het dapper uitvechten van hun levensstrijd.

R.1. P.
A. D.

Van een sterfbed.

Veertien dagen voor zijn dood had hij aan
de zuster gezegd: "Als ik gestorven ben,
moet men het Magnificat bidden". Had zijn
hemelsche Moeder hem dien wencsh ingege-
ven? Hij werd vervuld.

Toen de dood dat jonge leven had afge-
sneden, klonk door de kamer de wondere
lofzang van de Moedermaagd, onderbroken
door de snikken van hen die het voorrecht
hadden aan dit sterfbed te staan.

Hoe treffend pasten die woorden op de
ziel die nu tot haar Schepper was' heenge-
gaan! Groote dingen had God afln hem ge-
daan. Gerijpt in den zonnegloed zijner lief-
de had die 18-jarige reeds lang Hem het
offer gebracht van zijn leven, "voor ande-
ren", zooals hij zeide. En sindsdien had
alleen het andere leven voor hem nog waar-
de. Hoe brandde hij van verlangen vereenigd
te worden met Jezus, Hèm ongesluierd te
aanschouwen, dien hij zoo dikwijls onder de

broodsgedaan~e mocht ontvangen!

Jesu, quem velaturn nunc aspicio,
Oro, fiat illud quod tam sitio,
Ut te revelata cernens facie
Visu sim beatus tuae gloriae.

Maar het kunstwerk Gods was nog niet àf.
Maria is niet alleen de Moeder der heilige
V reugde, zij is ook de Moeder van Smarten.
Haar liefste kinderen zijn geteekend met het
kruis van haar Zoon. Zoo werden ook de
laatste dagen van Frans een harde kruisweg.

Vroeger had hij kunnen juichen in het
vo.oruitzicht van den verlossenden dood. Nu
was het heel en al lijden. Vroeger had hij
nog kunnne lachen in zijn ziekte, nu kon hij
niet meer, zeide hij.

Waarom die zware doodsstrijd na zoo
lang en moedig gedragen lijden? Leed hij
"voor anderen"? Of heeft de goddelijke
Meester door dat besef van uiterste zwak-
heid en hulpeloosheid de laatste fijne vezels
van eigenliefde uit zijn ziel willen lostornen,
totdat voor niets anders meer plaats bleef
dan voor zijn liefde en het verterend ver-
langen naar zijn bezit?

Het was de laatste hand van den godde-
lijken Kunstenaar aan zijn werk. Nu was
de gelijkenis van het kind van God voltooid
en mocht het opgaan tot den Vader in den
hemel. "Kom Heer Jezus, kom".



In de sterfkamer bad de priester het Mag-
nificat. Hoe zullen de Engelen het hebben
overgenomen! Hoe zal het Mariakind aan
het hart zijner Moeder zijn vreugde hebben
uitgejubeld!
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Maria, mater gratiae,
Mater misericordiae,
Tu nos ab hoste protege
Et mortis hora suscipe.

N.



Het Zilveren Priesterfeest
. ............

van Dr. P.

Het feest, dat bij gelegenheid van 't laatste
naamfeest van Mhr. den Directeur tijdens
het diner door den traditioneelen spreker
was aangekondigd, was er dus eindelijk.

In de vooravond trok het 6e Gym in pro-
cessie met 'n bloemenmand naar "hogere'
sferen" om het feest alvast in kleine kring
in te zetten.

Na de felicitaties en de dankwoorden in-
stalleerden we ons zoo goed en zoo kwaad
als 't ging met ons achttienen in 'n kring
en dampten er lustig op los. Ook werd er
'n glas gedronken op de gezondheid van
onzen hoofdprofessor en. . .. van één van de
onzen, die 't geluk had, om op die dag z'n
één en twintigste jaar te voleinden.

Dit gezellig samenzijn was veel te gauw
om naar onze zin, maar de bel luidde en. . . .
de jubilaris hield van orde.

Dus zetten we er maar weer 'n slakke-
gangetje in om tenslotte te laat in 't avond-
gebed te komen.

. .
's Anderendaags, dé dag, begonnen we met

om half zeven, bij 't luiden van de bel, met
'n leelijk gezicht naar die vervelende, sijpe-
lende motregen te kijken. Maar de feeste-
lijke versiering in de kerk deed onze feeste-
lijke stemming weer opleven welke geduren-
de de verdere dag noch door regen, noch
zelfs door de twee lessen kon bedorven
worden.

In de communiteits-Mis naderden wij allen
ter H. Tafel om Gods zegen over den Jubi-
laris af te smeeken.

Na 'n korte recreatie, die op 't ontbijt
volgde, werden er twee lessen gegeven, die
ook al 'n feestelijk karakter droegen door
't deftige zwart, waarin de heeren leeken-
leeraren verschenen. '

De Hoogmis, opgedragen door den Jubi-
laris, geassisteerd door de Zeereerw. Heeren
Mgr. v. d. Venne, Senden en Waterval, werd
opgeluisterd door de schitterend uitgevoerde
Mis: Cantate Dominum canticum novum,

van ~. Refice waaraan Mhr. Zuylen, of-

Everts.

schoon hij ziek was, z'n krachtige medewer-
king als dirigent verleende. Na de Mis werd
op plechtige wijze door heel de kerk het
"Te Deum" gezongen, door den Jubilaris in-
gezet.

Toen we buiten kwamen droop nog steeds
de regen uit de vaal-grijze lucht. Maar, geen
nood, de pijp, die we nu mochten opsteken
smaakte ons toch. Na 'n half uur waren we
allen weer verzameld in de aula waar we
den Jubilaris zouden huldigen.

Toen hij temidden van z'n familie met den
Directeur verscheen, ging er 'n daverend
gejuich op uit vierhonderd jongenskelen,
met of zonder baard er in.

Tegelijkertijd zette het Rolducsch orkest,
voor 't eerst na enkele maanden weer onder
leiding van den heer Jac. Rhoen, de pittige
marsch "Wien bleibt Wien" van Schrammei
in.

Na deze marsch nam Mhr. Everts de felici-
taties en 'n bloemruiker van 'n klein-Roldu-
cien in ontvangst, waarna één van de oude-
ren 'n toepasselijk fragment uit "Elckerlyck"
voordroeg. ,

Hierna kreeg de president der Heeren Phi-
lqsophen 't woord. Zijn woorden kwamen
in 't kort op 't volgende neer. Hij beschouw-
de den priester achtereenvolgens als offe-
raar aan 't altaar en als bedienaar van 't
H. Sacrament der Biecht.

Ofschoon leeraar was de Jubilaris toch
steeds priester gebleven. En als leeraar én
als priester had hij ons veel geleerd, waar-
voor spreker zijn hartelijkste dank uitsprak.
Vooral was de Jubilaris 'n voorbeeld ge-
weest voor z'n toekomstige ambtgenooten.

Spreker verzekerde dat wij in onze H.
Communie van die morgen voor hem veel
gebeden hadden en eindigde met hem nog
veel priester-jaren toe te wenschen.

Hierna was weer de beurt aan ons orkest,
dat de "Kriegsmarsch der Priester" uit de
"Athalie" van Mendelssohn speelde, waarna
de dirigent 'n warm applaus mocht ontvan-
gen.



Het woord was nu aan onzen Directeur
die begon met te zeggen dat de viering van
'n zilveren priesterfeest altijd 'n welkome
gelegenheid was om te wijzen op de voor-
beelden die we ons allen, vooral de semina-
risten konden ter harte nemen. In het bij-
zonder was hem dit feest welkom omdat hij
nu de gelegenheid had om op de onafschei-
delijke band te wijzen die gedurende de 70
jaren tusschen de familie Everts en Rolduc
bestond. Dan zag Spreker vooreerst vóór
zich Dir. Everts, 'n pionier op gebied van
onderwijs, die wel nooit door Rolduc zal ver-
geten worden. Dan kannnnik Everts, oom
van den Jubilaris, die ook hier op Rolduc
werkzaam is geweest en vanaf z'n ziekbed
dit feest van harte in zijn geest zou mee-
vieren. "Aan U zelf denk ik", aldus de Di-
recteur, "als degene die 't werk van die twee
mannen zal voortzetten".

Vervolgens sloot zich Spreker bij de geluk-
wenschen van de jongens aan en wenschte
hem nog veel priester-, zoo niet leeraar-
jaren toe en dat God hem daartoe de ge-
zondheid mocht geven.

Spreker was er van verzekerd dat de ja-
ren, welke hij als priester in 't parochieleven
zou doorbrengen 'n vruchtbare arbeid voor
Kerk en zielen zouden bevatten. Na 'n har-
telijk dankwoord eindigde hij. 'n Driemaal
herhaald "Lang zal hij leven", bekrachtigde
deze geestdriftige woorden.

Ontroerd antwoordde nu de Jubilaris.
Niet 't voorwerp van dankbaarheid moest

hij zijn, maar van hèm moest die dank uit-
gaan. En daarvoor was deze dag, volgens
Spreker, zeer geschikt. Tegen menschelijke
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berekening had hij zijn werk 25 lange jaren
kunnen volhouden met Gods hulp en genade.
Hartelijk dankte hij den Directeur voor zijn
woorden. Dan richtte hij zich tot de jon-
gens. Ook hen bedankte hij. Want 'n leeraar
geeft niet alleen, maar krijgt ook veel. Zijn
moeite was steeds beloond geworden door
de ijver en 't vertrouwen dat hij altijd -
"laten we liever zeggen, om dichter bij de
waarheid te zijn: bijna altijd" (aldus Spre-
ker) - van zijn jongens had ontvangen.

Ook bedankte hij voor ons gebed. En na
te hebben aangetoond, dat 't gemeenschap-
pelijke v!ln dit gebed voor hem groote waar-
de had, eindigde hij.

'n Daverend applaus beloonde hem voor
deze mooie woorden.

Staande zongen nu allen, begeleid door
ons orkest: "Aan U 0 Koning der eeuwen",
waarna de plechtigheid was afgeloopen.

Het diner, dat nu volgde deden we alle
eer aan, want Mhr. Provisor en de Eerw.
Zusters hadden weer 'ns uitstekend hun best
gedaan. Ook de Jubilaris kwam nog even
kijken. Mhr. de Directeur deelde mee, dat
er twee filmen zouden gedraaid worden, zoo-
dat we om half-drie "Don-Bosco" zagen
draaien en na 't goûter (natuurlijk met de
z.g. "heeren-broodjes" en vla) "Singe~de Ju-
gend", in romantische film over de Wiener-
Sänge.rknaben waarna 'n film over de laatste
Olympiade, 'n Journaal en 'n tekenfilm tot
slot. Aan 't souper werd gezegd dat we om
6 uur 's anderendaags zouden opstaan en om
9 uur kropen we voldaan in bed.

't Was fijn geweest I
W. P.

.........



ROLDUCSCHE HERINNERINGEN,
DOOR DR.J. F. M. STERCK.

. .......

Voor den derden keer wordt mij door de
welwillende Redactie van Rolduc's Jaarboek
gevraagd om een herinnering aan mijn stu-
diejaren daar doorgebracht, als bijdrage
voor het Jaarboek te schrijven. 1) "

Gaarne verklaar ik, dat ik deze uitnoodi-
ging bijzonder op prijs stel. Vooreerst als
bewijs van belangstelling voor den schrijver
als oud-Rolducien; en ook om de gelegen-
heid mij daardoor geboden tot het ophalen
van oude herinneringen van voor 40 jaar
en later, die wellicht jongeren kunnen inte-
resseeren.

Gold de uitnoodiging den laatsten keer,
iets te schrijven uit de Rolducsche jaren van
Alfons Ariëns z.g. (Jaarboek 1929), nu is de
keuze mij vrij gelaten. Ik vrees alleen dat
ik wat veel over mijzelf zal moeten vertel-
len, en daardoor zal te kort schieten in het
opvolgen van de wijze vermaning van Tho-
mas à Kempis: "Si vis aliquid utiliter scire
ama nesciri et pro nihilo reputari." Toch is
het wel de moeite waard om eens te laten
blijken, hoe een jongen reeds vroeg kan wor-
den geleid tot een bepaald doel in zijn later
leven, zonder dat hij zich daarvan stellig
bewust is.

Telkens wanneer ik terugdenk aan mijne
Rolducsche jaren, treft het mij, hoe in deze
kostschoolwereld reeds de latere wereld als
in een microcosmos wordt voorbereid. De
jongens, later mannen van beteekenis gewor-
den op velerlei gebied, hëbben daar met,ons
gewoond en geleefd, zonder te vermoeden
hoe voornaam zij eenmaal in den macrocos-
mos, de groote wereld, voor den dag zouden
komen. Jaren heb ik daar doorgebracht tus-
schen latere beroemdheden van geheel aan
elkaar tegenovergesteld karakter en levens-
taak; zooals Willem Jansen en Jos. Cuypers,
Rudolph van Oppenraay en Alphons Ariëns,
Frans Erens en Hubert Diepen, Florent Wi-

1) Jaarboek 1922 en 1929.

baut en H. Biederlack, en nog vele ànderen
wier namen mij nu niet invallen.

Van dezen heb ik eenigen nog in mijn
later leven ontmoet, hetzij als vrienden, zoo-
als Willem Jansen (thans eere-kanunnik van
het Haarlemsche Kapittel) en Joseph Cuypers,
onzen genialen bouwmeester, of tevens door
briefwisseling, zooals Pater van Oppenraay
S.J. en Alfons Ariëns, of bij een toevallige
gelegenheid, zooals Biederlack en Wibaut.
Steeds bleek de herinnering aan de Rolduc-
sche jaren nog een band te vormen, die weer
werd aangeknoopt. Vooralde wederontmoe-
ting met Florent Wibautwas opmerkelijk,
en wordt daarom hier wat uitvoeriger ver-
haald, al verdiende het wederzien der ande-
ren ook nog vermelding.

In zijn boek' "Levensbouw" "Memoires",
dat ik met nadruk een hoogst gevaarlijk ge-
schrift voor jonge lieden noem, verhaalt Wi-
baut uitvoerig welke vrome herinneringen hij
aan Rolduc heeft behouden, vooral van de
Kerstnachtviering in de crypte. Hij is ook
vol lof voor een der leeraren Prof. Moubis,
die ,zich zijner bijzonder had aangetrokken,
en over het onderwijs. Zoo verliet hij Rolduc
als een diep godsdienstige jongen, met ern-
stige neiging om priester te worden. Nadat
deze zoo goed gestemde in 1873 naar Am-
sterdam was gegaan ende driejarige Han-
delsschool bezocht, hield hij zich nog trouw
aan den raad van zijn biechtvader,.maar was
intusschen toch verdiept geraakt in de lec-
tuur der Ideeën van Multatuli, die stellig op
zijn godsdienstig gemoed geen heilzamen in-
vloed heeft gehad. Hij geraakte inderdaad
aan het twijfelen en beweert dan in zijn Me-
moires, dat een preek van zijn biechtvader,
waaruit Wibaut meende te kunnen opmaken,
dat niet voor iederen Katholiek dezelfde
maatstaf geldt in zaken van moraal en ge-
loofsvoorschriften, de aanleiding is geweest
voor zijn afval. Maar veeleer willen mij de
groote hoogmoed en ijdelheid, die, toen ik
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hem later in zijn politiek leven ontmoette,
zulk een voorname plaats in zijn karakter
innamen, de innerlijke redenen lijken van
zijn afval. Trouwens spreken ook zijn Me-
moires niet op vele bladzijden van die ge-
vaarlijke eigenschappen ook in het groot
aantal afbeeldingen, die Wibaut weergeven
onder allerlei omstandigheden, waarbij hij
soms toch maar een onbeduidende rol ver-
vulde?

Over de ontmoetingen met Wibaut het
volgende: In 1894 was ik tot lid van den Am-
sterdamschen Gemeenteraad gekozen. Na
dertien jaar, in 1907, kwam ook Wibaut door
de macht der S.D.A.P. in dit college, waar-
door hun partij met een groep van zes leden
grooten invloed kreeg. Burgemeester was toen
mijn oud-studiegenoot van de Amsterdam-
sche Universiteit Mr. W. F. van Leeuwen.
Zoo sprak ik Wibaut weer voor het eerst
sinds hij in 1872 Rolduc had verlaten. Ik
bracht hem toen ons gezamenlijk verblijf op
die school in herinnering, wat bij hem eerst
weinig weerklank vond. Was het hem wel-
licht niet aangenaam, omdat hij, als afvallig
Katholiek, met die jeugdjaren had afgedaan?
Maar het is ook mogelijk, dat hij in die
21 jaren zich onze vroegere kennismaking
(hij was op de Handelsschool en ik op de
Latijnsche school geweest) niet goed meer
kon te binnen brengen, of dit niet wilde bij
zijn diepgaande veranderingen op politiek
gebied. Zijn weg had immers in geheel
andere richtingen geloop en.

Wel heeft deze collegiale loopbaan van
ons beiden mij meermalen gelegenheid gege-
ven met hem te spreken, vooral toen hij als
Wethouder voor de Kunstzaken met mij, als
lid van de Commissie van Toezicht op de
gemeente-schilderijen en Musea, waartoe o.a.
de Nachtwacht en andere Rembrandts be-
hooren, enkele malen met mij vergaderde,
ook nadat ik in 1910 als gemeenteraadslid
ontslag had genomen. Dat hij aan deze korte
samenwerking een goede herinnering heeft
bewaard bleek mij bij mijn 75sten verjaar-
dag in 1934, toen hij ineen schriftelijken
gelukwensch nu zelf de Rolducsche jaren in .
herinnering bracht. Dit verblijdende teeken
luidde aldus:
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"Waarde Heer Sterck,

Een oud-schoolkameraad komt U geluk-
wenschen. Wij hebben elkander in de ruim
60 jaren sedert Rolduc nu en dan wel ont-
moet. En ik kreeg niet enkel uit deze ont-
moetingen, maar ook uit wat ik las, steeds
den indruk, dat gij iets goeds van het leven
hebt gemaakt, z66 dat het U bevrediging
biedt. Dus is mijn wensch: laat het zoo
eenige jaren nog voor U blijven!

Met hartelijken groet

w.g.F. M. Wibaut. .

Amsterdam,2 Januari 1934.

In mijn antwoord heb ik hem ook zijn ge-
lukkige Rolducsche jaren in herinnering ge-
bracht en hem Gods besten zegèn en voor-
lichting toegewenscht op zijn verdere loop-
baan. Hij stierf op 29 April 1936.

Aerdenhout, 10 Januari '29.

Waarde Heer Wibaut,

Uw gelukwensch bij mijn 75en verjaardag
heeft me veel genoegen gedaan. Op zulk een
dag weer eens aan de jonge jaren te worden
herinnerd 'door een oud-schoolkameraad,
doet goed aan het hart. Onze wegen zijn wel
ver uiteengeloopen in die lange periode;
maar .we hebben elkaar toch nog wel eens
ontmoet, terwijl wij, ieder op zijn wijze voor
de belangen der gemeenschap opkwamen.
Ik heb daarbij met Gods hulp iets kunnen
bereiken, terwijl ik met tevredenheid op het
verleden kan terugzien. Ik dank U hartelijk
voor uw vriendelijke belangstelling, en hoop
dat de herinnering aan die heerlijke Rolduc-
sche jaren, ook U, evenals mij nog dikwijls
tot heil zal wezen in de laatste levens-
periode, die wij beiden tegemoet gaan.

Geloof mij met vriendschap

Uw pud-collega
J. F. M. Sterck.

Ik zal nu niet zoo uitvoerig schrijven over
mijne ontmoetingen met de andere oud-Rol-
ducsche collega's; maar meende het opmer-
kelijke wedertreffen van den man, die in zijn



partij en als Amsterdamsche wethouder zich
den grooten naam van "de Machtige" heeft
verworven niet te moeten achterhouden.

En nu eenige van mijn Rolducsche indruk-
ken:

Bij de opleiding op de Latijnsche klassen
kwam vooral het literaire tot hooge ontwik-
keling. De Directeur Mgr. W. Everts was
zelf een fijn ontwikkeld en kunstzinnig lite-
rator en redenaar van beteekenis, in Fran-
schen geest opgeleid. Hij heeft mij steeds
een vaderlijke vriendschap betoond. Naast
hem was Professor J. Jansen het type van
een keurigen Franschen abbé in den gunstig-
sten zin. Hij was een der leeraren voor La-
tijn. Zijn innemende gelaatstrekken, om-
kranst met lange grijzende krullen, wekten
de herinnering op aan Bossuet of Bourdaloue,
voor wier gave van welsprekendheid hij niet
behoefde te wijken. La Rhétorique was dan
ook zijn speciale vak.

In de hoogere klassen werd ons eerbied
ingeboezemd voor de Fransche klassieken
door het lezen van hun belangrijkste werken
als Le Cid en Athalie, wat ook in later leven
van veel invloed is gebleven op mijn lite-
rairen smaak.

Het is natuurlijk niet mogelijk hier klas
voor klas het letterkundig onderwijs te vol-
gen. Ik meen echter n.og in het bijzonder
te moeten vermelden den leeraar in het
Grieksch Prof. Jos. Thissen, die door zijn le-
vendige lessen ons het sterkst wist te boeien
voor dit toch zoo moeilijke vak. Zijn behan-
deling van Homerus heeft bij mij een blij-
venden indruk en een bijzondere belangstel-
ling achtergelaten. Zijn gewoonte was tus-
schen de rijen der banken op en neer te
loopen, Ilias of Odyssee in de linkerhand
open tegen de borst gedrukt en met de
rechterhand steeds betoogend over den in-
druk die de verzen wekten en telkens en
telkens de vertalingen vergelijkend. Zijn
hoofd omlijst met lange donkere krullen
herinnerde sterk aan een klassieken Zeus-
kop, geheel ovèreenstemmende met de be-
handelde verzen. Ter staving van Homerus'
verhevenheid declameerde hij soms Bilder-
dijks versregels:
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..Natuur, in rijpe jeugd ging menig' leeftijd
zwanger,

..Eer ze één' Homerus schiep, één' waar', één
roemrijk' zanger

Wie is Homerus dan? dat treffendste aller
wonderen!

Wien eeuwen achtereen met dartle stoutheid
plonderen."

Met evenveel geestdrift werden. ook schoo-
ne gedeelten uit Demosthenes en Sophocles
behandeld.

Het onderwijs in de Nederlandsche letter-
kunde stond destijds reeds op een hoog plan.
Het Handboek voor de Geschiedenis der
Ned. Letteren van Dr. W. Everts was ons
toen de eenige en de veilige gids op dit ge-
bied. Wel werd volgens den smaak van om-
streeks 1870 de galmende dichtkunst van
Bilderdijk hoog verheven; maar ook Von-
dels Poezij werd ons, vooral door de ver-
schijning van Poelhekke's Dichtjuweelen in
al haar schoonheid ontvouwd. Wij lazen de
Gysbrecht en Jozef in Dothan. Het laatste
treurspel werd zelfs meermalen opgevoerd.
Die tooneelopvoeringen waren toen reeds
zeer ontwikkeld en goed verzorgd. Molière
en Racine en Corneille werden gespeeld,
maar ook Destouches en Regnard en N eder-
landsche stukken .In "Le Légataire Univer-
sel" van Regnard had ik onder an~eren zelf
een rol. Vooral van declameeren werd veel
werk gemaakt, die nuttige en noodige oefe-
niilg om vrij en gemakkelijk te leeren spre-
ken. Zoo herinner ik mij levendig hoe mij
werd opgedragen in de Aula voor een groot
aantal genoodigden voor te dragen Schaep-
man's toen juist in de Wachter van 1876 ver-
schenen: "Een stem uit Spanje". In onze
dagen ook voor Spanje helaas weér zeer toe-
passelijk. .

Ook toen reeds uitte de dichter zijn mee-
lijden met het door hem bewonderde Spanje,
en zijn hoop op werkelijk herstel, in een
gedicht, dat naar ik meen nooit herdrukt is
en waarvan hier de meest waardevolle stro-
fen volgen:

EEN STEM UIT SPANJE.

Uit het land, waar beschaduwd door oranje
[en granaat.

Uit de lachjes der Zephyrsgeteeld,



De wieg van den dans, van den dartele staat,
Van het lied der boschaadjes omspeeld;

Waar het leven vol luim, en vol lach, en
[vol lust

Zich beweegt op de klapprende maat,
Of bij 't koestren der zon in behaaglijke rust

Als het kringlende wolkjen vergaat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uit het land, waar de Cid op het sneeuw-

[witte paard
Fier nog rijdt voor het oog van zijn stam,

Waar zijn heilige leus nog de luchten door-
[vaart,

Als der geestdrift ondoofbare vlam;
Waar zijn degen nog blinkt in het blikse-

. [mend licht
Gesmeed in der stormwolken schoot,

Waar zijn ziel nog bezielt door 't onsterfelijk
[dicht, -

Klinkt nu 't sombre lied van den dood.

Ja, het lied van den dood, ja, het lied van 't
[vergaan;

met zijn jammer, zijn weeklacht, zijn haat,
Met zijn tonen, die dof aan de hemelpoort

[slaan,
Die geen antwoord meer geeft dan: Te

[laat.
Met zijn sarrenden spot, die zich zelven be-

[lacht,
Met zijn vloek, die zich doemt tot den dood,

Met zijn waanzin, de schim der geadelde
[kracht,

In' verleden zoo fier en zoo groot.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waar de broeder den broeder nu daagt in
. [het veld

En de kroon langs de slagvelden holt,
Waar het bloedrood van d'avond een morgen

[voorspelt,
Die de bloedvaan weer breeder ontrolt;

Waar 't verraad zich nu tooit in de rusting
[der eer

En de trouw zich met douros verguldt, -
Strijkt de dood, als een gier op de slagvelden

[neer
Is de worsteling' de laatste vervuld.

De twee laatste strofen zijn vervuld van
de hoop, dat Spanje door Maria's hulp gered
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zal worden van de ellende: der verbijsteren-
de leuzen:

Maar een andere stem klinkt de luchten weer
[door,

Die nog huivren bij 't lied van den moord,
Op de wolken verschijnt in verheemlenden

[gloor
De Moeder van 't eeuwige Woord;

En met vriendlijken lach ziet zij neer op het
. [volk,

Dat haar Kind met zijn bloed heeft getuigd,
En zijn glorie verhief tot een strijdenden tolk,

Die den naam van Maria bejuicht.

Als een levende straal vaart haar blik in het
[graf

En het volk rijst weer op uit zijn schand
Ende hand van den dood klemt niet langer

[den staf,
Dien hij wrong uit der levenden hand; -

0 Gij Moeder verschijn, want de nacht
[wordt zoo zwaar

En de dood tergt zoo honend uw knecht, -
Geef ons Christus in 't hart en aan 't hoofd

[van de schaar
Uw koning naar waarheid en recht.

De indruk, dien Schaepman's ge~ichten
toen op ons maakten, was zóó sterk, dat
hij oQk in onS de Muze deed ontwaken; en
ik mij zelfs verstoutte aan Jos. Alberdingk
Thijm een gedichtje op te zenden voor zijn
Volksalmanak voor Nederl. Katholieken,
waarvan in het vorig jaar de naam geusur-
peerd werd in den zoogenaamden "Thijm
Almanak". Mijn product werd gunstig aan-
vaard door den Grootmeester: "Uw vers is
niet ordinair, wij moeten het eens samen
kunnen lezen.""Ik wil het gaarne plaatsen",
schreef de groote man aan den 16-jarigen
dichter van "Het Orgel", een Bilderdijkiaan-
sche Ode, door Prof. Dr. J. te Winkel zelfs
nog vermeld bij mijn H. C. promotiediner in
1919, doch die ikzelf nu graag zou paro-
dieeren.1) Wanneer men bedenkt, dat een
Schaepman naar aanleiding van het opnemen
van een zijner eerste gedichten in den ouden
Thijm Almanak gezegd heeft: "Ik gevoelde

1) Volksalmanak 1877,bI. 216.



iets als had ik den voet gezet op den weg
der onsterfelijkheid" '), dan begrijpt ieder
met hoeveel trots ThijI'Ils welwillend oordeel
mij vervulde en onder mijn klasgenooten mij
met een poetisch aureool omgaf!

Met groote zorg werd op Rolduc de taal
van Latium onderwezen door de professo-
ren Corten en Jansen en met genoegen spit-
sten we onzen geest op de Latijnsche the-
ma's, die nu, als de jeugd te veel bezwarend,
van de programma's der eindexamens zijn
geschrapt. Grondig werd ook de klassieke
letterkunde behandeld zoowel Virgilius. en
Horatius als Cicero, Tacitus e.a. De waarde
van dit goede onderwijs ondervond ik reeds
dadelijk, toen ik, in 1877 te Amsterdam stu-
dent geworden, mij bij de verhandelingen
van het Westersch Literarisch Dispuutgezel-
schap U.N.I.C.A., dat geheel gewijd was aan
de klassieken, terstond volkomen op mijn
plaats voelde tusschen de aan openbare gym-
nasia opgeleide studiegenooten, van welke
Prof. Dr. J. H. Gunning Wz. mij steeds een
trouw vriend is gebleven, zooals hij mij be-
tuigde in 1934 door mij op mijn 75sten ver-
jaardag met de volgende "Ode" te vereeren,
die misschien voor menigen leerling der
poëzieklasse nog wel eenige moeilijkheden
kan opleveren I

JANO FRANOISCO MARIAE STERCKIO
VIRO DOCTISSIMO ET CLARISSIMO

ANNUM AETATIS SEPTUAGESIMUM
QUINTUM ABSOLVENTI

EX ANIMO GRATULATUR.
VETUS AMICUS

J. H. GunningGz.

Quinquies quini tibi peracti
Sorte divina numerantur anni;
Saeculi dodrantis honore plenus

Clauditur orbis.

')Het Centrum 10 Jan. 1893.

tOl

Gratias reddunt Domino Supremo
Uxor et natae, vetus et sodalis,
Quisquis e multis etiam superstes,

Gaudia miscet.

Integer vitae, pius,eruditus,
Notus in Musas animi fidelis,
Civium clarus volitas per ora,

Carus amicis.

Cinge iam lauro merita capillos,
Docte virtutes cumulare faetis,
Justa doctrinae studiique eerta

Praemia earpens.

Quos tibi servat reliquos in annos
Augeat Summus sua dona semper
Cuncta qui curat Deus et gubemat

More paterno.

Seribebam in pago Hilversum
exeunte anno Domini MCMXXXIV.

De dichter van deze sapphisehe strofen
weet, hoe de Rolducsche klassieke invloed
nog steeds bij mij voortleeft en dat dus een
Latijnsche gelukwenseh door mij bijzonder
zou worden gewaardeerd, al moet ook de
inhoud "cum licentia poetica" wat mij be-
treft, worden opgenomen.

Al zijn deze verspreide Rolduesehe herin,
neringen soms slechts met een los verband
aan het .leven en het onderwijs op deze
school verkno'opt, hun oorsprong komt toch
steeds voort uit zuiver Rolduesehe bron. Dat
elke Rolducien in zijn later leven moge ver-
klaren als ondergeteekende:

"Olim meminisse juvabit."

Dr. J. F. M. STERCK.

Aerdenhout, Februari 1937.

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



Een wandeling naar slot Wilhelmstein.
........

't Is Maandag 5 October; daags te voren
is onze bisschop, Mgr. Lemmens, op bezoek
geweest om de nieuwe Lourdes-grot in te
zegenen, en hij heeft ons voor vanmiddag
het gebruikelijke congé verleend. Daaren-
boven is onze prefect, meneer Turlings, juist
121/2jaar priester, waarvoor we zeer waar-
schijnlijk ook wel iets zullen krijgen. Reeds
zijn de lessen 's morgens van drie kwartier
geweest en is er zoo een en ander rondver-
teld, als we onder 't dîner officieel vernemen,
dat we werkelijk een wandeling zullen maken
naar Wilhelmstein. De mededeeling, dat we
broodjes mee kunnen nemen om onderweg
niet flauw te vallen, wordt door velen luid-
ruchtig toegejuicht.

Om half twee zouden we vertrekken, maar
't duurt nog een half uur, eer we van brood-
jes voorzien zijn en ieder aan de poort zijn
twee consumptiebonnen - een mooie trac-
tatie van den prefect - in ontvangst heeft
gen'omen.

Dan echter gaan we op stap. 't Is een
mooie Octobermiddag, helder en droog; een
frissche Oostenwind waait ons tegemoet:
prachtig wandelweer! We dalen af naar Her-
zogenrath en gaan vandaar rechtsaf langs de
spoorlijn het Wormdal in. Hier is 't pas
echt mooi: onder slingert zich door frisch-
groene weiden de kronkelende Worm; op
de helling aan den overkant staan de bos-
schen reeds in licht-bruinen herfsttooien
hoog erop onderscheidt men duidelijk het
donkere groen der dennen. Maar over alles
werpt de najaarszon haar gouden stralen,
die het landschap doen leven en tintelen en
aangenaam warm aandoen in den kouden
Oostenwind. Dan echter, als we met niet te
stuiten vaart naar beneden hollen en de
rivierbedding bereiken, zien we tot onze
teleurstelling geen kristalhelder bronwater
voortkabbelen over een witte kiezelbank,
maar een sombere zwarte massa, die "traag-
zaam henenvliet": het werk der mijnen, die
jammerlijk veel afbreuk doen aan de schoon-
heid dezer streken.

Met flinke passen gaat 't nu verder, 't
bruggetje over en 't bosch door, tot we uit-
komen op de groote weg. Recht voor ons
op de hoogte zien we al een stuk muur van
de ruïne tusschen het groen uitsteken, schit-
terend in 't weerkaatste zonnelicht. Nog een
eindje loopen en we staan onder aan den
voet van de hoogte, waarop zich het mis-
schien eens machtige slot Wilhelmstein ver-
hief, nu nog slechts een ruïne. Als we de
steilte beklommen hebben, gaan we door de
buitenpoort, die nog heeft stand gehouden
naar den slottuin, die eens wellicht gelegen-
heid bood een lang beleg te doorstaan, daar
de belegerden er gemakkelijk koeien kon-
den houden. Ook nu schijnt hij nog daaryoor
te dienen, zooals uit de stallen langs den
slotweg blijkt, al, hoeft ook het café: slot
Wilhelmstein geen beleg meer te verduren
-'- zoolang tenminste het land niet wordt
drooggelegd, en daarvoor bestaat voorloo-
pig zeker nog geen kans I

Intusschen staan we al voor de hooge
muren, die nog over zijn van 't eigenlijk
kasteel en die we reeds uit de verte zagen.
Een dam leidt ons over de droge greppel,
die eens de rol van slotgracht vervulde; de
ophaalbrug is natuurlijk al lang verdwenen.

We staan nu voor 't eigenlijke doel van
onze wandeling: het café. Op de plaats, die
vroeger werd ingenomen door 't slot met z'n
hooge zalen en deftig gemeubileerde ver-
trekken, staat nu een laag boerenhuis, dat
tevens als café dienst doet. De rest is een
soort theetuin, overschaduwd door het fris-
sche groen van jonge linden.

Spoedig hebben we aan de tafeltjes plaats
genomen en laten ons de belegde heeren-
broodjes goed smaken. Er wordt ook al bier
aangedragen, maar het personeel is voor die
groote troep lang niet toereikend, zoodat ve-
len, die 't wachten moe zijn, zich zelf een
glas gaan halen aan 't buffet in ruil voor hun
bon. Maar een oog enblik later is 't buffet
als 't ware bestormd en moet de prefect de
aanvallers terugdrijven. Ook diverse soorten



limonades worden uitgedeeld en als we allen
voorzien zijn, wordt de stemming zeer vroo-
lijk. Er wordt gezongen en gesprongen en de
prefect krijgt een "lang zal ie leven".

Door 't bladerdak heen schijnt de zon en
op den hoek van 't plateau, waarIangsnog
de brokstukken staan van de oude slotmuur,
heb je een heerlijk uitzicht over 't heelè dal
en de tegenoverliggende hellingen. Enkelen
klimmen al op de ruïnes, maar het hand-
geklap van den prefect, de 't druk heeft om
de orde onder de joelende troep te hand-
haven, roept hen terug. Anderen staan om
de borstwering van den put in't midden,
eenig overblijfsel van de vroegere binnen-
plaats, en werpen een brandenden prop pa-
pier naar beneden om te zien, hoe diep hij
wel mag zijn. Nu is er weer geloop bij 't
buffet, máar de dreigende hand van den
prefect maakt spoedig ruimte. Vooral 't
vrouwelijk personeel heeft 't hard te ver-
duren: nauwelijks komt er een met een vol
schenkblad naar de tafeltjes, of van alle
kanten wordt ze omsingeld en tracht ieder
snel een tweede glas bier te bemachtigen.
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Als eindelijk aller dorst gelescht is, en ook
de heeren surveillanten en de prefect een
hartsversterking tot zich genomen hebben,
gaan we weer opstappen, aldoor even vröo-
lijk en luidruchtig, en allen, die in 't begin
tegen de wandeling opzagen, hebben nu geen
spijt meer, dat ze zijn meegegaan.

Zingend trekken we terug door Barden-
barg langs den bekenden watertoren en vol-
gen dan den grooten weg naar Herzogenrath.
In marschtempo gaat 't nu verder; enkele
populaire figuren maken zich verdienstelijk
door sergeant van de garde te spelen en de
maat erin te houden bij de vroolijke ko-
lonne. Zoo blijven we fijn warm in de koude
avondlucht en al zingend komen we spoe-
dig in de kom van Herzogenrath, waar de
prefect ons een teeken geeft om de muziek
te beëindigen. Als we eindelijk weer op
Rolduc aankomen, is het wel een uur over
tijd, maar we hebben weer eens een echte
mooie wandeling gemaakt en krijgen boven-
dien nog een ha1f uur langer slapen vanwege
de eventueele vermoeienissen; beter kan 't
al niet! M. B.

""""""'" .....



Over de Mijnbouw der Abdij Kloosterrade.
............

De volgende uiteenzettingen beva.tten 't resul-
taat van een diepgaande studie van meerdere
jaren van de bronnen over de mijnbouw der abdij
Kloosferrade. .

N aar ik hoop ben ik er in geslaagd - ondanks
de leemte's in 't beschikbare materiaal - de ge-
achtelezers van Rolduc's jaarboek een eenigszins
volledig beeld te geven van de mijnbouw der
abdij, en van haar gevolgen ,en beteekenis tot op
heden. .

Ik mag niet nalaten op deze plaats mijn op-
rechte dank te betuigen aan allen, die aan de tot
standkoming van dit artikel hebben meegewerkt.
Op de eerste plaats aan de leiding van het Rijks-
archief te Maastricht en van het archief van 't
Klein-Seminarie Rolduc, die mij 't bronnenmate-
riaal welwillend ter beschikking stelden. Verder
aan den oud-mijndirecteur W. Husmann te Vaals,
die mij zijn aanteekeningen over de mijnbouw van
Kloosterrade ter inzage gaf en mij, leek op 't ge-
bied van technische mijnkwesties, met zijn advie-
zen ter zijde stond; aan Prof. H. Vliegen te Rol-
duc, die 't moeizame werk op zich nam dit. artikel te
vertalen. Vervolgens ook aan Prof. Dr. W. Jacobs
te Rolduc, die de foto's der afbeeldingen leverde,
alsook, namens den vertaler, aan Ir. Dreesen te
Eygelshoven, die waardevolle. aanwijzingen gaf
omtrent de vertaling van technis,che termen. Ten-
slotte nog aan den heer Heuser te Herzogenrath.
aan mijn leerling Max Hilprecht te Herzogenrath,
en aan de Rolducsche leerlingen A. Braat en H.
Smeets, die met groote ijver en toèwijding de tee-
ken ingen voor de opnamen vervaardigden. Aan
al deze helpers mijn welgemeende dank!

J. Geologische toestand van 't Worm revier.

Het onder de naam "Akensche kolenbek-
ken" bekend staande steenkolengebied omvat
twee geografisch en geologisch duidelijk
onderscheiden districten, 't z.g.Indebekken,
gelegen ten Z.O. van de oude keizersstad,
en in 't Noorden het overoude kolenland

in 't Wormgebied, dat geologisch het Worm-
bekken genoemd wordt. Terwijl het Esch-
weiler kolengebied één groote regelmatige
kom vormt, bestaat het kolengebergte ten
Noorden van Aken uit door zijdelingsche
druk scherp geplooide lagen; hierbij ontston-
den dan opgebogen gedeelten, de zadels, en
ingebogen gedeelten, de kommen. Het vormt
tenslotte in N.O. richting de schakel tus-
schen het groote Rijnsch- W estfaalsche kolen-
bekken, terwijl het Westelijk en Zuidweste-

lijk zich voortzet in de kolenlagen van het
naburige Nederland en België. Het Worm-

bekken wordt door verschillende storingen
doorsneden, waarvan de z.g. Feldbisz de
voornaamste is, welke algemeen geldt als
de Noordelijke voortzetting van de in 't
Indebekken bekende "Münstergewand", en
die het Wormbekken in de richting Z.O.-
N.W. in twee helften indeelt, welke van his-
torisch en geologisch standpunt uit be-
schouwd zeer belangrijk zijn. Ten Oosten
van de "Feldbisz" is het steenkoolgebergte
door machtige Tertiär- en Diluvium massa's
overdekt, en de steenkool is pas op een diepte
van 60 tot 250 M. te bereiken, terwijl hij in
't Westen van deze storing ófwel vrij aan
de oppervlakte ligt - zooalsb.v. in het diep
ingesneden Worm dal, dat tot 60 M. diepte
in het Carbon insnijdt - ófwel door slechts
dunne leem- en zand- en kiezellagen be-
dekt is.

Even verschillend als de ligging der kolen-
lagen zijn ook de kole~ zelf in beide gedeel-
ten. Levert de Oostelijke helft voornamelijk
vet- en vlamkolen, in de Westelijke treffen
we enkel magere steenkool aan 1).

De kolenvelden van de Oostelijke, helft
van het Wormbekken, die - zooals boven
reeds .werd gezegd - met Tertiair- en dilu-
viumlagen zijn bedekt, waren tot voor + 100
jaren onbekend. Want eerst na het jaar 1840
werd met de ontginning een aanvang ge-
maakt. Daarentegen mag de mijnbouw in de
Westelijke helft op een eeuwenoud verleden
terugzien, ja men mag zeggen, dat we hier
evenals in het Luiksche met de oudste steen-
koolontginning in Europa te doen hebben.
Om deze reden werd deze streek ook van
oudsher met de naam "Kohlen1ändchen"
aangeduid.

Ofschoon het weliswaar geologisch één ge-
heel vormde, behoorde het vroeger in staat-
kundig opzicht tot gebieden va.n verschillen-

1) Over de geologische verhoudingen in 't ko-
len gebied van de Worm geeft Herman Wagner:
"Beschreibung des Bergreviers Aachen", Bonn
1881, waardevolle inlichtingen, bovendien een
overzichtskaart van de meer dan 45 kolenlagen,
die voor de mijnbouw zijn ontsloten.



1. D'Abdye van Cloosterrode
met de goederen wesende in
haer eygendom. .

2. Het soe genoemt Jachvelt we-
sende het erff = ende chyns-
goet der Abdye ende onder
haere laethove ressorterende.

3. Het Raedervelt gelegen onder
die vryheyt van s' Hertogen-
rode ende wesende insgelycke
Cloosterroder erff ende chyns-
goet ende onder dito laethof-
ze (= te) Cloosterrode.

4. Seckeren district int Raeder-
velt buyten de erff = ende
chynsgoederen der Abdye ge-
legen.

5. Twee stucken ackerlandts in
dito district gelegen aen de
Abdye in beleeninghe overge-
draegen voor soo veel is ra-
ckende de bewerckinge der
kolen daeronder te rencon-
treren.

6. Eenen halven morgen acker-
landt in dito district gelegen
ende insgelycke aen de Abdye
beleent.

7. Eenen halven morgen ackerlandt gele-
gen in voorgeseyden district ende beleent
aen de Abdye.

8. Eenen halven morgen ackerlandt in het
Raedervelt wesende erff = ende chyns-
goet der Abdye.

9. Cooischag actuelyck bewerckt door die
Abdye ende staende op het Jaghvelt sub
No. 2 vermelt.

10. Waesplaetse (= weiden) oock wesende
chijns = ende erffgoet der Abdye (op de
kaart niet vermeld!) ende waer op actue-
lyck do'or de Abdye bewerckt wordt
eene andere kolkuyle.

11. District genoemt den Muschenwinkel
voortydts beseten geweest synde door
wylen den Baron Frans Willem van Spies
ende van denselven veralieneert met re-
serve van de Cooigerechtigheyt.

12. Een verdel ackerlandt in dito Muschen-
winkel voortydts beseten geweest synde
door wylen den Baron van Spies.

13. Cooischagt bewerckt op den naem van
Aldegondis Jacobina Poyck geborene von

"

'.l

No. 1. Kaart der gronden tusschen den Beckenberg en de abdij

Cloosterrade van :t 1168.~ met verklaring van de
afzonderlijke rechtstitels.

Grupello staende op seecker landt oock
mende van dito Baron van Spies.
mende van dito Baron von Spies.

14. bij t' welck Koischag gedesigneert is nit
(= niet) staende binnen den onderaerdt-
sche loop van de bewerckinge in formi-
teyt van de notariel declaratie van den
24 april 1767.

15. tweede kolcuyle op den naem van Alde-
-- gondis Jacobina Poyck ende staende op

eene plaetse gehoerende aen den Sche-
pen Sr Cox.

16. wasplaetse gehoerende aen de weduwe
Henricus Thyssen ende door die selve in
beleening aen de Abdye overgedraegen.

17. Verscheydene stucken ackerlandt toebe-
hoeren de aen particulieren.

18. Gemeente onder s' Hertogenrode ge-
noemt den Beckbergh.

19. Gemeente aen s' Hertogenrode, waer-
onder oock is loop ende en baan waer
uytgewerckt syn kolen uyt den vyfden
loopschacht.

20. Capel van St. Wendel staende op dito
, gemeynte.



No. 2. Verschillende oude leenen onder Kerkrade, waar kolenmijnen bestonden.

No. 3. Kaart van de heerbanen geoctroyeerd aan de abdij
CIaosterrade. Rijksarchief Maastricht. (Franquinet No. 237.)

~.



de landsvorsten. Op de eerste plaatS de oude
keizers- en rijksstad Aken, die met haar
.,Berger- en Würselerquartier" van het Zui-
den uit in het kolenbekken van de Worm
indrong. In 't N.O. sloot zich daaraan aan
het Jülichsche ambt Wilhelmstein met Bar-
denberg, en ten W. van de rivier de Worm lag
het gebied ter Heyden, dat toebehoorde aan
de heeren von Bongart, die dit in leen had-
den van het hertogdom Jülich. Het N. van
het "kolenlandje" werd tenslotte gevormd
door het land van Herzogenrath, een bijzon-
der bestuursdistrict van 't oude hertogdom
Limburg, dat tot 't jaar 1713 aan Spanje,
sinds dien tot aan de Fransche overheer-
sching tot de Oostenrijksche Nederlanden
behoorde en vervolgens in 1814 resp. 1816
tusschen Nederland en Pruisen verdeeld
werd.

In deze vier bestuursgebieden is de mijn-
bouw sinds vele eeuwen inheemsch geweest;
hij heeft zich hier van mijn-technisch stand-
punt uit gezien overal tamelijk gelijkmatig
ontwikkeld, terwijl de juridische verhoudin-
gen zich - zooals we nog zullen zien - in
de afzonderlijke gebieden geheel verschil-
lend ontwikkeld hebben.

't Belangrijkste is ongetwijfeld - tenmin-
ste in de 18de eeuw - de mijnbouw in 't
land van Herzogenrath geweest, waar bijzon-
der gunstige omstandigheden de kolenexploi-
tatie reeds zeer vroeg mogelijk maakten.

Het hoofdaandeel aan de mijnbouw had
daar de abdij Kloosterrade, en wanneer in
de tijd vóór 't binnenrukken der Franschen de
steenkoolproductie hier die der drie overige
gebieden overtreft, dan is dat de heel bij-
zondere verdienste der beleidvolle abten van
Kloosterrade en hun ijverige medewerkers,
die reeds zeer vroeg hun belangstelling naar
de mijnbouw in 't land van Herzogenratl1
deden uitgaan. Reeds omstreeks 't midden
der 18de eeuw namen zij in hun uitgestrekte
gebieden de exploitatie der kOlen in eigen
beheor ter hand, terwijl zij vroeger enkel als
vennooten met kapitaal bij de verschillende
mijnondernemingen eraan deelgenomen had-
den.

Indien nu in dit artikel 'n poging zal ge-
daan worden om 'n historisch overzicht te
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geven van de mijnbouw in 't land van 'sHer-
togenrade, dan is dit tegelijkertijd ook 'n ge-
schiedenis van de mijnbouw van Klooster-
rade. Immers beide putten uit dezelfde'
bronnen, berusten op dezelfde veronderstel-
lingen en komen tenslotte practisch op
hetzelfde punt neer.

In deze zin is ook het opschrift boven dit
artikel "Over de mijnbouw van de abdij
Kloosterrade" te verstaan. Voordat wij ons
specia.al hiermee gaan bezig houden, willen
we een onderzoek instellen naar de ouder-
dom van de mijnbouw in 't land van Her-
zogenrath en de juridische grónden nagaan,
waarop deze oeroude mijnbouw steunde 2).

11. Iets over de ouderdom van de mijn-
bouw in 't land van 's Hertogenrade.

Simon Peter Ernst, de verdienstelijke ge-
schiedschrijver van 't Limburgsche land en
kanunnik der abdij Kloosterrade, zegt in 't
eerste deel van zijn "Histoire du Limbourg":
In 't begin van de 12e eeuwen zeker lang
voordien bestonden er in 't land van 's Her-
togenrade kolenmijnen, en wel in 'tzelfde
district, waar men ze thans nog aantreft; er
valt niet aan te twijfelen, dat men van dat
tijdstip af niet opgehouden heeft in dit ge-
bied. kolen te ontginnen a.

Ter staving dezer bewering voert Ernst de
in de oudste Annalen onder de jaren 1113,
1114, 1117 en 1120 met de naam "Kalculen"
aangeduide gebieden aan, die men zonder
twijfel moet zoeken in het tegenwoordige
gehucht. Kohlberg, onder Herzogenrath, waar
immers toen reeds en thans nog kolen ont-

2) Men vergelijke over 't kolengebied der
Worm A. Dannenberg: Das Aachener Stein-
kohlenbecken" in de "Festschrift zum 11. allgemei-
nen deutschen Bergmannstage in Aachen". Berlijn
1910. IIIe deel. p. 1-32. Voor de geologische ver-
houdingen in de Nederlanden vindt men alle we-
tenswaardigheden in E. van der Elst: "Die steen-
kolenmijnen in Limburg" in het "Tijdschrift ter
bevordering van Nijverheid". Amsterdam 1878,
alsook in de talrijke nieuwere lectuur.

S) Vgl. Ernst-Lavalleye, dl. I, p. 111 iJ
existait déjà au commencement du douzième
siècle, et apparemment longtemps auparavant, des
fosses à houilles au pays de Rolduc, dans le même
district ou il s'en voit à présent. On ne peut dou-
ter que depuis ce temps on n'ait continué à rex-
ploiter de la houille dans ce territoire.



gonnen worden. Deze bewering van Ernst
lokte echter kritiek uit, die vooral zijn op-
vatting van de uitdrukking "Kalculen" in
twijfel trok. Ernst had dit woord vereen-
zelvigd met het thans in de volksmond' nog
gebruikelijke "Koalcul" en het vertaald door
"kolengroeven" 4).

Men voerde hiertegen aan, dat het hier
slechts toevallig op elkaar gelijkende woor-
den betrof en dat deze overeenkomst tus-
schen de bewuste uitdrukking in de Annalen
en het tegenwoordige dialectische woord
geen voldoende reden is om dit woord zon-
der meer de beteekenis van "kolengroeven"
toe te kennen. Temeer, daar er in de door
Ernst geciteerde plaatsen nergens van mijn-
bouw sprake is, en het woord veeleer enkel
een bepaalde streek in de nabijheid van 't
klooster Rode aangeeft 6). Inderdaad wordt
't woord "Kalculen" in de Annalen enkel ge-
bruikt als ~plaatsbepaling en van mijnbouw
is in deze samenhang, en ook later niet,
geen sprake 6).

Maar kan men ook iets anders verwach-
ten? Waar kwam 't den schrijver der An-
nalen op aan? Hij schreef immers een
geschiedenis van de stichting van zijn kloos-
ter en wanneer hij de stichtingen van de
vrome bewoners van de streek opsomde en
zijn best deed om de ligging van de af-
zonderlijke schenkingen zoo nauwkeurig mo-
gelijk te bepalen, en zich daarbij ook her-
haaldelijk van de gebruikelijke plaatsbepaling
"Kalculen" bediende, dan kan men in deze
samenhang toch geen verklaring van het
woord noch een bericht over ontginning van

I) vgl. Ernst o.c. p, 111,A 2. - certains fonds
situés entre le Worm et les Kalculen c'est-à-dire
les fosses à houille -

5) vgl. Schué: "Die geschichtliche Entwicklung
des Eschweiler Kohlbergs bis zur französischen
Herrschaft" in de "Festschrift zur Anerkennungs-
feier des Gymnasiums", Eschweiler 1905, p.76 A 4.

6) Gezien de belangrijkheid van deze vraag
citeer ik de vier door Ernst aangegeven plaatsen
uit de oudste Annalen: 1113: Terra haec erat illius
propria etsita est inter Kalculen et eum, qui nunc
hospitalis est, locum. 1114: -.-~et est terrae utrius-
que et arbustorum terminus" quorum in medio est
arabilis terra a castro versus Kalculen porrecta. -
1117: Mansus quoque et dimidius inter Kalculen
et Hunhoven, et item inter Kalculen et Wifensceth
est situs. 1120: er is hier sprake van schenkingen
van den graaf von Saffenberg; in de opsomming
leest men: - et juxta Kalculen jugera quinque. -

10 w.
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kolen - hoe primitief deze ook moge ge-
weest zijn - uit de mond van den mo.nnik
van 't klooster Rode verwachten. Daaren-
boven moet ook nog de vraag onbeantwoord
blijven, of de kolen als brandstof aan onzen
schrijver wel bekend waren. In elk geval zal
men in zijn klooster destijds om te stoken
hout gebruikt hebben, dat toen in deze
streek nog in grootehoeveelheden moet
aanwezig zijn geweest. De schrijver der
Annalen gebruikt dus - zooals we uit de
geciteerde plaatsen klaar en duidelijk zien -
het kwestieuze woord "Kalculen" enkel als
plaatsaanduiding en hij geeft het weer in de
vorm, zooals het hem uit de omgang met de
inheemsche bevolking bekend was.

Welke beteekenis heeft dan echter 't
woord "Kalculen"? Beteekent het werkelijk,
zooals Ernst beweert, hetzelfde als het dia-
lectische koalkul of moet het anders ver-
klaard worden? Enkele taalvorschers hebben
getracht het als kalkgroeven te verklaren.
Dan hebben we echter dezelfde taalkundige
moeilijkheden; immers hiertegen pleit de
schrijfwijze Kalculen in plaats van kalkculen.
Vooral echter 't niet te loochenen feit, dat
in 't Wormgebied totaal geen kalk gesteente
voorkomt, verbiedt ons deze verklaring te
.aanvaarden 7). Ook de poging van Michel 8)

om de naam "Kalculen" als een drukfout in
plaats van Kolculen voor te stellen, welke
fout zou ingeslopen zijn bij 't in druk be-
zorgen van Ernst's "Histoire du Limbourg"
in de Luiksche drukkerij, moet met klem van
de hand gewezen worden. Immers de in
handschrift overgeleverde oudste Annales
Rodenses spreken eenstemmig in alle vier ge-
vallen van "Kalculen". Dus leveren alle ove-
rige pogingen tot verklaring geen aanneme-
lijk resultaat op. Als nu van de andere kant
onweerlegbaar vaststaat, dat onder het ge-
bied "Kalculen" geen andere plaats kan wor-
den verstaan dan 't tegenwoordige Kohlberg,

7) Krijtformatie komt binnen de grenzen van
't kolengebied Aken enkel in de nabijheid der stad
Aken voor, en wel als een kleine rest der krijt-
lagen, die deels zandig, deels kalkhoudend zijn,
op Belgisch en Nederlandsch gebied tot Vaals
toe; vgl. hiervoor Wagner o.c. p. 48/49.

8) Michel: "Zur Geschichte der Kohlenberg-
werke im Wurmrevier" in de "Echo der Gegen-
wart" Aken 1873 No. 126.
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waar - zooals bekend - de kolenlagen vrij
aan de oppervlakte traden, dan bestaat er
dus reeds om deze reden geen aanleiding 't
woord anders uit. te leggen dan "kolengroe-
ven 9). Op de vraag, of het tegenwoordige
"KoaIeul" vóór 800 jaar kolcul of kaIeul ge-
noemd werd, kan enkel de geschiedenis van
't dialect antwoord geven, in zooverre zij
tenminste daartoe in staat is. Inderdaad heb-
ben taalgeleerden van naam - zooals b.v.
Prof. Dr. Th. Frings in Bonn - als hun
meening te kennen gegeven, dat volgens de
dialect-geschiedenis Kalcul enkel als kolen-
groeve op te vatten is. Ook hebben tegen-
woordig de meeste taalvorschers de verkla-
ring kalculen = kolen groeven aanvaard 1°).
Daarmee moge de langdurige strijd om de
beteekenis van 't woord "Kalculen" beslist
zijn ten gunste van "kolengroeven", zooals
Ernst 't woord voor 't eerst juist opvatte.
En we hebben 't niet mis, als wij in de veel-
omstreden aanhaling van de oudste Annales
Rodenses de eerste vermelding van steen-
kolenontginning zien, niet alleen in 't Worm-
gebied, maar in Europa 11).

9) In een andere samenhang geeft Schué o.c.
toe, dat men bij 't woord Kalculen aan kolen -,
tenminste houtkolen - mijnen, zou kunnen den-
ken. Maar waartoe zou men hier, waar de kolen
toch vrij aan de oppervlakte lagen, aan houtkolen
denken en niet - wat toch voor de hand ligt -
aan steenkolen?
. 1°) vgl. tevens 't voortreffelijke artikel van
Bernhard Wilms: "Der Anteil der Reichsstadt
Aachen an der Kohlengewinnung im Wurmgebiet"
in de "Zeitschrift des Aachenet Geschichtsvereins"
dl. 45. 1925 p. 69 en vlg. en A. Hinzen: "Die
Rechtsverhältnisse des Steinkohlenbergbaus im
Wurmrevier bis zur Einführung der französischen
Gesetzgebung im Rheinland", diss. Herzogenrath
1923, p. 9.

11) Dat in 't land van 's Hertogenrade reeds
vroeg mijnbouw plaats had, wordt ook bewezen
door de hier verbreide vereering van de H. Anna.
In de middeleeuwen gold deze Heilige als de bij-
zondere patrones (beschermheilige) der mijnwer-
kers. Haar ter eere bestond in vele plaatsen de
z.g. St. Annabroederschap. Ook in Herzogenrath
bestond zulk een broederschap, hetgeen men uit
oude gegeVens kan aantoonen. Het vermogen van
deze broederschap werd in 1564, toen Herzogen-
rath van de moederparochie Kerkrade gescheiden
werd, gebruikt als dotatie van den pastoor vgl.
Annales Rodenses bij Ernst VII, p. 122. Ook in de
abdijkerk was de Noordelijk gelegen kapel aan de
H. Anna toegewijd, vgf. Ernst VII, p. 120. Daar
zich echter in Kloosterrade geen relikwieën van
de H. Anna bevinden, is wel met zekerheid aan

107

Dc plaatsnaam "KaIeulen" als kolenmijnen
veronderstelt verder, dat. op deze plaats
reeds naar kolen gegraven werd, en daarmee
is ook de bewering van Ernst, dat hier reeds
vóór 1113 kolen gedolven werden, gerecht-
vaardigd. Hoe lang men echter hier reeds
naar kolen gegraven heeft is natuurlijk niet
uit te maken. Daarmede vervallen echter
ook alle tegenwerpingen der Luikenaren, die
ook thans nog de oudste mijnbouw in Europa
voor zich opeischen op grond van een be-
richt van den monnik Reiner, dat spreekt
van een "terra nigra, carbonum simillima,
quae fabris et fabrilibus et pauperibus ad
ignem faciendum est utilissima" 12).

Als dus ook al door dat getuigenis van de
Annales Rodenses bewezen is, dat de kolen
in 't land van 's-Hertogenrade reeds in 't
begin der 12e eeuw geëxploiteerd werden,
dan mag men hier natuurlijk niet aan een
systematische ontginning denken. Ook zal 't
gebruik van kolen als huisbrand in die tijd

te nemen, dat hier de mijnbouw invloed gehad
heeft op de benaming van deze kapel. Hoogst-
waarschijnlijk heeft ook in de moederparochie
Kerkrade, waar de mijnbouw zijn hoofdzetel had,
zoo'n St. Annabroederschap bestaan;, iets naders
hierover is echter niet bekend. Voor deze middel-
eeuwsche broederschappen vergelijke menWilisch:
"Von der ehemaligen St. Annenbruderschaft".

12) vgl. hierover ook B. Wilms o.c. p. 71. Wan-
neer ook al de mijnbouw in het Luiksche niet zoo
oud is als in 't land van Rode, dan moet hier toch
gezegd worden, dat de techniek van de mijnbouw
in 't Luiksche Wallonië spoedig de hier gebruike-
lijke methodes overvleugelde en in elk opzicht tot
voorbeeld kon dienen. Zoo hebben b.v. de abten
van Kloosterrade in de 17e eeuw Waalschemijn-
werkers uit Chevremont bij Luik laten overkomen,
en ze in de bank Kerkrade boven Erenstein ge-
huisvest. Deze. hebben de plaats, waar zij zich
vestigden, de naam Chevremont gegeven, en in
1742 gaf graaf d'Aspremont uit Luik bij gelegen-
heid van een bezoek aan de abdij den abt Rau-
schaw de raad kunstmatige kanalen aan te leggen,
om't grondwater af te voeren. Ook in de paburige
landen maakte men graag gebruik van de hulp
van de zeer ervaren Luiksche mijnwerkers. Zoo
lieten de heeren van 't slot Heyden mijnwerkers
komen uit hun heerlijkheid "Ter Blijf', die hoogst-
waarschijnlijk de plaats Bleyerheide de naam ge-
geven hebben = Blijt ter Heyden. Ook voor de
mijnwerkers in 't Akensche gebied was Luik in
mijnbouw-technische aangelegenheden van groote
beteekenis. Men ontbood vandaar dikwijls mijn-
deskundigen en kocht daar ook werktuigen enz.
vgl. ook B. Wilms o.c. p. 73 en Stegemann in de
"Festschrift Aachen". Berlijn, 1910, o.c. IIIe dL,
p. 356.



slechts. beperkt. zijn geweest tot de kringen
der armere bevolking, omdat de welgestelde
menschen zich in dit zeer houtrijke gebied
zonder -twijfel van houtvuren hebben be-
diend, zoo als dit ook op andere plaatsen in
vroeger tijd 't geval is geweest. Maar ook
vele handwerkslieden zullen wel kolen ge-
bruikt hebben, daar deze voldoende warmte
konden ontwikkelen, die voor hun arbeid
noodig was. Maar in alle geval moeten wij
reeds voor die tijd 't gebruik van kolen als
brandstof aannemen. Als nu Heyendal in
zijn "N'otitia rerurn Abbatiam spectantium"
(rzie bijlage 1) :13) in 't hoofdstuk over de
kolengroeven (de carbonariis) aan 't einde
van zijn uiteenzetting beweert, dat volgens
de gegevens van 't klooster reeds vóór meer
dan 600 jaar steenkolen ontgonnen werden
uit de gronden van 't land van Rode, dan
kan dit enkel betrekking hebben op de
boven vermelde opgravingen van de lagen,
die aan de opervlakte traden. Men kan
echter thans niet meer vaststellen, aan welke
schriftelijke bronnen Heyendal hier gedacht
heeft. In elk geval zijn zulke schriftelijke
bewijzen in de archieven, die daarvoor in
aanmerking komen, niet meer te vinden. Na-
tuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan, dat,
toen Heyendal deze "Notitia" schreef, er in
't archief van Kloosterrade nog stukken aan-
wezig waren, die betrekking hadden op die
oudste vorm van mijnbouw in 't land van
Rode. Kanunnik Ernst heeft ze zeker niet
gekend, anders zou hij ze in zijn uitvoerige
verhandeling over de mijnbouw wel vermeld
hebben. Wanneer men derhalve vraagt,
waarop bovengenoemde bewering van Hey-
endal steunt, ligt het vermoeden voor de
hand, dat dit uitsluitend een mondelinge
overlevering is. Van deze overlevering zou
men dan de neerslag vinden in de latere
archiefstukken en de talrijke procesakten.

Door deze "Notitia" van Heyendal is de

13) De juiste titel van 't handschrift, dat zich
in 't archief van Rolduc bevindt, luidt: Notitia
status rerum, negotiorum, praerogativarum, aner-
urn, bonorum, proventuum ac jurium Monasterii
Rodensis pro instructione Abbaturn aliorumque
qui in futurum MonasterÏi temporalia administra-
bunt juxta originale conscripturn a Reverendo
Domino N. Heyendall.
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geschiedvorscher Franz Büttgenbach U) tot
de enorme bewering gekomen, dat 't klooster
Rode daar (""" Kalculen) in 1113 (I) steen-
kolen liet ontginnen, zelf kolen gebruikte en
tegen betaling van de hand deed; en dat
deze afgravingen vanaf 1113 tot 1795 on-
onderbroken zouden hebben plaatsgevonden.
Daarover staat echter bij Heyendal geen
woord, en men kan ook niet 't geringste
bewijs voor deze meer dan boute bewering
aanvoeren. Ook kan men zich erover ver-
wonderen, dat baron de Crassier in zijn
"Dictionnaire Historique du Limbourg Neer-
landais" in de Publications de Maastricht,
Tome 58, 1932 p. 225 zegt: "Qès 11131'abbaye
de Rolduc aurait exploité la houille à Kerk-
rade. Ce serait donc la plus ancienne exploi-
tation de charbon de l'Europe. Liège le
conteste." Hier schijnt baron de Crassier
Büttgenbach gevolgd te zijn. De moeilijke
vraag, wanneer de abdij voor 't eerst actief
deelgenomen heeft aan de mijnbouw, past
niet in deze samenhang en zal later bespro-
ken worden. Op deze plaats echter, waar
alleen gesproken wordt over de ouderdom
van de mijnbouw in 't oude land van Rode,
willen we daarom nogmaals samenvattend
en met nadruk zeggen, dat - volgens de
gegevens der oudste Annales Roden,ses -
zich in 't jaar 1113 in de omgeving van Kohl-
berg kolenmijnen bevonden, waar op de pri-
mitiefste wijze de steenkoollagen aan de
oppervlakte ontgonnen werden. Verdere
conclusies laat de vermelding van de heftig
omstreden "Kalculen" niet toe.

111. De rechtspositie van de steenkolen-
ontginning in 't land van 's Hertogenrade.

1. De staatsrechtelijke toestand.

't Is aan geen twijfel onderhevig, dat in
dit land - zooals ook in de overige be-
stuurs gebieden van 't kolenrevier der Worm- de toenmalige grondbezitters naar kolen
gingen graven. Zij voerden deze werkzaam-
heden op en onder hun gronden uit, steu-
nend op de rechten, die uit hun grondgebied

11) vgl. Franz Büttgenbach: "Euro pas erster
Steinkohlenbergbau". Aken 1898, p. 14.



voortsproten, zonder dat ze daarin door
iemand gehinderd werden. Zoo was 't hier en
zoo zal 't zeker in die oudste tijden ook in
andere streken geweest zijn, waar de mijn-
bouw op een gelijke ouderdom kan bogen.

Sinds de 12e eeuw zien we echter, hoe de
Duitsche keizers er naar streven om 't be-
schikkingsrecht over de mineralen voor zich
z.elf op te eischen, en naar goeddunken er-
over te beschikken, terwijl de eigenaars van
de oppervlakte volkomen uitgeschakeld wer-
.den. Zoo werd aan 't munt-, belasting-,
visscherij-, jacht- en maalregale ook 't mijn-
regale toegevoegd. Zooals een verordening
van Frederik Barbarossa uit 't jaar 1158 aan-
toont, strekte zich dit mijnregale aanvankelijk
slechts uit tot de ontginning van edele meta-
len, goud en zilver, en op die van 't zoo onmis-
bare zout. Later werd dit regale ook geheven
op de ontginning van de overige metalen.
Al was 't mijnregale oorspronkelijk slechts
den keizer voorbehouden, toch kon 't later
- gezien de voortdurend toenemende ver-
zwakking der keizerlijke macht en de steeds
stijgende beteekenis van de landsvorsten -
niet uitblijven, dat deze vorsten tenslotte ook
dit recht voor zich gingen opeischen. De gou-
den bul van Karel IV in 't jaar 135615) kent
de keurvorsten uitdrukkelijk 't mijnregale in
hun gebied toe, waardoor een practisch reeds
lang bestaande toestand definitief staatsrech-
telijk gesanctionneerd werd. Dit streven naar
rechten, die oorspronkelijk enkel den keizer
toekwamen, hield eerst op, tóen de meeste
landsheeren, zelfs de kleinste, in 't bezit
van 't mijnregale gekomen waren.

Onder de tot het mijnregale behoorende
mineralen (metalen) worden de kolen nooit
genoemd. Zij behooren immers ook niet tot
de metalen; maar dit is toch niet de reden,
waarom ze in de opsomming ontbreken; dit
bewijst 't feit, dat men 't zout wel rekende
tot 't mijnregale. Destijds, toen de Duitsche
keizers 't mijnregale voor zich opeischten,
was steenkool nog zoo goed als onbekend.

15) cap~ IX - quod universas auri et argenti
fodinas atque mine ras stanni, cupri, ferri, plumbi
et alterius cuiuscunque generis metalli ac etiam
salis tam inventas quam inveniendas in posterum
quibuscunque temporibus - tenere iuste possint
et legitime possidere.
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En daar, waar ze toevallig op primitieve
wijze ontgonnen werd, had nog niemand een
flauw vermoeden van de groote beteekenis
welke deze delfstof in later tijden zou krij-
gen. Aldus is 't te verklaren, dat de' steen-
kolen niet voorkomen in de rij der mine-
ralen, die onder 't mijnregale vallen. De
voorschriften van dit mijnregale - dat wij
als de grondsslag van 't oudste mijnrecht
kunnen beschouwen - hebben daarom geen
betrekking op de steenkolenontginning,
m.a.w. deze stond den toenmaligen eigenaar
van de grond krachtens't natuurrecht, nI. zijn
eigendomsrecht, geheel vrij. Dit was de
rechtstoestand, die in vroeger tijd in 't heele
Worm revier algemeen heerschte.

Hierin kwam echter een verandering, toen
de steenkolen ontginning in den loop der
tijden steeds meer in omvang en beteekenis
toenam. In de afzonderlijke bestuursgebie-
den ontwikkelden zich de rechtsverhoudin-
gen geheel verschillend. Daar 't niet in 't
kader van dit artikel ligt, in alle bijzonder-
heden na te gaan, hoe in de verschillende
gebieden van 't Worm revier zich deze ver-
anderingen in de rechtsverhoudingen vol-
trokken, 16) wil ik ermee volstaan de defini-
tieve resultaten van deze jarenlangeontwik-
keling in 't kort aan te geven. In 't gebied
der vrije rijksstad Aken, waar eveneens in
çle oudste tijden de grondeigenaar vrij over
de steenkolen kon beschikken, eischte de
Raad der stad later, ongeveer sinds 1541, 't
mijnregale uitdrukkelijk voor zich op. Nie-
mand mocht sindsdien hier krachtens 't
eigendomsrecht kolen delven; men kon dit
slechts dan, als de magistraat daartoe be-
voegdheid had verleend. Zoo kan men dus
vanaf 't midden der 16e eeuw van een hoog-
heidsrecht op steenkolen in 't Akenschege-
bied spreken. In 't tot Jülich behoorende
ambt Wilhelmstein (Bardenberg) werden
vanaf 't jaar 1688 de steenkolen tot regale
verklaard, zoodat sindsdien slechts met toe-
stemming der landsheeren mijnbouw mocht

16) vgI. hierover de reeds geciteerde disserta-
tie's van B. Wilms, afgedrukt in de Z.A.G.V., dl.
45, p. 66 en vlg., en van Albert Hinzen, verschenen
in 1921 te Herzogenrath, aie de rechtstoestand in
Aken, Jülich (Bardenberg) en in 't gebied ter
Heyden nauwkeurig behandelen.



plaats hebben. Daarentegen slaagden de
heeren van de Jülichsche onderheerlijkheid
Heyden er ondanks alle pogingen niet in 't
recht op de mijnbouw aan zich te trekken.
Hier bleef dus - evenals in 't naburige
Limburgsche - 't oeroude rechtsgebruik van
kracht: de grondbezitter heeft 't recht de
kolen onder zijn grond te ontginnen of aan
anderen de toestemming daartoe te verlee-
nen.

In Limburg - en dus ook in 't land van
's-Hertogenrade - was de toestand van dien
aard, dat ten allen tijde 't recht van den
grondeigenaar de rechtsbasis vormde van de
mijnbouw. Ook het algemeene reglement
voor 't mijnbouwwezen der provincie Lim-
burg, dat op 1 Mei 1694 door Karel II van
Spanje uitgevaardigd werd,17) bepaalt uit-
drukkelijk in artikel 1, dat "alle werken, die
particulieren op hun gronden aanleggen en
volgens hun goeddunken en ten eigen bate,
zonder gerechtelijke formaliteiten, onderzoe-
ken en bewerken, op de grenzen van hun
eigendom aangewezen zijn, en dat de onder-
nemer geen recht bezit op 't gebied van zijn
buurman." Hieruit blijkt zonneklaar, dat in
de Limburgsche mijnbouw het eigendoms-
recht als 't hoogste rechtsbeginsel geldt, dat
weliswaar den ondernemer niet alleen rech-
ten, maar ook plichten oplegt, om nl. de
ondergrondsche grenzen van zijn bezit te
respecteeren en zich van de gronden van
zijn buurman verre te houden. Hier zien we
dan ook duidelijk, hoe de rechtsverhoudin-
gen daar, waar 't mijnregale geldt, heel
anders zijn. Want in de gebieden van 't
Wormrevier, waar 't regale gold, bestond in
zooverre een ontginningsvrijheid, dat ieder-
een 't recht had overal, zelfs onder de grond
van een ander, naar kolen te zoeken, onder
voorwaarde, dat de staat, d.w.z. de lands-
heer de vereischte toestemming ("beleening")

17) vgl. J. M. Wouters: "Placcaerten, ordonnan-
tien. . . ." dl. VI, boek I, capittel 10, hoofdstuk II,
p. 284-289, Brussel 1738 en Jars: "Metallurgische
Reisen zur Untersuchung und Beobachtung der
vornehmsten - Steinkohlenwerke in Deutschland,
Schweden, Norwegen, England und Schottland,
vom Jahre 1757 bis 1769". Uit het Fransch vertaald
en met aanteekeningen voorzien door C. A. Ger-
hard, He dl., Berlijn 1777.

110

gegeven had. Als nu desondanks in sommige
gebieden, waar 't regale gold - b.v. in 't
rijk van Aken - aan bezitters van vreemde
gronden de erfpennillg betaald werd, dan
bewijst dit enkel, dat de Raad, toen hij 't
mijnregale hief, de oorspronkelijk geldende
rechten van den grondbezitter niet totaal
ter zijde kon schuiven. Van de andere kant
komt de uitdrukking "beleenen" eigenlijk
alleen aan de regalegebieden toe, doordat de
landsheer zijn aan 't regale ontleende rech-
ten aan iemand anders overdraagt, hem
daarmee "beleent". Toch komt deze uitdruk-
king ook later - sinds de 2e helft van de
18de eeuw - voor in gebieden, waar 't oude
eigendomsrecht bestaan bleef. Zoo lezen we
in de Limburgsche oorkonden sinds 1750
herhaaldelijk, dat de abt van Kloosterrade
of zelfs kleine grondbezitters den onderne-
mer "beleenen" met 't recht om kolen onder
hun gronden te ontginnen. Hier heeft blijk-
baar de gebruikelijke terminologie in de
regale-gebieden op 't naburige Limburg in-
gewerkt, hetgeen wel zijn verklaring mag
vinden in 't feit, dat dikwijls mijnbouwdes-
kundigen en juristen uit regale-gebieden,
zooals uit Bardenberg en Aken, geraad-
pleegd werden.

Al was in 't Limburgsche 't recht van, den
grondeigenaar de rechtsbasis, waarop heel
de mijnbouw berustte, toch ontbreken ook
hier niet de sporen om den souverein 't re-
gale of ten minste gewichtige bestanddeelen
daarvan te verzekeren. Zoo wordt het in ar-
tikellvan 't generaal reglement voor Lim-
burg uit 't jaar 1694 uitdrukkelijk erkende
hoogste rechtsbeginsel, dat slechts de bezit-
ter van de oppervlakte 't recht heeft op
kolenontginning onder zijn grond, in artikel
55 van hetzelfde reglement verzwakt, waar
gezegd wordt: "dat in genere alle gemeen-
schappelijke gronden 1B) oorspronkelijk wat
betreft de mineralen ons (d.w.z. den lands-
heer) toebehooren en dat de gemeente alleen
't gebruik van de oppervlakte toekomt." In
zoover eischt dus de koning van Spanje in
navolging der Duitsche koningen 't mijn-
regale voor zich op. Uit dit artikel 55 heb-

1B) dus de gemeentegronden.



ben later de ondergeschikte instantiën ge-
concludeerd, dat den koning vaste uitkeerin-
gen uit de mijnbouw toekwamen. Zoo ver-
scheen er op 17 Juni 1708 van de zijde der
"Chambre supérieure des domaines et ré-
gaux" der provincie Limburg een verorde-
ning ter doorvoering van artikel 55, waarbij
bepaald werd, dat de tegenwaarde van 4%
der opbrengst aan den koning moest afge-
dragen worden: "SaMajesté auroit jouy libre
du 25e panier 19) des houilles des particu-
liers". Zoover kwam 't echter niet; want de
Sten den van Limburg, Dalhem en 's Herto-
genrade dienden bij den gouverneur de Qui-
ros een energiek protest in 2°). Zij verwijzen
hierbij naar hun protest tegen artikel 55 van
't reglement van 30 Juni 1694, waarin de voor
den koning verlangde uitkeering een "impo-
sition innouïe jusqu'alors" genoemd wordt,
"qui pendant tous les siècles passés n'a
jamais été pratiquée", en zij refereeren zich
aan 't antwoordschrijven van den keurvorst
Max Emanuel van Beieren, den toenmaligen
stadhouder der Spaansche Nederlanden, die
op 23 Juli 1694 verordent, dat het door de
finantiekamer uitgewerkte reglement betref-
fende de mijnbouw in Limburg zal gepubli-
ceerd worden "sauf le 55e article au regard
duquel le proces meu (= mu) entre les dits
Etats et l'office fiscal de Brabant sera in-
struit et decidé en preference à tout autre".
Vervolgens beroepen de landsstenden zich
op artikel 1 van de Joyeuse Entrée, waar-
door "Sa Majesté est obligée de traiter les
sujets par droit et sentence à donner devant
les juges competants". Tenslotte maken zij
ook de heerschende opvatting van de beste
rechtsgeleerden van die tijd tot de hunne,
n.l. dat de kolen niet tot de metalen, dus
heelem~al niet tot 't mijnregale, kunnen gere-
kend worden, omdat ze in tegenstelling met
de metalen in 't vuur totaal verteren en een-

19) de korf waarin de kolen naar boven gehaald
werden; hij bevatte 131-2 centenaar.

2°) vgl. hierover handschrift 12 in 't archief van
Rolduc, een register zonder titel. Er is hier sprake
van een kopie van 't vroegere standsarchief van
Limburg, dat de belangrijkste besluiten en rechts-
conflicten der Stenden bevat vanaf 't begin der
16e eeuw tot in de 18e eeuw. vgL voor dit feit
p. 69 en vgL
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voudig niets als asch achterlaten. Ofschoon
men destijds (1694) een snelle behandeling
van 't proces in uitzicht gesteld had, was
deze hoogst belangrijke staatsrechtelijke
kwestie in 1708 nog niet beslist, toen de
hoogste "Domeinenkamer" van Limburg de
uitkeering van de 25e korf voor de kroon
opeischte. Op 24 Juli 1708 bepaalde gouver-
neur de Quiros, dat 't fel omstreden artikel
55"doit subsister et sortir en effet. . . ., mais
seulement à charge de ceux qui traverseront
les chemins et autres fonds de Sa Majesté et
déchargent leurs eaux dans les rivières et
ruisseaux", waarbij 't aan de Stenden over-
gelaten werd de door hen ingeleide proces-
sen verder te voeren om een definitieve be-
slissing uit te lokken. Deze schijnt echter
nooit genomen te zijn.

Van staatsrechtelijk standpunt uit be-
schouwd zag men stilzwijgend van een stric-
te doorvoering van artikel 55 af en men stel-
de zich ermee tevreden het "doorvar~n"
(durchf~hren) der gronden onder gemeente-
lijke landerijen, openbare wegen en beken,
evenals het aanleggen van een "adit" 21) af-
hankelijk te stellen van een koninklijke
goedkeuring en van de betaling 'van een be-
paalde belasting. Wanneer ook al de Stenden
niet over de heele lijn zegevierend uit de
strijd kwamen, zij hadden toch éen zeer be-
langrijk succes behaald. Wij moeten met
l-Ieyendal instemmen, als hij in zijn "Notitia
de rebus Statuum Provinciae Limburgen-
sis" 22) zijn kort bericht over deze strijd sluit
met de woorden; "Sed reclamantibus et
Suam Excellentiam. de Quiros melius infor-
mantibus Statibus decretum 23) effectu et
executione caruit.

Op een andere plaats der Notitia verklaart
Heyendal dan nog uitdrukkelijk, dat de ko-
ning van zelf sprekend 't recht heeft om een
matige vergoeding te verlangen voor 't ge-

21) adit, waarschijnlijk uit aquaductus ontstaan,
ook ath genoemd, is een afvoerkanaal, waardoor 't
grondwater, dat uit de mijn naar boven gepompt
wordt, in een nabijzijnde rivier, hier de Worm,
geleid wordt.

22) Deze N otitia vinden we afgedrukt bij Goos-
sens; "Etude sur les Etats de Limbourg et des
Pays d'Outremeuse", 2e dL, vgL p. 51.

23) Bedoeld is artikel 55.



bruik van de waterkracht der rivieren bij de
opstelling van waterraderen, de z.g. "Wasser-
schlag", Ook daar, waar de vischrijkdom
der rivieren door 't grondwater uit de mij-
nen in gevaar gebracht werd, kon redelijker-
wijze als vergoeding een belasting geheven
worden, maar men mocht niet zoover gaan,
dat men elke waterafvoer ging belasten. 24)

Toch ontbrak 't in de toekomst niet aan
verdere pogingen van de kant der beambt~n
der Rekenkamer om op grond van 't nog
altijd omstreden artikel 55 het mijnregale
voor den koning op te vorderen. Als voor-
beeld haal ik hier een geval aan uit 't jaar
1728, dat betrekking had op de Prickköhler
en daarom indirect op de abdij Kloosterrade,
onder wier gronden zij kolen ontgonnen.
Destijds hadden de Prickköhler Jan Bey,
Peter Rehaen en Peter Ackens, op instigatie
van den kapelaan van Baelen, Peter Ackens,
een familielid van laatstgenoemden mijnwer-
ker, aan de Rekenkamer van de provincie
Limburg zonder medeweten van de andere le-
den der Prickgesellschaft de toestemming ge-
vraagd, om tegen een kleine vergoeding onder
eigen en naburige gronden kolen te delven. Te-
gelijkertijd hadden zij den kapelaan van Bae-
len schriftelijke volmacht verleend om met
de bevoegde instantiën onderhandelingen te
voeren. Tot hun groote ontsteltenis ontvin-
gen zij hierop van den ontvanger der Reken-
kamer ten antwoord, dat hun de gevraagde
toestemming verleend werd "met presenta-
tie van daervoor ten profyte.van haere Key-
ser- ende Conincklijcke Majesteit den 20-en
penninck te betaelen". In hun nood wendden
zij zich nu tot abt Heyendal en smeekten
hem, als landsheer, te hunnen gunste bij de
Rekenkamer te intervenieeren. Heyendal,
die duidelijk inzag, dat deze aangelegenheid

24) Heyendal zegt in zijn Notitia bij Goossens
o.c. p. 52* letterlijk: Si tarnen rex nihil aliud in
carbonarias praetenderet, quarn censurn aliquern
moderaturn pro usu flurninurn et rivorum ad rno-
vendas machinas fundorurn exsiccationi servientes,
non videretur infundatus, cum ipsius sint flurnina
et rivi. Pro exoneratione tarnen laticurn in flurnina
ac rivos, non videtur posse aliquid exigi, quando-
quidern font es similiter absque censu in flurnina
defluant. Si tarnen aquae istae piscibus, qui in
flurninibus vivunt, essent fatales aut nocivae, eo
titulo census exigi posse videtur.
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licht geschikt was om de nog altijd hangen-
de staatsrechtelijke kwesties in een voor 't
land ongunstige zin te beïnvloeden,sprong
voor de onvoorzichtige Köhler in de bres en
wees in een omvangrijk memorandum er-
op 25), dat genoemde personen in onwetend-
heid gehandeld hadden. Ook waren zij, eco-
nomisch beschouwd, heelemaal niet in staat
naast de aan. de abdij verschuldigde erfpen-
ning de verlangde heffing aan den koning te
betalen. Dan verwees Heyendal nogmaals
met veel klem naar 't reeds bekende stand-
punt der Sten den en het nog in Brussel han-
gende proces, tot welks definitieve beslis-
sing - volgens de uitdrukkelijke verzeke-
ring der hoogste instantiën in Brussel -
alles moest blijven, zooals 't was. Aan 'tslot
van dit memorandum verzocht daarom de
abt in naam der Prickköhler hun verzoek als
niet geschreven te beschouwen. Hij bereikte
tenslotte, dat dit noodlottige verzoekschrift
geen schadelijke gevolgen had voor de mijn-
bouw alhier. Zooals reeds gezegd, is een de-
finitieve beslissing inzake dit omineuze arti-
kel 55 nooit genomen. Men heeft zich enkel
daaraan gehouden, dat voor het "durch-
fahren" van de gronden, die gelegen waren
onder gemeenteland, openbare wegen en ri-
vieren, evenals voor 't afvoeren van 't grond-
water naar de rivieren, goedkeuring ver-
eischt was en dat hiervoor aan den koning
eén vergoeding moest geschonken worden.
Van een verdere belasting van de mijnbouw,
zooals b.v. van de 25ekorf der kolenpro-
ductie, is in later tijd nooit meer sprake.

Tenslotte waren beide partijen met deze
oplossing tevreden. Toen later de abdij op
eigen kosten de mijnbouw onder haar uitge-
strekte bezittingen ter hand nam, had zij er
natuurlijk 't grootste belang bij om een zoo
groot mogelijke vrijheid van handelen en be-
weging te bezitten.. Te dien einde wist zij
tenslotte door te zetten, dat aan haar alleen
in 't land van 's Hertogenrade tegen een be-
hoorlijke vergoeding 'trecht verleend werd,
om onder de door artikel 55 bedoelde gron-
den tot mijnexploitatie over te gaan. In de
twee hierop betrekking hebbende besluiten

25) vgl. Archief Rolduc, portef. 11, CahierPrick
p. 126 en vlg.



van Maria Theresia, van de 10e en 5e Juli
1766, staat woordelijk, dat de abt van Kloos-
terrade en zijn opvolgers 't recht zullen be-
zitten steenkolen te exploiteeren onder open-
bare wegen en gemeentegronden in 't land
van 's Hertogenrade, zooals den staat. zelf
dit recht toekomt.

Aan 't einde wordt nog nadrukkelijk de
bevoegdheid vermeld, dat de abdij een dus-
danige exploitatie ook aan andere onderne-
mers kan toestaan en dat zij in dat geval
daarvoor tantièmes, d.w.z. de erfpenning
mag heffen.

Zoo gaat dus tenslotte deze soort van re-
gale, dat sinds 1694 in Limburg de gemoede-
ren van alle belanghebbenden in beroering
hield, op de abdij over.

Inderdaad hebben ook zulke "beleeningen"
werkelijk plaats gevonden, en in meerdere
gevallen heeft de abdij het haar door den
keizer verleende recht met succes tegen an-
dere ondernemers verdedigd, zooals wij in
dit artikel nog verder zullen zien.

~ Samenvattend kan men dus zeggen: In 't
, Limburgsche heeft 't oeroude gewoonterecht,

ditt den grondbezitter de mijnbouw onder
zijn gronden toestond, maar hem van de
andere kant ook weer de verplichting op-
legde de gronden van zijn buren te respec-
teeren, gegolden tot aan de intocht der Fran-
schen in ons land. Slechts op één punt is op
dit hoogste rechtsbeginsel inbreuk gemaakt,
wanneer nl. de koning in 't herhaaldelijk ver-
melde artikel 55 de mineraliën onder open-
bare wegen en gemeentegronden tot zijn uit-
sluitend eigendom verklaart en, wat de erf-
penning betreft, in dit geval als andere par-
ticuliere grondbezitters wenscht behandeld
te worden. En juist in dit punt, waar men
tenslotte. van een zekere soort regale zou
kunnen spreken, is het aan de vèr vooruit-
ziende abten van Kloosterrade eindelijk ge-
lukt dit eenige reservaat der kroon voor zich
te verwerven, waardoor de abten als mijn-
bouwondernemers een bepaald belangrijk
overwicht kregen over de andere exploitan-
ten. .

2. De juridische positie der grondbezitters.
Zooals uit 't voorgaande hoofdstuk blijkt,

mocht in 't Limburgsche gebied - waar, af-

lI3

gezien van de gemeentegronden, openbare
wegen en ri,vieren, het regale niet ingevoerd
werd - enkel met toestemming van den
eigenaar der oppervlakte, den grondeigenaar,
mijnbouw uitgeoefend worden. Volgeus 't
oeroude eigendomsrecht immers waren hier
de steenkolen als pars fundi 't uitsluitend
eigendom van den eigenaar der oppervlakte.
Daarom bepaalt ook 't algemeen reglement
van 1694, dat niemand kolen mocht delven,
tenzij de grondeigenaar. Een ander moest
daartoe de toestemming van den eigenaar
hebben. Als tegenprestatie moest hij dan
den eigenaar een gedeelte der opbrengst in
natura, d.w.z. in kolen of in geld afstaan,
naargelang men bij verdrag was overeenge-
kómen. Deze tegenprestatie noemde men de
"erfpenning" of ook het "erfgeld". Zij was
hooger of lager naargelang de rijkdom der
te exploiteeren kolenaders, de diepte waar-
uit de kolen ontgonnen moesten worden, en
de onkosten die de ondernemer bij 't delven
moest maken. Zoo sprak men b.v. van de 6e
of Be, de 15e of 20e, of 25e penning enz. On-
partijdige deskundigen stelden vast, hoe
hoog de erfpenning was. Deze experts wa~
ren de beëedigde "Kohlwieger" 26), die door
de verschillende rechtbanken van 't land 21)

werden erkend. In hen mogen we de voor-
loopers zien van de latere mijnpolitie.

Zij hadden te beslissen over belangrijke
kwesties, die betrekking hadden op de be-
drijfstechniek en de mijnpolitie, terwijl hun
voornaamste taak bestond in 't bepalen van
de "erfpenning". Zij "bevaren" of "berey-
den" de mijn in opdracht van den grond-
bezitter of ook van den ondernemer, zij
onderzoeken de productiviteit der kolen-

26) De oorsprong van 't tweede gedeelte van
dit woord ..Kohlwieger" is onzeker. Het kan af-
geleid zijn van het mhd. wegen = nauwkeurig
vaststellen, zuiver bepalen, maar ook van wägen= oordeelen, beslissen. In 't eerste geval zou men
moeten aannemen, dat de ..Kohlwieger" in de
vroegste tijden zelf de kolen gemeten hebben; in
't tweede geval - wat wel meer met hun taak
overeenkomt - zou de uitdrukking getuigen van
hun beslisssingen inzake mijn techniek en van hun
taak als mijnpolitie. Ook zij hier nog vermeld, dat
de "Kohlwieger" alleen in 't Wormgebied aange-
troffen worden en niet in andere mijngebieden.

27) Voor 't land Herzogenrath waren het de
schepenrechtbank te Kerkrade en de hoofdjustitie
te Herzoaenrath.
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lagen, de mogelijkheid, hoe ze ontgonnen
kunnen worden; zij gaan de technische moei-
lijkheden na, beramen de onkosten der ont-
ginning en bepalen dan tenslotte, referee-
rend aan hun afgelegde eed, de hoogte van
de "erfpenning". Niet altijd onderwierpen
zich de partijen aan hun uitspraak, en daar-
om werden herhaaldelijk ook "Kohlwieger"
uit de naburige landen - b.v. uit 't land
ter Heyden of uit Jülich (Bardenberg) -
met toestemming der wederzijdsche recht-
banken geraadpleegd, om tot een oplossing
te komen, die beide partijen bevredigde.
Wanneer men de uiterst talrijke "Befahrungs-
protokolIe" uit de verschillende tijden met
elkaar vergelijkt, dan kan men constateeren,
dat de hoogte van de "erfpenning" voort-
durend afneemt., Om dit feit met een voor-
beeld toe te lichten, geef ik hier de verschil-
lende getallen aan, aan. de hand van de be-
waard gebleven "Befahrungsprotokolle" van
de Prickwerken 2$), die onder 't gebied van
de abdij kolen dolven en. dus aan de abdij
de "erfpenning" moesten betalen. Hier werd
door de beëedigde "Kohlwieger" vastgesteld:
1645: de lOe penning, 1654: de 14e penning,
1656: de 12e penning, 1660: de 15e penning,
1661: de 18e penning, 1664: de 18e penning,
1673: de 18e penning, 1694: de 21e penning,
1695: de 25e penning, 1702: de 18e penning,
1705: de 20e penning, 1714: de 28e penning,
1715: de 31e penning resp. 37e penning,
1719: de 2ge penning, 1723: de 30e penning
resp. 45e penning, 1726: de 45e penning,
1727: de 44e penning, en 1732/33: de 45e pen-
ning. Het "erfgeld" zelf werd - zooals uit
de oude afrekeningen der abdij blijkt 29) -
gedeeltelijk in natura en gedeeltelijk in geld
betaald, waarbij echter de leveringen in na-
tura geen afzonderlijk deel vormen van de
"erfpenning", maar eenvoudig bij het vast-
gestelde geldbedrag in rekening worden ge-
bracht. Dat de "erfpenning" vanaf 1645 regel-
matig daalt vindt zijn verklaring hoofdzake-

. 28) Archief Rolduc, portef. 11, Cahier Prick.
29) Extract uit een register der abdij met 't op-

schrift: Spécification des houilles acheptées pour
notre consomption, item du tantième no\.lS dû
pour quelques houillères qui ont occupé notre
fond. In 't Archief Rolduc, portef. 11, Cahier
Prick. .
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lijk hierin, dat de exploitatiekosten grooter
werden, naarmate de "KohIer" dieper in de
ingewanden der aarde doordrongen. De
ondernemers waren echter ook bij 't overleg-
gen der rekening in zooverre oneerlijk -
daarop wijst abt Heyendal uitdrukkelijk in
zijn Notitia status rerum Abbatiam Roden-
sem spectantium 8°) - dat zij zich er niet
mee tevreden stelden de bedrijfsonkosten
van de totale opbrengst af te trekken. Maar
bovendien trachtten ze nog de "erfpenning"
omlaàg te drukken, naargelang de arbeid
meer of minder diep onder de grond ver-
richt werd. Zoo wilden zij b.v. op de eerste
verdieping de 16e penning betalen, op de
tweede de 26e penning, op de 3e nog maar
de 36e penning. Verder waren de grond-
eigenaars, wat betreft de hoeveelheid der ge-
dolven kolen, aangewezen op de eerlijkheid
der mijnwerkers zelf, die vroeger 't aaqtal
opgehaalde korven op een stok inkerfden
en later bij de afrekening deze "kerfstok-
ken" 51) voorlegden. Derhalve ging men later
in de abdij ertoe over 52) om een rekenrnees-
ter (adnotator) op kosten der "Köhler" aan te
stellen, wiens taak 't was de productie te
controleeren en 't aantal korven te noteeren.
Maar ondanks alles daalde de opbrengst van
de "erfpenning" jaarlijks meer en, meer, zoo-
dat - gelijk Heyendal in zijn genoemde
Notitia uiteenzet - de opbrengst in zijn
tijd nauwelijks nog 3% van de waarde der

. productie bedroeg. Hij adviseert daarom in
de toekomst alleen nog maar met de onder-
nemers overeen te komen, dat de "erfpen-
ning" constant moest zijn, en niet afhanke-
lijk van de diepte, waarop men werkte, en
dat de abdij daarenboven nog een bepaalde
hoeveelheid kolen zou ontvangen, zooals ook

00) De nauwkeurige titel van 't handschrift, dat
zich ~n 't Archief van Rolduc bevindt, luidt: Noti-
tia status rerum, negotiorum, praerogativarum,
onerum, bonorum, proventuum ac jurium Monas-
terii Rodensis, pro instructione Abbatum aliorum-
que, qui in futurum Monasterii temporalia admi-
nistrabunt, juxta originale conscriptum a Reve-
rendo Domino N. Heyendall. Men vergelijke het
hieruit genomen hoofdstuk over de mijnbouw in
Bijlage 1.

51) Men vergelijke de uitdrukking: iets op zijn
kerfstok hebben.

32) Voor 't eerst in 1678 vermeld.



de mijnwerkers zelf voor eigen gebruik ko-
len onder elkaar verdeelden.

Daarmee komen wij aan een verdere hef-
fing, die in 't Limburgsche van oudsher be-
stond, nl. de "Schachthond", soms ook "bern-
hond" (= brennhund) genoemd. Heyendals
opmerking, dat de "Köhler" onder elkaar
kolen verdeelden voor eigen gebruik, wijst
zonder twijfel op de "schachthond". Toch is
ze, tenminste in dit verband, onnauwkeurig
en vraagt eenige uitleg. Wat hebben we
onder deze "schachthond" te verstaan? In
oorkonden vinden wij hem voor 't eerst ver-
meld in 't jaar 1584 8S),waar aan de "Köhler"
naast de verplichting tot 't betalen van de
"erfpenning" wordt opgelegd: "den erben
denbernhondt aus der kuyllen zo geben whe
van als (= alters) gewohnlich" en wel hem
"da oH es ausgeit" 84), d.w.z. aan den eige-
naar, onder wiens grond en bodem ontgon-
nen wordt. Nadere gegevens verstrekt een
oorkonde uit 't jaar 1593, die zegt 85), dat
de "bernhondt" moet geleverd worden "alle
daeg, wens die ganze reys gedaen werde."
Wat beteekent nu een "reys"? Daarover
geeft ons een opmerking uit 't jaar 1604 op-
heldering: Volgens deze komt een "reys"
overeen met een dagelijksche productie van
6 à 8 wagens kolen, elke wagen op 24 "hon-
den" gerekend. Werd deze hoogte in de pro-
ductie bereikt, dan moest aan den eigenaar
van't land dagelijks één "brandhont" gele-
verd worden. Wat men moest leveren, in-
dien die hoogte niet bereikt werd, blijkt uit
deze spaarzame gegevens niet. Later echter
hooren we meer hierover.

,. In een memorandum uit 't jaar 1767, dat
betrekking heeft op bepaalde moeilijkheden
in een proces van de abdij Kloosterrade 86)

tegen de Poyck, waarop de Brusselsche ad-
vocaat d'Aguilar gewezen had, staat te lezen,
dat de "schachthondt" hem toekomt, die 't
eigendomsrecht bezit over de gronden, waar-
onder de kolen ontgonnen worden, m.a.w.
den grondeigenaar. Deze "schachthondt"
(= panier) moet regelmatig dagelijks gele-

SS) Archief Rolduc, portef. 8.
S4) Archief Rolduc, portef. 8, 1604.
S5) Archief Rolduc, portef. 8.
S8) Archief Rolduc, portef. 10, J. Kochen Erven.
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verd worden, als de groeve per dag meer
voortbrengt dan de helft van wat men "die
reys" noemt, d.w.z. 15 X 20 = 300 paniers.
Gaat 't aantal korven, die naar boven ge-
haald worden niet 't getal 150 te boven,
dan behoeft de "schachthondt" slechts 2 of
3 maal per week geleverd te worden, naar-
gelang de dagelijksche productie meer of
minder 't getal van 150 paniers benadert.
Overigens is de "schachthondt" - zooals
nog eens nadrukkelijk beklemtoond wordt
- een "usance établie d'ancienneté dans ce
Pays (Limburg)" S7).Daarom wordt deze ook
nooit door de beëedigde "Kohlwieger", als
,zij in hun "Befahrungsprotokollen" de "erf-
penning" vaststellen,; vermeld of getaxeerd.
De levering van de "schachthondt" berust
dus op 't gewoonterecht, en aangezien hij
ook nergens in 't algemeen reglement van
1694 als zoodanig vermeld wordt; kunnen wij
er niets anders in zien dan een vergoeding
aan den grondeigenaar voor de mijnschade,
aan de oppervlakte .zijner landerijen aange-
richt. Deze vergoeding lag niet in de "erf-
penning" opgesloten, want abt Duckweiler
b.v. behield zichiri zijn overeenkomst met
de Prickköhler in 1645 uitdrukkelijk voor,
dat deze naast de "erfpenning" zouden op-
komen voor de mijnschade, ontstaan door
"Schachten, Graben oder Fahren", en dat zij
9.e schachten later weer moesten aanvullen
en de oppervlakte nivelleeren. Ook slechts
op die wijze kan men verklaren, dat 't regle-
ment van 1694 naast de "erfpenning" een
oppervlakte-rente vaststelde in de vorm van
een uitkeering in natura, waarmee natuurlijk
de "schachthond" bedoeld is, zonder dat hij
intusschen met name genoemd wordt. Men
mag tenslotte de "schachthondt" niet verwis-
selen met de "brandthondt", waarop ieder
werkende mijnondernemer en later ook de
niet in de winst deelende arbeiders recht
had en, en die thans nog in het kolendeputaat
der mijnwerkers voortleeft 8S). In zooverre

37) We vinden de=?=eoverigens ook in 't gebied
ter Heyden, nooit echter in gebieden, waarrega-
lia op de kolen geheven worden, zooals in 't
Akensche gebied en in Jülich (Bardenberg).

38) Huisbrandkolen, die de mijnwerkers voor
een zeer geringe prijs kunnen betrekken, wat als
een deel van 't loon kan beschouwd worden. Vgl.



zou de boven aangehaalde opmerking van
Heyendal in zijn Notitia ons op een dwaal-
spoor kunnen leiden, zooals ik reeds ver-
meld heb.

Wanneer een ondernemer van den grond-
eigenaar. toestemming verkregen had Om
onder diens grond en bodem, zooals er bijna
gelijkluidend in de meeste oorkonden te le-
zen staat: "onder den erven te beginnen
ende soo veel als moogelijck naer Coolers-
maniere, recht ende usantie te perfectione-
ren een Coolwerck ende hetselve met de
hulpe Goedts te vervolgen soo verre als met
schuppen, hacken ende. bickeln volgens den
voorvallende ganck ende stranck 59) soo wel
in het nat als in het droegh sal connen ver-
volght worden," - dan was hij volgens 't
in Limburg geldende recht en gebruik ver-
plicht om terstond met de arbeid te begin-
min. Als dit niet geschiedde, of 't werk meer
dan zes weken bleef stilliggen, dan viel 't
werk "open" en de grondbezitter was ge-
rechtigd een ander 't recht om onder zijn
gebied kolen te delven te verleenen. Zoo
leest men b.v. in een door abt Straelen in
1601 geschreven oorkonde 4°): "Im fall aver,
das deise voers. das voers. Koelwerck lissen
still staein seix waeichgen (= weken), dan
saaI Ich voers. Abt das voers. Koelwerck
wider zu meinen willen haven und andere
verleinen moeigen, doch voerbehalden, so
Kreichsfolck den voers. überfilt, verlaessen
musste oder suinst aein der arbeit hinder-
lich, och so pestelens und ander sterffte
kaime, dadurch sy aein der arbeit verhindert
wurden, sa el kunnen aein der voers. Leinung
nicht hinderlich sein, oene einige indraeick
(= indruk, werking) machen sonder arch-
list." Enkeloorlogstroebelen en besmette-
lijke ziekten, zoo als pest, konden een lan-
gere stilstand van 't bedrijf rechtvaardigen,

over de "brandhondt" der Köhler ook artikel 17
van een. reglement voor de gezamenlijke vier
Prickgroeven van 22 Mei 1728, Archief Rolduc,
portef. 11, Cahier Prick.

59. Hiermee zijn de kolenaders bedoeld, die
overigens hier in vroeger tijd nooit "Flöze" heet-
ten. We vinden hier enkel de namen "koelaeder"
en "koolwerck": deze laatste uitdrukking geeft
gemakkelijk aanleiding tot misverstand, omdat ze
natuurlijk ook het mijnbedrijf kan beteekenen.

&O) Archief Rolduc, portef. 8.
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zonder dat de verleende toestemming kwam
te vervallen. Ondanks deze vèrstrekkende
rechten van den eigenaar was een zeker be-
schikkingsrecht van de kant van de staat
niet geheel uitgesloten. Artikel 10 van 't al-
gemeen reglement van 1694 bepaalde name-
lijk, dat iedereen, die onder vreemde gron-
den kolen wilde delven, den eigenaar van de
oppervlakte - indien deze de vereischte toe-
stemming niet wilde verleenen - door den
rechter kon laten dwingen binnen zes weken
zelf met de exploitatie te beginnen. Indien
dit niet binnen ~lie termijn geschiedde, dan
moest den aanvrager de toestemming door
gerechtelijke adjudicatie verleend worden.

Tenslotte moeten we hier nog een recht
van den grondeigenaar commemoreeren, dat
men kan beschouwen als een eigenaardig-
heid van het oude gewoonterecht en ook op-
genomen is in 't reglement van 1694, waar
in artikel 51 staat: "Wat de landerijen aan-
gaat, die openbaar gerechtelijk in pleno ver-
kocht worden en waarbij zich de verkoopers
't recht om kolen te delven, indien deze
daarin worden aangetroffen, hebben voorbe-
houden, moeten de bedoelde kolenmijnen be-
schouwd worden als bona mobilia en als zoo-
danige goederen, die een overlevende echt-
genoot of een ander heres mobiliaris van
den overledene kan erven. Het reservaat zelf
blijft echter met 't oog op de usufructuarii
(= vruchtgebruikers) een immobile, waar-
over hij niet kan disponeeren:" Volgens deze
bepaling kon dus de grondbezitter, zelfs bij
verkoop van stukken grond, zich uitdrukke-
lijk 't recht voorbehouden om de kolen, die
zich eventueel daaronder zouden bevinden,
te ontginnen. Volgens dit oeroude gewoonte-
recht had reeds, zooals de Annales Rodenses
melden U), abt Leonard Dammerscheidt in
't jaar 1537 een goederencomplex verkocht
onder de bank Kerkrade, dat zich uitstrekte
tusschen de Worm en de Akenerweg en ge-
legen was in de nabijheid van de Steinbusch,
onder beding, dat hij 't recht behield op de
kolen, die zich onder dit gebied bevonden
"reservato nihilominus Monasteria iure
eru~ndi inde carbones." Steunend op dit re-

&1) Bij Ernst, dl. VII, p. 110 en 135.



servaat had abt Balduint.Îs von Horpusch in
1616 in de Steinbusch een mijn met water,
machines latenaarileggen, aan welk feit
thans nog de oude plaats aanduiding "aan de
pomp" herinnert 42). Dit alles geschiedde op
grond van 't gewoonterecht, zonder dat
iemand de abdij dit recht betwistte en voor-
dat 't genoemde artikel 51 bestonden een
wettelijk houvast bood. Zoo heeft ook baron
Franz Wilhelm von Spies zu Büllesheim,
eigenaar van 't adellijke. huis Erenstein en
mede-eigenaar van de leenheerlijkheid Kerk-
rade, in 't jaar 1645 "certains biens, terres
et bois" aan den schöut. Heinrich Poyck
senior gecedeerd en overgedragen, onder uit-
drukkelijk voorbehoud, dat hij 't recht be-
hield om onder deze gronden kolen te del-
ven, in verbis: "alles behoudelijek des heere
comparants Coolgerechtigheyt" 43). Het gaat
hier over 't z.g. Couckemerhof-leen 44), welks
landerijen onder Kerkrade gelegen waren en
die zich uitstrekten van Maubach tot aan
de z.g. Muschenwinkel, in de nabijheid. der
vroegere WendelinuskapeI45). Na de dood

I van Heinrich Poyck gingen genoemde goe-
deren over aan Noël Bombaye, zijn schoon-
zoon en opvolger in zijn ambt als schout van
Kerkrade 46). Diens nakomelingen richtten
na 't jaar 1707 de nieuwe Hanckepanckgesell-
schaft op, wier aandeel en later grootendeels

It) cfr. de Pruisische kadasterkl14rt van Herzo-
genrath en de kaart: "Verschillende oude leenen
onder Kerkrade".

43) Archief Rolduc, portef. 9.
U) Deze Couckemerhof moet men niet verwis-

selen met huize .Kuckum bij Bardenberg, dat bij
de Mannkammer van Wilhelmstein leenroerig was.
De onder Kerkrade gelegen Couckemerhof was in
vroeger jaren een erf- en cijnsgoed van de abdij.
Door de nalatigheid .der abten uit de 14e en 15e
eeuw was dit echter in vergetelheid geraakt.
(Heyendal wijst in de Annalen op dit feit). In
de 16e eeuw is het oude leen, zooals de registers
van de Mannkammer van Herzogenrath in 't
Rijksarchief van Maastricht getuigen, bij deze
leenhof leenroerig, omdat de abdij óndanks alle
moeite er niet meer in slaagde aan te toonen.
dat het goed vroeger tot haar leènhof behoord
had.

45) Vgl. hierover de kaart uit 1768. no. 1 en de
verklaringen daarbij onder no. 8, 11, 12 en 13.

46) De landerijen heetten dientengevolge voor-
taan dikwijls ook Bombayenland.
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aan de Poyckfamilie zijn overgegaan 4T).Deze
exploiteerden kolen onder de betreffende
gronden, het Hanckepanck- en Spies ser- of
Spitzer-leen, zonder rekening te houden met
't voorbehoud van barpn v. Spies in 1645. Zij
werden ook niet daarin gehinderd door de
erfgenamen van v. Spies, die in de nabijheid
van Siegburg in 't aartsbisdom Keulen woon-
achtig waren en van dit recht niets afwisten.
Toen echter de abdij zelfstandig kolen ging
ontginnen, en als nabuur van de Poycks in 't
Hanckepanck- en Spitzerleen met deze in
een reeks van moeilijke processen gewikkeld
werd over 't recht op de kolen, werd de
kwestie over 't' voorbehoud van 1645 zeer
actueel. De wettelijke opvolger van baron
Fr. W. von Spies, een zekere baron J. F. W:
von Spies zu Allner, kende na langdurige
onderhandelingen de abdij op 29 Mei 1762
't recht toe om onder de betreffende gebie-
den kolen te ontginnen, tegen een schade-
loosstelling van 500 rijnsche guldens 43).Hier
zien wij dus, dat in zulke gevallen de bezit-
ter van 't kolenprevilegie definitief afstand
kon doen van 't recht om persoonlijk kolen
te delven, en dat hij dit recht door cessie
aan een derde kon overdragen, en dat de
eigenaar van de oppervlakte, in dit geval de
erfgenamen Bombaye en de Poycks, in zake
kolen ontginning onder hun eigen gronden
geen recht konden doen gelden. Ons doen
deze verwarde en zeer onduidelijke rechts-

. verhoudingen heden vreemd aan, maar voor
de abdij Kloosterrade beteekende deze over-
dracht destijds een beduidende aanwinst voor
haar mijnbouw en een belangrijke schrede
vooruit in haar doelbewust streven: het ge-
heele mijn bedrijf in 't land van 's Hertogen-
rade in haar hand te vereenigen. Thans im-
mers kon zij ongehinderd onder deze gron-
den kolen ontginnen, en haar tegenstanders,
de erven Bombaye en Mad. Aldegonde Jaco-
bine Poyck-von Grupello, onder wier namen
de Poycks' de mijnbouw uitoefenden, zagen
zich genoodzaakt een overeenkomst met de

~ Het gaat hier over Johan Leonhard PoyckJ
schout van Kerkrade, en zijn neef Peter Kaspar

j

Poyck. schout van Merkstein en stadhouder van
de Mannkammer van Herzogenrath.

48) Rijksarchief Maastricht: Acten betreffende
de mijnbouw der abdij Kloosterrade. J



abdij aan te gaan; zij zagen tenslotte zelfs
van verdere ontginning af tegen een recht-
matige vergoeding. Daarmee waren de
Poycks, de machtige rivalen der abdij in
zake mijnbouw, uitgeschakeld en voor de
abdij openden zich gunstige perspectieven
voor een werkelijk rendeetend grootbedrijf.

3. Juridische positie der abdij Kloosterrade
in zake mijnbouw in 't land van

's Hertogenrade.

De kolenexploitatie beperkte zich hier in
vroeger tijd - zooals reeds in 't begin werd
aangetoond - tot de gemakkelijker ontgin-

i bare magerkolen ten Westen van de "Feld-
bisz", Oostelijk hiervan, in 't Akensche
steenkolengebergte, begon de mijnbouw eerst
in 't midden der vorige eeuw, wegens de
diepere ligging der zich hier bevindende vet-
kolen. De oudste mijnbouw in 't land van
's Hertogenrade was dus op een betrekkelijk
kleine ruimte gecoflcentreerd 49). Daaronder
valt nl. alleen 't Oostelijk deel van de vroe-
gere bank Kerkrade met de tegenwoordige
dorpen of gehuchten Strasz, Maubach, Heg-
gen, Gasse, Kohlberg en Pesch, alsook de
onmiddellijk hieraan grenzende landerijen
van Kerkrade; verder valt daaronder het in
de nabijheid der abdij gelegen Jagdvelt, en
het daaraan aansluitende Holtzerveld. Van

I 't gebied der stad en vrijheid 's Hertogen-
rade komen enkel 'tRatherveld met de Mu-
schenwinkel en de gemeentegronden aan de
Beckenberg en de z.g. Wievelscheidt in. aan-

I ~erking. Op deze klein'"eruimte ontwikkelde
zich dus de oudste mijnbouw van Europa.
Daar nu van de eene kant in dit gebied uit-
sluitend en alleen de grondbezitter 't recht
op kolenontginning bezat en van de andere
kant de abdij Kloosterrade uit den aard der
zaak juist hier uitgestrekte en meestal ook
aaneeI).sluitende landerijen bezat, ja men kan
zeggen, 't grootste gedeelte in eigen bezit
had, is 't duidelijk, dat de belangstelling der
abten vanaf de vroegste tijden naar de mijn-
bouw moest uitgaan, en ook werkelijk uit-
ging. Bij 't grondbezit der abdij zijn twee

49). Men vergelijke Heyendal's voorafgaande op-
merkingen over de mijnbouw in Bijlage 1.

118

soorten van onroerende goederen te onder-
scheiden: 1. goederen, in direct bezit en be-
heer der abdij; 2. de emphyteutische d.w.z.
erf- en cijnsgoederen van 't klooster, die
onder de laathof der abdij stonden. Dat
alleen de.. abdij 't recht had op mijnbouw
onder haar eigen. gronden - wanneer men
eerst afziet van de openbare wegen en rivie-
ren, die deze landerijen doorsnijden - be-
hoeft geen nader betoog. Anders was 't ech-
ter gesteld met de onder 2 genoemde em-
phyteutische goederen, de erf- en cijnsgoe-
deren 5°). Deze waren in den loop der eeu-
wen door erfpacht in andere handen over-
gegaan, en stonden tenslotte J1let de abdij
in een nog slechts zeer los verband, dat spe-
ciaal alleen nog maar tot uitdrukking kwam
in 't feit, dat zij aan de laathof der. abdij
onderworpen waren. Zoo kon 't gebeuren,
dat bezitters van zulke erf- en cijnsgoede-
ren, op grond van hun vrij beschikkingsrecht
over de oppervlakte, probeerden ofwel zelf
onder deze gronden te ontginnen, ofwel van
de ondernemers de "èrfpenning" te verlan-
gen: In al deze gevallen heeft de abdij in-
gegrepen en ook haar recht weten door te
zetten, weliswaar dikwijls na langdurige en
kostbare processen voor het opperste ge-
rechtshof van 't land, nl. de Souverei~e Raad
van Brabant te Brussel.

Enkele voorbeelden mogen dit nader ilIus-
treeren: in 1645 op 28 Mei sluit de schepen
van de hoofdjustitie der stad 's Hertogen-
rade Matthys Beckers 51) met de uit 11 per-
sonen bestaande "Prickgesellschaft" een
overeenkomst over de ontginning der kolen
--'--

5°) Heyendal geeft in zijn Notitia de omvang
der emphyteutische goederen van 't klooster als
volgt aan: 386 morgen land en 42 huizen onder
Kohlberg; 68-69 morgen en 5 huizen onder Her-
zogenrath; 246 morgen en 10-12 huizen onder
Merkstein en Afden; in totaal dus ongeveer 700
morgen en ongeveer 60 huizen. Eén morgen be~
droeg in die tijd meer dan lY2 Pruisische morgen
(deze morgens waren berekend naar de Luiksche
St. Lambertusmaat). Weliswaar kwamen deem- I
phyteutische goederen onder Merkstein en Afden
voor de toenmalige mijnbouw niet in aanmerking,
maar toch beteekenden die 455 morgen, die dan
nog overblijven, onder Kerkrade en Herzogenrath,
plus de landerijen, die in direct bezit der abdij
waren, een geweldig bezit, waaronder mijnbouw I

in groote stijl mogelijk was.
51) Archief Rolduó, portef. 11, Cahier Prick.



onder zijn gronden - het gaat hier over een
erf- en cijnsgoed der abdij - onder voor-
waarde,dat de Prickköhler de kolen zullen
ontginnen "wo sy deselve met bickeIlen ende
schuppen'droech ende nat vinden", zonder
daarbij. Beckers schade te berokkenen. Ook
zijn zij verplicht aan Beckers de lOe pen-
ning te betalen. Bovendien staat de Prick-
gesellschaft toe, dat Beckers kolen voor
eigen gebruik kan betrekken à 5 gulden per
kar en "Marseran" (= Mageran) 5~) voor
15 Mark in Akensche munt mag laden. Ver-
dei gaande Köhler ermee accoord, dat
Beckers voor zijn ,,~rfgeld" zooveel kolen
haalt als hij wil. Wat de "honden" (Schacht-
hondt!) betreft,. zal Beckers "profyteren
waer de noturf sal ervordern" 53) en wanneer
de Köhler "die handt ontslaen" 54), dan zal
Beckers ook het "erfgeld" genieten, anders
echter niet. De Prickgesellschaft kwam deze
overeenkomst niet na: daarom klaagde
Beckers haar aan bij de Souvereine Raad te
Brussel op 22 November 1645. Op 12 Januari
1646 intervenieert abt Duckweiler in 't pro-
ces van schepen Beckers tegen de Prick-
gesellschaft en verklaart, dat Arnold Thevis
en consorten "hun te seer temerair en onbe-
hoirlijck hebben vervoirdert áchterrugs, son-
der synen weet ofte aensien en directelijck
in prejuditie van het recht en gerechtigheyt
den goedf;shuyse van Cloesterroede altijt ge-
competeert". Dat zij zich als pachters 't
recht hebben aangematigd met Matthys
Beckers een verdrag te sluiten aangaande
bepaalde goederen, die aan de laathof van 't
klooster onderworpen zijn; dat zij nu met
Beckers in een duur proces gewikkeld zijn
en dat zij eerst nu, om uit hun moeilijke po-
sitie te geraken, zich tot hem gewend heb-
ben met 't verzoek zijn persoonlijk recht als
abt van Kloosterrade op de mijnbouw onder
de betreffende gronden te doen gelden.

52) Mageran is een thans nog in 't Wormgebied
gebruikelijke uitdrukking voor stukkolen.

511)Wanneer 't noodig is, d.w.z. als 't vereischte
getal "honden" ofpaniers naar boven gehaald
wordt.

54) "die händt ahn das werck ahnschlagen" be-
teekent: de kolen eigenhading ontginnen; het is
een oeroude uitdrukking hier in deze streek. In
deze samenhang beteekent het: wanneer de
Köhler werken.

t 19

Wanneer hij nu ook genoodzaakt is dit te
doen, dan treft Thevis en consorten toch 't
verwijt, dat zij door hun onverantwoordelijk
optreden sine causa movens de abdij nadeel
hebben toegebracht; zij zijn daarom voor de
gevolgen van hun handelwijze verantwoor-
delijk. Dan motiveert de abt zijn interventie

. met te bewijzen, dat het in 't gegeven geval
gaat "urn goederen ende gronden van erfven
demGoedtshuyse van Cloesterroede toebe-
hoorende, gelegen onder het ressort ende
Jurisdictie van het Laethoff van denselven
Goidshuyse, daervan t'selve Goidtshuys is
in wedelijcke possessie Over memorie van
menschen." Tegelijkertijd dienen de Prick-
köhler te Brussel een verzoekschrift in om
"nulliteyt, recisie ende relievement" (.-: nie-
tig- of ongeldigverklaring) van hun contract
met Beckers te verkrijgen "houdende ende
erkennende den hooghw. heere prelaete voor
den rechten ende wettigen grotdheere en
aen denselven naerderhant doende Recke-
ninghe en betaelinge wegen denerffpen-
ningh." Op 12 Juli 1646 ziet Beckers af van
alle vorderingen op de Prickköhler, in 't bij-
zonder doet hij afstand van de "erfpenning",
daar 't contract duidelijk in strijd is met 't
privilegie van den abt en de jurisdictie van
de laathof der abdij. Dit proces bracht klaar-
heid in zake de emphyteutische goederen en
werd in latere processen steeds' als een pre-
cedent aangevoerd. Ook lezen we in 't ver-
.volg herhaaldelijk in de "Befahrungsproto-
kolle" van debeëedigde "Kohlwieger" naast
de naam van den eigenaar der opper-
vlakte, dat de grond en bodem onder de
laathof der abdij behoort, en dat dus de abt
recht heeft op het "erfgeld". Desondanks
begon in 1695 de weduwe Thevis een mijn-
bedrijf onder de erf- en cijnsgoederen van
Kloosterrade; voor de Raad van Brabant
verklaarde zij, dat deze haar uitsluitend
eigendom waren, en zij weigerde de verschul-
digde "erfpenning" te betàlen. Ook in dit
geval handhaafde de abdij haar aanspraken
en met succes. .

Toen de abdij in de 18e eeuw voor eigen
rekening de mijnbouw ter hand nam, werd
haar 't recht daartoe onder de erf- en cijns- .

goederen herhaaldelijk betwist. Vooral de
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familie Poyck, de concurrente der abdij in
't streven om het bedrijf verder uit te bou-
wen en tot dit doel de kleinere niet-levens-
vatbare bedrijven uit te schakelen, poogde
in het Hanckepanckleen en in de Muschen-
winkel haar kolen bouw onder erf- en cijns-
goederen der abdij langs gerechtelijke weg
te rechtvaardigen. In deze kwestie, waarin
ook - zooals reeds werd aangegeven -
oude rechten van vroegere bezitters en het
recht dat de koning aan de abdij had over-
gedragen, om onder de gemeentegronden ko-
len te delven, een rol spelen 55) ontstond een
heele reeks langdurige en kostbare proces-
sen, die alle ten gunste van den abt uitvie-

! len. Daardoor was tenslotte de tegenpartij
1 genoodzaakt afstand te doen van haar aan-

spraken op 't kolenprivilegie. Geen wonder
dat tenslotte de meeste andere ondernemin-
gen hun rechten aan de abdij verkochten,of
tenminste zich met de abdij associeerden,

"zoodat Kloosterrade bij de intocht der Fran-
schen bijna alleen mijnbouw uitoefende, daar
destijds nog slechts 2 ondernemingen zelf-
standig werkten. Men heeft daarom de abdij
herhaaldelijk verweten. dat zij de kleine
ondernemers met geweld uitgeschakeld en
daarmee existenties vernietigd heeft. Daar
kan men tegen inbrengen, dat de uit meer
of minder bemiddelde .menschen bestaande
ondernemingen niet kapitaalkrachtig genoeg
waren, om de steeds meer noodzakelijk wor-
dende diepbouw in de l8e eeuw met de
daartoe benoodigde machinerieën met succes
ter hand te kunnen nemen, en dientenge-
'volge van zelf hadden moeten verdwijnen 56).
Van de andere kant moet men bedenken,
,dat 'f streven der abdij om het geheele mijn-

"

55) Men vergelijke de figuratieve kaart van om-
streeks 1768 met verklaring van de afzonderlijke
rechtstitels, No. 1.

56) Men vergelijkeslechts, ho.e in de andere
naburige mijngebieden zich de mijnbouw op ge-
lijke wijze ontwikkelde: zoo exploiteerde in 't
regale-gebied de rijksstad Aken zelf reeds in de
17e eeuw een groot mijnveld (Teut), en aan de
werkzaamheden in 't land ter Heyden alsmede
in 't ambt Wilhelmstein (Bardenberg) namen altijd
meer rijkere families deel, zooals b.v. de schepen
van Aken, von Clotz, en Freiherr von Collenbach.
Deze ondernemingen konden 't echter ingeenen
deele halen bij 't grootsch opgezette bedrijf der
abten van Kloosterrade.

,
"
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bedrijf in's Hertogenrade in handen te krij-
gen tenslotte ingegeven was door de nood-
zakelijkheid om de rhijnbouw loonend te
doen zijn, en dat de vruchten van zulk groot-
bedrijf 't land en zijn bewoners ten goede
kwamen, temeer daar de vroeger zelfstandig
werkende Köhler nu in 't bedrijf der abdij
een vaste en loonende werkkring vonden.

4. lets over't mijntoezicht in 'tland van
's Hertogenrade.

In de regale-gebieden van 't Wormrevitlr
is men reeds vroeg -zooals licht te begrij-
pen valt - tot de vorming van een speciale
mijnrechtbank overgegaan. Naast de beo
eedigde "Kohlwieger" die in de vroegste tij-
den overal in functie zijn, zien we in 't
Akensche gebied later de beide "Kohlmeis-
ter", die samen met de "Kohlschreiber" de
mijnrechtbank vormen. Voor deze "leen-
rechtbank" ontvingen de Köhler hun belee-
ning. Een soortgelijke positie bekleedde in
Jülich (Bardenberg) de Eschweiler "mijn.
voogd", die onder de Jülich-bergsche keur-
vorstelijke Kamer in Düsseldorf stond. Daar-
entegen is 't in de niet-regale-gebieden -
zoo als in ter Heyden en in 'tLimburgsche -
niet tot een verder toezicht van staatswege
gekomen. Hier waren in mijnzaken alleen de
gewone rechtbanken bevoegd, en wel in 't
land van 's Hertogenrade vooral de schepen-
rechtbank van Kerkrade en de hoofdjustitie
te Herzogenrath. Bij grooter orieenigheden
wendde men zich tot de Souvereine Raad
van Brabant in Brussel. Tot de bevoegde
rechtbanken waren de "Kohlwieger" toegela-
ten. Zij waren mijndeskundigen en onder
eede verplicht hun ambt onpartijdig en recht-
vaardig uit te oefenen, met stricte inacht-
neming van het algemetIn reglement. Hun
aantal bedroeg twee of drie. Zij "bevoeren"
("bereden") de mijn met toestemming van
den schout, op verzoek van de Köhler of van
den landeigenaar, bepaalden regelmàtig de
"erfpenning" en gaven ook wel herhaaldelijk
inlichtingen tot het voortzetten van onder-
grondsche werken of tot het stopzetten van
't werk op gevaarlijke plaatsen. Hierover
stelden zij dan later een protocol op en deze
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No, 4. Oude Coolwercken der abdijCIoosterrade ( 18e eeuw).
Rijksareh, Maastr.

No, 5, Oude Coolwercken der abdij Cloosterrade (18e eeuw).
Rijksareh. Maastr.
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dienden dikwijls als bewijsstukken in han-
gende processen. Verder ging hun werk-
zaamheid niet. De kosten voor de "berydin-
gen" der Kohlwieger kwamen ten laste van
dengene, die 't onderzoek verlangd had.
Soms werden zij ook over beide partijen
verdeeld. De "Kohlwieger" hadden geen on-
voorwaardelijke toegang tot de mijnen. Her-
haaldelijk wordt een "bevaring" door 't pro-
test van de ondernemers verijdeld; daarover
wordt dan een protocol opgemaakt, dat men
den opdrachtgever doet toekomen. Bij ge-
schillen werden ook vreemde "Kohlwieger"
geraadpleegd. Daartoe was de toestemming
der belanghebbenden noodig, alsook 't ver-
lof van de rechtbank, tot welke beide par-
tijen zich eerst gewend hadden. Tenslotte zij
nog vermeld, dat tot 't ambt van "Kohl-
wieger" bepaalde functies van mijnmeter be-
hoorden, omdat zij in vele gevallen immers
moesten uitmaken, of een bedrijf zich aan de
door 't contract voorgeschreven eigendóms-
grenzen hield.

IV. De ver$chillende vormen van de
mijnbouw der abdij.

Zoo als men uit de voorafgaande uiteen-
zettingen kan opmaken,nam de abdij niet
altijd dezelfde positie in ten opzichte van de
mijnbouw in 'tland. Dat hing op de eerste
plaats samen, met de beteekenis van de mijn-
bouw in de verschillende tijdvakken. Aan-
vankelijk - toen de mijnbouw zich slechts
beperkte tot afgravingen aan de oppervlakte
(dagbouw) en de steenkolen nog niet van
economisch belang waren wegens de groote
rijkdom aan hout - heeft de abcJij geen bij-
zonder groote belangstelling voor de ontgin-
ning van kolen aan den dag gelegd. In de oud-
ste Annales Rodenses wordt dan ook met geen
enkel woord over kolenexploitatie gesproken,
alleen worden - zooals reeds gezegd - de
Ka1culen vermeld, maar in een heel ander
verband. Met één slag veranderde dit, toen
de economische beteekenis der kolen steeds
meer begrepen werd, en de oorsprorikelijke
houtrijkdom der uitgestrekte bosschen door
't kappen der boomen voortdurend slonk.

In welke vorm de abdij in die tijden aan
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de kolenontginning deelnam is ons niet be-
kend. Of zij dit deed in eigen beheer, of
haar finanties in de steenkolenondernemin-
genstak, of alleeh in zooverre erbij geïnte-
resseerd was, dat zij de afzonderlijke onder-
nemers tegen betaling van de "erfpenning"
verlof gaf onder de gronden, waar zij, het
mijnrecht bezat, kolen te delven? Dit zal
wel nooit vastgesteld kunnen worden, omdat
alle bronnen hiervoor ontbreken. Heyendal,
de bekende voortzetter der Annales Roden-
ses, maakt voor 't eerst melding van de
kolen bouw in 't land van 's Hertogenrade,
als hij spreekt over het reeds vermelde reser-
vaat van abt Leonhard Dammerscheidt in 't
jaar 1537. Het zou echter absoluut onjuist
zijn uit dit feit te concludeer en, dat vóór dit
jaar de abdij niet in een of andere vorm aan
de kolenontginning had deelgenomen. Even-
eens ontbreekt - om met Schué te spreken
- elk spoor van bewijs voor de bewering
van Büttgenbach, als zou Kloosterrade van-
af zijn bestaan van 1113-1795 onafgebroken
onder zijn gronden mijnbouw uitgeoefend
hebben. Wegens 't ontbreken van elke bron
is er juist over deze oudste tijden niets met
zekerheid te zeggen. De gegevens zijn zeker
in 't archief der abdij voorhanden geweest,
maar in de aanhoudende oorlogstroebelen
verloren gegaan, en bij de brand van de stad
Aken in 't jaar 1656 zijn waardevolle archi-
vália van Kloosterrade een prooi der vlam-
men geworden 57). In een uittreksel van de
inventaris van 't archiëf van Kloosterrade
uit 't einde der 17e eeuw 58) vindt men de
aanteekening: "Steinbuscher Kohlwerck dem
Closter zustendig 1537". Jammer is het we-
gens de dubbelebeteekenis van 't woord
"Kohlwerck" niet mogelijk bepaalde conclu-
sies te trekken. Het kan beteekenen, dat de
abdij destijds in de Steinbusch een kolen-
bedrijf exploiteerde. Maar ook kunnen er
enkel de kolenaders mee bedoeld zijn onder

51) Men vergeHjke mijn artikel: "Das Kloster-
rather Haus" in "Zeitschrift des Aachener Ge-
schichtsvereins, dl. -55, p. 102 en 112/113.

68) vgl. de "Publications de Maastricht" Tome
XL (XX) van 't jaar 1904, p. 297. De hier ge-
noemde oorkonden vormden in de 17e eeuw een
groep in het Archief van Kloosterrade. De toen-
maligerangschikking bestaat thans niet meer; het
meeste is als verloren te beschouwen.



de Steinbusch, waarover de abdij als eigena-
resse 't beschikkingsrecht bezat.

Van een eigen mijnbouw van Kloosterrade
wordt met zekerheid eerst in 1616 gewag
gemaakt. Heyendal nI. vermeldt in de Anna-
les Rodenses, dat in dat jaar, toen men reeds
kolen ontgon onder 't Wormgebied en toen
de ondergrondsche werken altijd moeilijker
en gevaarlijker werden, de schrandere abt
Balduinus von Horpusch aan de Steinbusch
't water van de Worm liet opstuwen, waar-
mee voor 't eerst een pomprad in beweging
gezet werd. Zoo wist hij een aanmerkelijke
stijging der productie te bewerkstelligen.
Maar de oorlogsomstandigheden waren voor
het grootsch opgezette werk niet gunstig.
Na enkele tientallen van jaren raakte het in
verval en op heden herinnert nog de oude
plaatsbenaming "aan de Pomp" aan het pio-
nierswerk van dezen vèr vooruitziend en pre-
laat.

Wij komen nu aan de afzonderlijke eco-
nomische vormen van de mijnbouw der abdij,
die in 't nauwste verband staan met de ver-
schillende bedrijfsperioden van de mijnbouw
in 't algemeen in deze streek.

Wagner 59) neemt voor de mijnbouw in 't
Wormgebied vijf perioden aan:

le bedrijfsperiode: Van de ontdekking der
steenkolen (1113 - dagbouw) tot aan 't
begin van 't ondergrondsche bedrijf in
't begin van de 14e eeuw. Duur van deze
oppervlaktebouw (dagbouw) ongeveer
200 jaar.

2e bedrijfsperiode: Ondergrondsch bedrijf
door mijngangen uit het Wormdalen
schachten van geringe diepte op 't heu-
velplateau van KohIberg tot aan 't begin
van de eigenlijke ondergrondsche wer-
ken in 't begin der 16e eeuw. Duur on-
geveer 200 jaar.

3e bedrijfsperiode: Bedrijf onder het dal, tot
men 't laagste niveau heeft bereikt, tot
aan de in werkingstelling van de water-
kracht van 't Wormdal in 't jaar 1616
(abt Horpusch). Duur ongeveer 100 jaar.

5°) o.c. Wagner: "Beschreibung des Bergreviers
Aachen, Bonn 1881,p. 69.
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4e bedrijfsperiode : Voortzetting van het
ondergrondsche bedrijf met waterrade-
ren vanaf 1616 tot aan de plaatsing van
de eerste waterloozing-stoommachine op
de mijn Langenberg bij Kohlscheid in 't
jaar 1811. Duur ongeveer 200 jaar.

Se bedrijfsperiode: Vanaf de plaatsing der
eerste waterloozing-stoommachine tot
heden.

Voor onze beschouwing komen enkel de
vier eerste bedrijfsperioden in aanmerking,
en daarvan blijft de eerste weer buiten be-
schouwing,omdat eenerzijds over deze pe-
riode alle gegevens ontbreken en anderzijds,
omdat de mijnbouw zich toen eigenlijk alleen,
bepaalde tot afgravingen aan de oppervlakte
(dagbouw), en verdere kringen, zoo als b.v.
de abdij, weinig interesseerde. Geheel anders
echter staat het met de 2e periode. In dit
tijdvak wordt men zich de grooteecónomi-
sche beteekenis der steenkolen bewust. Dat
bewijst 't feit, dat men nu overging tot de
heel wat moeilijkere ondergrondsche ontgin-
ning door middel van mijngangen en schach-
ten van geringe diepte. ,Dit was een belang-
rijke schrede vootuit in de techniek van de
mijnbouw, en stelde reeds bepaalde eischen
aan de mijnwerkers. Ook over de,ze periode
beschikken we over zoo goed als geen gege-
vens. Eerst bij 't begin der 3e periode, toen
men steeds dieper moest gaan delven en men
langzamerhand tot aan 't laagste niveau van
't dal ging ontginnen, duiken de eerste be-
richten op. Zij zijn uiterst schaarsch en zij
geven ons slechts een zwak beeld van de
mijnbouw dier dagen. Toch kunnen we dit
constateeren: dat de abdij destijds reeds
groote beIangen had bij de ondernemingen
der Köhler, omdat zij juist de grooteeco-
nomische beteekenis der steenkolen had be-
grepen. Dat bewijzen duidelijk het bekende
reservaat van Dammerscheidt en de nu be-
ginnende beleeningen van gronden der abdij
aan ondernêmingslustige Köhler voor de
leenhof van Kloosterrade. Ook worden reeds
de namen genoemd van de kolenlagen,- die
voor de ontginning in aanmerking kwamen
en die met de nog thans gebruikelijke groo-
ten deels overeenstemmen. Maar alles te~



zamen zijn 't nog altijd echt schaarsche ge-
gevens. Hinzen heeft in zijn proefschrift 6°)
het voornaamste beknopt aangegeven. Ik
volg zijn berichten en vul deze aan met
verdere schriftelijke gegevens 61).

De volgende beleeningsacten getuigen van
de relaties der abdij tot de toenmalige
kolenontginning, nI.: In 1584 hebben "Derich
Paffen, Merten Doverichs, Goert Doverichs,
Hein Roetkranz, Jan Paffen von dem Erw.
heere Johan \Vormbs, abt, aengenome al-
sulcke koelwerck genant dat hymelrich und
steinganck." 62)

Op 28 April 1593 hebben de "Spitze koller
aggenoem zo wyrke (= te bewerken) das
Kollwerck nae Aret (eigennaam) bui den huys
und hoff alwaer ein acht (= adit, water-
kanaal) was." 63)

Op 8-10-1601 "haben Merten Duverichs,
Dederich Paffen, Jan Duverichs, Jan Aret
aengenhamen dat Koelwerck. genant dat Hei-
melreich und de Voess 64) was sy da kuinnen
erlangen nha geleigeheit des wercks -, jei-
des nha seiner werdt den erffpfenning zo
geiben, sonder archlist. Weiders haven die
voers. aeingenhamen dat werck aein den
auwenhoffs heigen (Heggen?) und suillen
wercken om den sexte pfenning, und dat

6°) o.c. "Rechtsverhältnisse des Steinkohlen-
bergbaus im Wurmrevier",p. 11 aanm. 27.

61) Archief Rolduc, portef. 8.
62) De beleening der zes genoemde Köhler

heeft dus betrekking op de ontginning van twee
"Koelwercke", hetgeen hier zooveel als kolenlaag
beteekent, n.l. van het Heemlich, dat in Barden-
berg Furth heet, een naam, die thans ook nog hier
gebruikt wordt evenals steinganck (Steinknap-
per?). Interessant is hier ook de volksetymolo-
gische verklaring van Heemlich als "hymelrich",
waarop ook Ernst dl. l,p. .119, aanm. 1 wijst:
C'est celle qu'il apelle Haemlich; elle se nomme
vulgairement Heemlich. Dans d'anciennes écritu-
res elle est nommée "Hemelryck", c'est-à-dire le
règne céleste. Comme c'est la plus excellente des
veines, les houilleurs l'ont'comparée avec le pa-
radis. Het Heemlich (Furth) was destijds wel de
rijkste kolenader van de streek. Morand vermeldt
deze als de eenige in zijn werk: "L'ad d'exploi-
ter les Mines de Charbon de Terre", Paris 1768
en zegt op bI. 133: "Dans le Limbourg nommé
Pays d'Outremeuse, territoire de Rolduè ou Rode-
le-Duc, la mine de Haemlich donne le charbon
qui est du meilleur usage; elle s'étend au pays de
Juliers jusqu'à Bademberg, ou elle s' appelle la
Vorte (= Furth).

63) Archief Rolduc, portef. 9.
64) Bedoeld wordt de kOlenlaag Geelarsch.
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alles zo geiben bij mhans (= Mannes) from-
heit sonder archlisten." "Anno 1601 des 19
October ist zo Cloeisterraedt erscheinen Le-
men Duverichs, Thisz in den roidtwidt und
Dederich Paffen, haven 'Von mir Matthissen
Straelen Abten zo Cloesterraedt aeingenho-
men eyn Koelwerck geheisen den Stinkert 65),
da von zo geiben dem Cloeister den sexte
pfenning, und in fall das sy das werck sex
waichgen verblibenlissen, soli mir frey
staein, aondere damit beleinen." Op de 28-5-
1604: "das koelwerck oH den Koelberch
auszer Steingang, Himmelreich und Voss".

Dit zijn de eenige gegevens uit de 3e pe-
riode, die tot ons gekomen zijn. Zoo als wij er
uit kunnen zien gaat het hier om beleeningen
aan meerdere personen, die gemeenschappe-
lijk kolen ontginnen; in 't hoogste geval zijn
het zes ondernemers. Toen nu tegen 't einde
der 3e periode de bodem van 't dal bereikt
was en de eigenlijke diepbouw begon,Jwerden
de moeilijkheden van dag tot dag grooter. Er
was vooral gebrek aan technische hulpmid-
delen om 't grondwater te verwijderen, en
speciaal aan geld om de productie met eenig
uitzicht op winst te kunnen voortzetten.
Wat de technische moeilijkheden betrof,
hierin wees abt Balduinus von Horpusch
de weg aan, doordat hij in 1616 bij de Stein-
busch - voor 't eerst in 't gansche W orm-
revier - een waterrad liet plaatsen, en op
die manier verdere eigenlijke diepbouw mo-
gelijk maakte. Deze maatregel 'Van Klooster-
rade was dus in de ware zin van 't woord
"epochemachend" en. leidde een nieuw tijd-
perk in. nI. de 4e periode. Redding uit het
tot dusver heerschende kleinbedrijf en uit
het daarmee verbonden geldgebrek bracht
de economische aaneensluiting van kapitaal-
krachtige ondernemers. Zoo begint dan in
't begin der 17e eeuw het tijdperk der
"Köhlergesellschaften", de z.g. "societeiten",
die van nu afaan de mijnbouw alhier beheer-
schen. V!in zelf sprekend bleef de abdij bij
deze wedloop der kapitaalkrachtige perso-
nen en instellingen in de streek niet lijdelijk
toezien. Zoo zien we, hoe zij in deze tijden
ernaar streeft om aan de mijnbouw hier te

65) Bedoeld is de kolenláag Stinkert.



lande een aandeel te hebben. dat beant-
woordde aan haar uitgestrekt grondbezit;
dat zij er steeds op bedacht is om haar vèr
strekkende rechten te handhaven en verder
uit te breiden. Tot een eigenlijke mijnbouw
in eigen beheer, zooals die onder abt Hor-
pusch bestaan had, kwam 't voorloopig nog
niet, maar daarvoor trachtten de abten des
te meer invloed te krijgen op de "Societei-
tt:n", die nu meer en meer in 't leven geroe-
pen werden.

A. De abdij Kloosterrade en de "Köhler-
societeiten"van 't land van 's Hertogenrade.

De hooge exploitatiekosten, die ontston-
den, toen men met de ontginning der kolen
onder de dalbodem begon, hadden de afzon-
derlijke Köhler of "gezellen" genoodzaakt
zich aaneen te sluiten in mijn-"Gesellschaf-
ten" met een beperkt aantal deelnemers. Hoe
dieper men afdiepte, des te grooter werden
de nadeelen, die aan deze kleinbedrijven ver-
bonden waren. Men ging er nu toe over de
oude mijn-"Gesellschaften" op een soliede-
re basis te plaatsen, en zoo ontstonden de
z.g. "VereinigungsgeseIIschaften", die zich
"Societeiten" noemden. Iedér afzonderlijke
deelnemer kreeg op grond der gesloten over-
eenkomst een bepaald aandeel toegewezen;
naar de hoogte hiervan werden de finantieeIe
prestaties en ook 't aandeel in de winst en
't verlies berekend. Zulke aandeeIen konden
verkocht of vermaakt worden. Zoo kwam 'tt
dat 't ambacht van Köhler in bepaalde fami-
lies erfelijk werd, en thans zijn 't nog steeds
dezelfde namen als die, welke de geschied-
vorscher in de afzonderlijke perioden ont-
moet: de Doveren, Offermans, Paffen, Cre-
mer, Rütten, Goossen, Goebbels, Aeckens,
Vincken, Baenen, Rehaen, Bey, Savelsberg,
Delahaye, Wevels, Barwasser, Gerarts en
nog vele andere. We vinden ze in de oud-
ste "beleeningsoorkonden", we ontmoeten
ze als deelnemers in de "societeiten", en zij
werken thans nog als gewone mijnwerkers
of als opzichters in de groote moderne be-
drijven aan beide zijden der grens: helden
van de arbeid en ijzeren plichtsbetrachting,
die van geslacht tot geslacht hun moeilijk en
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gevaarlijk beroep met een bewonderenswaar-
dige toewijdng als iets van zelf sprekends
uitoefenen I .

Op de mijnvelden van 't land van 's Her-
togenrade treffen we in de 1Be eeuwen
grootendeels reeds in de 17e eeuw de vol-
gende "societeiten" van Köhler aan:

1. de Prickköhler.
2. de Hanckepanckköhler in 't Hancke-

panck- en Spitze-leen.
3. de Herzogenrather- of Wiefelscheidt-

köhter in 't Rather-veld en Muschen-
winkel.

4. de Graeffer- of Heggher-Köhter.
5. de Krehaenköhler en de met hen in ver-

band staande Fouckert- (- Voccart) en
Pompenmaecker-Gesellschaft.

6. de Bostroper Köhler in 't district Bos"
trop-Pesch. .

7. de mijn St. Nicolas, ook "sinter Klas"
genoemd.

I Î" /

1. De Prickköhler. 88)

Naast Hanckepanck, aan deze zijde der.
Nieuwstraat ligt het oude kolenveld Prick,
welks naam nog heden in de "Nieuwe Prick"
en verschillende straatnamen voortleeft. Het
werd reeds in 1645 door Aret Th~vis met 10
anderen, dus door 11 personen in 10 aandee-
len bewerkt. In 't jaar 1663 wordt melding
gemaakt van de aanleg van een luchtschacht
op het HoItzerhof-erf naar de HoItzer Gasse
toe. In hetzelfde jaar hooren we dan nog
van de aanleg van een nieuwe schacht, waar
men een "brug" van 10-11 gelachter 81) laat
staan om 't water te kunnen bedwingen. De
bedrijfskosten zijn volgens dit bericht zeer
hoog, omdat men door een compacte berg-
massa heen moest graven en de aanleg van
een Atb niet te vermijden was. Ondanks alle
voorzorgsmaatregelen had in 1673een water-
doorbraak plaats, die de arbeiders dwong 't
werk te verlaten. en een nieuwe schacht te

88 vgl. hierover Archief Rolduc: portef. 11, Ca-
hier Prick. Rijksarchief Maastricht: Akten betrek-
kelijk de kolenmijnen van de abdij Kloosterrade.
Staatsarchief Düsseldorf; Diarium rerum memo-
rabilium abbatiae Rodensis, vanaf 't jaar 1741.
87) Eén gelach ter (toise) = 2 M. (precies:
1.49M.). .



graven. Men begon nu meer in Oostelijke
richting te graven en ontgon de gronden
onder Maubach. Hier kwam 't in 1681 tot
conflicten tusschen de Prickköhler en hun
Herzog~nrather-kollega's. Na een "berey-
ding" (= onde,rzoek) in beide bedrijven
werd uitdrukkelijk bepaald, dat niemand 't
water in de "ath" van een ander mocht lei-
den en hem aldus schade berokkenen. In 't
jaar 1695 hadden de Prickköhler tusschen de

Holtzerweg en de çOJ1s.k,e~erakkergrens
mijngangen aangelegd en geraakten nu in
strijd met de weduwe Simon Beckers en kin-
deren, wier grond en bodem echter onder de
laathof van Kloosterrade stond, hetgee~ door
de interventie van den abt ten gunste der
Prickköhler en in 't hierop aanhangig ge-
maakte proces duidelijk werd vastgesteld.
Het kolenveld, dat de Prickköhler ontgon-
nen, was namelijk van de abdij. Dit wordt
bewezen door de zeer talrijke "Befahrungs-
protokolIe", waarin telkens op verzoek van
den abt de erfpenning wordt vastgesteld,
en ook door de verschillende reeds gemelde
interventies van den abt ten gunste der ont-
ginners, b.v. in 1645 tegen Matthys Beckers,
en in 1695 tegen boven genoemde Elisabeth
Thevis, de weduwe van wijlen Simon Beckers
en haar kinderen. Omstreeks 't einde der
17e en 't begin der 18e eeuw had de schout
van Kerkrade Noël Bombaye de toestem-
ming van den koning van Spanje weten te
verkrijgen om onder de gemeentegronden en
de wegen van Kerkrade en Herzogenrath
kolen te ontginnen. Hij ontwierp hierop in 't
jaar 1701 statuten voor een nieuw te stichten
groote "societeit", waarbij gedacht was aan
een samensmelting met de Prickköhler.
Kloosterrade wilde voor 3/1er aan deelnemen.
Voor een ath, welke Bombaye onder zijn
gronden had gevonden, en welke hij als zijn
uitsluitend eigendom beschouwde, maakte
hij in zijn ontwerp-verdrag aanspraak op een
bepaalde jaarlijksche betaling, te geschieden
door de overige deelnemers. Het geprojec-
teerde contract werd echter door abt Heyen-
dal in deze vorm niet aanvaard. Ook wilde
de abt zich niet aan de Prickköhler binden.
Een tegenvoorstel van Kloosterrade werd
eveneens verworpen, en zoo bleef voorloopig
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alles zooals 't was. In de volgende jaren
schijnen de Prickköhler door toevloeiing van
bedrijfskapitaal een belangrijke vooruitgang
t~ hebben geboekt; in 't jaar 1723 hebben de
mijnen nl. in totaal 117 arbeiders. In 1728
volgt de economische aaneensluiting van alle
Prickköhler, namelijk 1. de erfgenamen van
Wilhelm Heinrich Poyck, d.w.z. Peter Kas-
par Poyck en Johann Leonard Poyck, 2. Jan
Bey, 3. Peter Rehaen, 4. Crijn Cremers en
5. wed. Matthys Beckers, verder 6. Peter
Aeckens en Simon Bey. Dusc6 aandeelen en
8 deelnemers. In hetzelfde jaar verschijnt
dan ook een door Heyendal uitgewerkt re-
glement voor de gezamenlijke 4 "Prick-
koulen", waarvan de vierde echter nog in
dat jaar werd stilgelegd. Er is hier sprake
van de z.g. "oberste Koule", de middelste
schacht "am Häussgen" en de "unterste
Koule" op het Jagdveld. Tegelijk wordt ook
een overeenkomst gesloten met de Hancke-
panckköhler, om te voorkomen, dat de
Köhler, die minder bij de Prickmijnen ge-
interesseerd waren, zich bij het opnieuw in-
bedrijf-stellen van de Hanckepanck bij dit
bedrijf zouden aansluiten. Want velen waren
bij beide ondernemingen geinteresseerd, en
zoo trachtte men bewust een losse samen-
werking van beide bedrijven te ,bewerkstel-
ligen. Het getal der bedrijfsaandeelen werd
tot 9 verhoogd, waarvan de familie Poyck 1/a

in handen wist te krijgen. Bestaande grens-
geschillen werden door een vergelijk uit de
weg ~eruimd. Er werd o.a. overeengekomen
ondergrondsche ba,rrières (bruggen of pi-
laren) te laten staan, om zoo de veiligheid
in de bedrijven te verhoogen. Als grens 1
tegen Hanckepanck werd de oude weg van
Herzogenrath naar Aken aangewezen.

Ten allen tijde behoorden de Prickgronden
aan de abdij Kloosterrade; zij ontving de
"erfpenning" en in 't reglement van 1728
staat uitdrukkelijk vermeld, dat alle rechten
der Köhler aan de abdij terugvallen, wanneer
de bepalingen van 't reglement niet worden
nageleefd. In 1741 zei abt Rauschaw - zoo-
als we nog zullen zien - het verdrag met de
Prickköhler op, en nam sinds zelf de ~ontgin.
ning der kolen onder de gronden der abdij
ter hand. De Prickmijnen bleven echter, zij



het ook in geringere omvang en onder
andere beleeningen, voortbestaan. In de
Fransche tijd speelden zij nog een rol en
leven in de 20e eeuw voort in de z.g. "Nieu,,;,e
Prick", waarover later nog gesproken zal
worden. .

2. De Hanckepanck-kähler in het Hancke.
panck- en Spitze-leen. 86)

Dit mijnveld begon bij de Kohlbergsweg
(zuidgrens), waar 't grensde aan het dis-
trict Kochen-erven; westelijk liep de grens
langs de weg van Aken naar Herzogenrath
en ging midden door Strasz, waar de Noor-
delijke grens bereikt werd. Oostelijk grensde
het aan het Couckemerhof-Ieen en aan de
gronden der Heggher- of Graefferköhler.69)
In 't Hanckepanck- en Spit ze-leen had reeds
in de 17e eeuw een onderneming kolen ont-
gonnen. In 1640 nI. verheft Arnold Thevis,
volgens getuigenis der registers van de
"Mannkammer" van Herzogenrath, de erven
Hanckepanck en Spitz "onder Kerkrade op
den Coolbergh" tot stokleenen. In 1689 zijn
15 kleine bezitters voor de "Mannkammer"
ontboden om bij de verheffing van beide lee-
nen te "concUrreeren", voor zoover zij daar-
in bezitingen hebben liggen. Aan de oude
onderneming in 't Hanckepanckleen 7°) nam
ook Noël Bombaye deel, die - zooals we
reeds vermeld hebben - in 1701 toestem-
ming trachtte te verwerven om onder de
openbare wegen en gemeentegronden kolen
te ontginnen. Na zijn dood in 1706 gingen
zijn goederen aan zijn schuldeischers over;
van deze kocht de zoon van den overledene,
de schout Winand Bombaye, ze weer terug

68) Vgl. hierover: Archief .Rolduc: portef. 9 B.,
Cahier Hanckepanck, alsook de reeds aangehaalde
bronnen in 't Rijksarchief te Maastricht en in 't
Staatsarchief te Düsseldorf. Om mIsverstand te
voorkomen zij vooraf vermeld, dat deze Hancke-
panckgesellschaft niets uit te staan heeft met de
Hanckepanck-mijn in Kohlscheid, die van veel
jongere datum is, en waarschijnlijk een benaming
is, welke van de oudere onderneming is overge-
nomen.

89) Men vergelijke de kaart: De verschillende
oude leenen onder Kerkrade, waar kolenmijnen
bestonden. No. 2. .

7°) In de oudste tijd heet het ook, blijkbaar
naar een vroegeren bezitter, het Trumpenerleen.

126

in 1707. Met zijn goedvinden stichtten toen
diens kinderen Joseph en Eleonora Bombaye
de z.g. nieuwe Hanckepanckgesellschaft. Aan
deze onderneming namen deel: Peter Kaspar
Poyck senior, schepen te Kerkrade en gref-
fier te Simpelveld, Winand Panhuysen, Hein-
rich en Peter Wevels. Hierbij stoorden zij
zich niet aan het reservaat, dat baron Fr.
W. von Spies zich in het Spitze-leeQ- in 1645
had voorbehouden, en zij werden door diens
erfgenamen daarin niet gehinderd. Maar in
't Spitze-Ieen exploiteerden ook de beide
schouten Peter Kaspar Poyck junior en Jo-
hann Leonhard Poyck een mijn. Tengevolge
van grensgeschillen kwam 't tot een proces
tusschen de beide Poycks eenerzijds en
Joseph Bombaye en diens zuster Eleonora
anderzijds, hetwelk eindigde met een com-
promis, toen na de dood van Joseph Bom-
baye Eleonora Knoest (Eleonora Bombaye
was gehuwd met den Keulschen "Kammer-
rat" Sixtus Michael Knoest) het ontginnings-
recht in 't Hanckepanck- en Spitze-Ieen aan
haar neven, de beide Poycks, afstond. Deze
wisten nu de meeste aandeelen in de Hancke-
panckgesellschaft in handen te krijgen 71) en
in 1752 teekentde stadhouder Peter Kaspar
Poyck voor zijn persoon alleen als "proprie-
taris voor een derde deel in die soo genoem-
de Hanckepancks Coolwercke". Ook de abt
van Kloosterrade bezat overigens aandeel en
in déze onderneming; want hij had binnen 't
mijnveld eveneens bezittingen liggen en be-
trok ook de "erfpenning", zooals uit de "Be-
fahrungsprotokolle" uit de jaren 1681, 1687
en 1689 duidelijk blijkt. Toen nu de abdij
zelf kolen ging ontginnen, werd zij de na-
buur van de Hanckepanckgesellschaft der
Poycks,die twee nieuwe schachten had aan-
gelegd aan de Noordzijde van de weg naar
Aken, in de onmiddellijke nabijheid van de
door Kloosterrade geëxploiteerde mijn. Van-
af 't jaar 1760 kwam 't tot een lange reeks
langdurige processen tusschen de abdij en de
Poycks over grensgeschillen, over werkelijke
of vermeend toegebrachte schade, over 't-
oude Krehaenkanaal en de emphyteutische
goederen der abdij. Ofschoon al deze pro-

71) Peter Kaspar Poyck senior stierf in 1749, hij
was ongehuwd. .



cessen ten gunste der abdij uitvielen, kwam
men toch niet tot een vergelijk en de rechts-
strijd duurde voort tot na 't jaar 1770. Later
greep ook de erfgenaam van baron von Spies
in de hangende processen in. Toen in 1766
Maria Theresia de abdij 't recht toekende
om kolen te delven onder de openbare we-
gen en gemeentegronden in heel 't land van
's Hertogenrade, en tenslotte ook baron von
Spies zijn ontginningsrecht aan Kloosterrade
afstond, waren voor de Poycks alle kansen
om in Brussel een gunstig oordeel te verkrij-
gen verkeken. 12) Zoo kwamen de beide par-
tijen, strijdensmoe, tenslotte tot een verge-
lijk: 30 Mei 1772 verkochten de Poycks het
ontginningsrecht onder Hanckepanck en
Spitz en onder hun overige goederen voor
de som van 500 Reichsthaler aan de abdij. Zij
erkenden, dat erfgoed Kochen altijd aan
Kloosterrade had behoord, deden afstand van
hun vermeend recht op 't Krehaen-kanaal
en stonden ook het door hen zelf aangelegde
Hanckepanck-kanaal aan de abdij af. Y.an.!.f.
't jaar 1772 is Kloosterrade in het alleenbezit
van 't recht op kolenontginning -in het Han-
ckepanck- en Spitze-Ieen.

3. De Herzogenrather- of Wiefelscheidt-
. köhler. 18)

Dit district lag aan de Noordgrens van
Prick en Hanèkepanck. Het omvatte vooral
het Ratherveld en de z~g. Muschenwinkel.
Hier waren alle voorwaarden voor de abdij
aanwezig om zelf de kolenexploitatie ter
hand te nemen. Immers hier had zij veel
eigen bezittingen en veel emphyteutische
goederen, terwijl talrijke openbare wegen het
gebied doorsneden. Verder lagen aan de
Beckenberg uitgestrekte gemeentegronden,
waarvan het ontginningsrecht immers sinds
1766 alleen de abdij toekwam. Vroeger had
de abt dit gebied verpacht en ontving daar-

7') Verg. ook de briefwisseling tusschen P. C.
Poyck en abt Haghen, Archief Rolduc: portef. 10,
Cahier J. Kochen-Erven.

78) Cfr. Rijksarch. Maastricht: K~lenmijnen van
de Abdij Cloosterrade. Convolut D~ E, Rather-
en Graever-Köhler, alsook de figuratieve kaart
van omstreeks 1768. No. 1.
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voor van de Ratherköhler de "erfpenning",
zooals talrijke beleeningsprotocollen o.a. van
1665, 1670, 1672, 1693, 1695, 1710, 1714 en
1716 duidelijk aantoonen. Hier exploiteerde
omstreeks 1693 ook Noël Bombaye een mijn,
die "den Bayer" heette; daarvoor betaalde
hij aan de. abdij erfgeld. Ook de Poycks be~
zaten hier 2 mijnen, die geëxploiteerd wer-
den onder de naam van Mme. Aldegundis
Jacobine Poyck-von Grupello; de eerste lag
in de z.g. Muschenwinkel74), de tweede in
het Ratherveld. ~Tijl nu !.2. ge °Il~~deUi.i!çs
nabijheid ook Kloosterrade kolen ontgon,--- ua ..' '. - -c.-
ontstonden er wrijvingen, en wel speciaal
over de waterafvoer. De kwesties werden
in 1770 in der minne geschikt door een over-
eenkomst tusschen den abt en de Wie fel-
scheidtköhler, door bemiddeling van een ze-
keren Zenser, slotkapelaan van Erenstein, die
overigens ook zelf finantieel bij deze onder-
neming der Poycks geinteresseerd was, alsook
door den schepen van Herzogenrath, F. A.
Cox. Meer gecompliceerd bleken de geschil-
len over absoluut bewezen grensschendingen
door de Wiefelscheidtköhler ten opzichte
van erf- en cijnsgoederen van Kloosterrade.
Ook hadden zij aan de Beckenberg mijngan-
gen aangelegd onder de gemeentegronden
van Herzogenrath, zonder Z. Majesteit iêts
daarvoor betaald te hebben of ~ierover' in
overleg te zijn getreden met Kloosterrade,
dat immers sinds 1766 't alleenrecht bezat
óm onder zulke gronden kolen te exploitee-
ren ofwel om toestemming daartoe aan an-
deren te verleenen. Ook had men kolen ont-
gonnen onder landerijen, die tot het vroe-
gere Oouckemerhof-Ieen behoorden en die
de Poycks van Mme Knoest, de eigenares
der oppervlakte, gepacht hadden. Al deze
omstandigheden waren de oorzaak, dat de
daaruit voortvloeiende processen, zoowel
met de Poycks als met de erven Bombaye
(Knoest), voor deze ongunstig verliepen. Zij
werden herhaaldelijk veroordeeld en deden
tenslotte afstand van het recht op de kolen
onder de Couckemerhof-goederen ten voor-
deele van Kloosterrade tegen een schade-
loosstelling, ineens te betalen, van 5000

71) Cfr. de kaart van omstreeks 1768. No.!.



Reichsthaler 15). In het Ratherveld en in de
Muschenwinkel bleven de Poycks voorloopig
nog in 't bezit van hun 2 mijnen, nadat zij
aan de abdij schadevergoeding betaald had-
den. Maar in 1788 kocht de abdij ook deze
gronden op en bezat nu 't alleenrecht tot
exploitatie van het mijnveld, dat vroeger aan
de Herzogenratherköhler toebehoord had, en
tevens van de gronden onder 't oude Cou-
ckemerhof-Ieen.

4. De Graeffer- of HeggherkDhler. fit)

De Graeffer- of Heggherköhler vormden
een oude "Gesellschaft", die ontstaan is te-
gen 't einde der 17e eeuw, zooals uit be-
waard gebleven contracten van deze onder-
neming blijkt. 11) Zij ontgonnen vooral de
kolen onder het z.g. Guttradtei'-leen, dat
onder de laathof van Kloosterrade stond.
Hun mijnveld strekte zich uit aan de eene
zijde van het Leyendecker- langs het Spitze-
leen tot aan de Wormt aan de andere ~zijde
langs het Prickbosch" Couckemerhof;. Pil-
gramsweg tot aan het Honthof-Ieen, dat,
sta~dê o-nOOrae laathof van Kloosterrade,
aan de abdij erfpacht betaalde.18) In 1744
geraakten deze Graefferköhler in conflict
met de Poycks, omdat zij te dicht bij Han-
ckepanck gekomen waren en zelfs in dit
mijnveld mijngangen hadden aangelegd. Zij
betaalden een schadevergoeding ineens en'
beloofden voorloopig de luchtschacht op de
land~rijen van Goswin Rehaen open te hou-
den, opdat de Poycks deze konden benutten.
In 1745 beleende Mme Knoest hen met ver-
schillende landerijen, waarvoor zij aan haar
erfgeld moesten betalen. Hierover zijn nog
kwitanties aanwezig van den "halfwinner"

15) Men zie de minnelijke schikking in vier han-
gende processen tusschel1 Kloosterrade en de er-
ven van de overleden Madame Knoest van 't jaar
1767 en 1771, Rijksarchief Maastricht: Kolenmij-
nen van de abdij Cloosterrade. '

78) RijksarchiefMaastricht:Kolenmijnen". de
abdij Cloosterrade, Convolut D en E, Rather- en
Graever-köhler.

11) Men vergelijke het contract der Foulplaster
Gesellschaft van 19 Maart 1699. De naam van
deze mijn "up den Foulplaster" is thans nog be-
waard gebleven in de plaatsaandtiiding "Ful Platt".

18) Vergel. de kaart over: "Verschiliende oude
leenen onder Kerkrade". No. 1.

128

(= halfer) Laurenz Errents, den gevolmach-
tigde van Mme. Knoest. In de loop der vol-
gende jaren probeerden de Poycks vaste
voet te krijgen op 't mijnveld der Graeffer;
zij verwierven steeds meer invloed en ont-
vingen tenslotte voor enkele beleeningen erf-
geld van laatstgenoemden. In 1757 greep de
abt van Kloosterrade in in een geschil tus-
schen de Poycks en de Graefferköhler, om
eindelijk de stijgende invloed der Poycks te
remmen. De afloop der processen tegen de
Poycks en de erven Bombaye had tenslotte
ook een beslissende uitwerking op de hou-
ding der Graefferköhler. Want op 17 Octo-
ber 1780 stonden zij de door hen bewerkte
gronden tegen een schadeloosstelling-aan de
abdij af, die nu ook in 't district Hegghen
het alleenrecht tot ontginning bezat.

5. De Pompenmaecker - Fouckert-Kähler-
gesellschaft, vroeger ook' Krehaen-Gesell-

schaft geheeten. 19)

In heel oude tijd heeft in dit district een
onderneming kolen ontgonnen, die blijkbaar
de naam droeg van den hoofdeigenaar Kre-
haen (= Rehaen). 8°) Een ath, die later het
voorwerp zal worden van groote oneenig-
heid, en op oude kaarten met,;Krehaens
oude aeth" wordt aangegeven, heeft haar
naam bewaard. Ook de Annales Rodenses 81)

maken melding van deze Köhlergesellschaft,
die waarschijnlijk de oudste is in 't land van
's Hertogenrade. Later wordt zij slechts hier
en daar genoemd. Uit 't jaar 1734 bevindt
zich in 't Archief van Rolduc 82) nog een
contract van deze onderneming. Als leden
onderteekenden destijds Hermann Doveren,
Peter Doveren, Johann Wintgens en Jan
Rehaen; de ábdij had er voor 2/6aandeel aan.
De mijn schijnt vóór 't jaar 1742 te zijn stil-

19) Het materiaal over deze Gesellschaft in 't
Archief van Rolduc is zeer schaarsch; ook Maas-
tricht bezit weinig. Er zouden zich' 2 deelen plus 4=-kaarten in 't Archief van 't "Oberbergamt" Bonn.
bevinden, die ik helaas niet meer kon raadpfêgen.

8°) Het gaat hier om een oude mijnwerkers-
naam, die ook thans nog hier voorkomt.

81) Zie Ernst, dl. vn, p. 135,bij 't jaar 16~,
waar gezegd wordt: "Carbonariae ei loco atter-
minae vulgo vocantur Krehaen". '

at) Archief Rolduc: portef. 10, Kochen Erven
A en F.



gelegd, in elk geval heeft een samensmelting
met de Fouckertmijn plaats gevonden.8S)
Daarnaast bestond in dit district nog een
derde "Gesellschaft", die "Pompenmaecker"
heette. Zij ontleende haar naam aan Jan Of-
fermans, die in de volksmond naar het door
hem uitgeoefende ambacht de "pompenmae-
cker" genoemd werd en de "Gesellschaft" op-
richtte. Deze 3 vereenigingen van Köhler
hebben kolen ontgonnen op het oude Spiesz-
Ieen, aanvankelijk ieder voor zich, later toen
de bedrijfskosten aanzienlijk stegen, geza-
menlijk. Zuidelijk grensde dit mijnveld aan

\... het erfgoed-Kochen 84); waarbij de "kupperne
Sief" (= Kupferne Sief) de grens vormde.
Deze naam wijst op 't feit, dat er in het
beekje kopererts gevonden werd 83). Noor-
delijk vormde het oude Krehaen-kanaal de
grens, terwijl 't zich naar 't Oosten uitstrek-
te tot aan de Wormbeemden. Aangezien
Kloosterrade ook in dit gebied goederen be-
zat, ontving het de "erfpenning" en nam het
later finantieel deel aan de onderneming.
Volgens het contract der "Gesellschaft" van
1742bezat de abdij 1/3 der aandeelen, in 1760
bezat zij de helft. In 1777 kwam een overeen-
komst tot stand over de exploitatie van de
kolenlaag Fleischhacker (= groot athwerk);
de abt nam eveneens hiervan de helft der
aandeelen. Uit oude rekeningen blijkt, dat de
abdij in 1779 voorschotten verleend had tot
een bedrag van 1095Reichsthaler, de "erfpen-
ning" niet meegerekend. Volgens een gege-
ven uit hetzelfde jaar wilde Johann Goossen,
tegen de wil van den abt in, een schacht aan-
leggen op erfgoed-Kochen, waarmee de an-
dere deelnemers 't echter niet eens waren,

88) Ook deze Gesellschaft is naar haar grond-
legger genoemd. De naam Fouckert komt reeds in
de 16e eeuw voor. Zoo vermelden de acten van dè
HerzQgenrather boogschutters een zekeren Ciaes
Fukarfz als de schutterskapitein, en ook de regis-
ters der Mannkammer van Herzogenrath in 't
Rijksarchief te Maastricht maken omstreeks 1565
melding van een zekeren Fockartt als kooper
"eines morgens lant ahn Frauwen-Süfen."

8t) Zie kaart over: "Verschillende oude lee-
nen" No. 2', en die van 't jaar 1806 uit de Fran-

sche tijd. ~. 11:.85) Cfr. agner o.c. p.. 64. Hij maakt daar ge-
wag van enkele onbeduidende vondsten van koper
in 't steenkolengebergte van de mijn Ath bij Bar-
den berg.
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aangezien daaruit een proces dreigde te ont-
staan. Goossen trad nu uit de Gesellschaft
en probeerde zijn plan ten uitvoer te bren-
gen met behulp van een zekeren Prickartz.
Het hieruit ontstane proces bleef tengevolge
van de inval der Franschen onbeslist, maar
Goossen schijnt ook na de vlucht van den
laatsten abt uit deze omstandigheid geen
voordeel getrokken te hebben. In 1786 kwam
een nieuw contract met Kloosterrade tot
stand. Dit liep over de exploitatie van de
kolenlaag Hemelich onder de erven Pompen-
maecker, Fouckert en Kochen, een district
dus, dat zich uitstrekte tot aan de "groene
weg". De pachters moesten de 22e penning
van de opbrengst aan den abt betalen. De
abdij genoot dus van de mijnbouw op dit
gebied niet alleen de "erfpenning", maar
nam ook zelf er aan deel en was tenslotte
in 't bezit van de helft der aandeelen.

6. De Bostroper Köhlergesellschaft.

Het mijnveld der Bostroper 86) lag. in 't
uiterste Zuiden van 't land van 's Hertogen-
rade. In 't Noorden vormde de "groene weg" 4
de grens, in 't Zuiden reikte het tot aan de
landsgrens tusschen 's Hertogenrade en Hey-
den. Over deze "Gesellschaft" is weinig be-
kend. Ze schijnt in de eerste helft der 18e
eeuw ontstaan te zijn. Volgens oude kaarten
bezat zij twee waterafvoer-kanalen die de
sterke ondergrondsche watermassa's naar de
Worm afvoerde. De ondernemers waren in
hoofdzaak ingezetenen der bank Kerkrade.
Rondom 1760 bezat Kloosterrade in 't dis-
trict Kochen-erven een mijn, waar de oude
Akenerstraat en de groene weg elkaar ont-
moetten. Aan de Zuidzijde van deze groene
weg exploiteerden de Bostroper eveneens
een mijn. Ook hier ontstonden grensgeschil-
len. In 1759 wendde zich nl. de abt tot den
sch.out van Kerkrade met klachten, waarin
hij de aandacht vroeg voor 't feit, dat de
Bostroper tot dicht bij de mijn der abdij
genaderd waren, nadat zij de door 't alge-
meen reglement voorgeschreven veiligheids-
pilaar (= brug) hadden doorbroken. Een in-

t

86) Zie beide reeds meermalen genoemde kaar-
ten No. 2 en No. 13.

-
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spectie inde Bostropermijn wees uit, dat de
klacht van den abt gegrond was, en daarom
werd aan de Bostroper verboden op de be-
wuste plaats nog verder te ontginnen 8T). .

. In 't volgende jaar lieten de exploitanten
der Bostropermijn een bezwaarschrift aan
den abt overhandigen, waarin stond, dat de
Bostropermijn zeer te lijden had van 't wa-
ter uit de naburige mijn der abdij, en dat ze
op plaatsen zelfs ondergeloopen was, ondanks
't feit, dat er 26-32 pompers aan 't werk wa-
ren. Zij schatten de geleden schade op meer-
dere duizenden Reichsthaler. Hoe 't pro-
ces afgeloopen is, is niet bekend. Wel bezit-
ten we een verslag van een onderzoek in de
Bostropmijn uit 't jaar 1766, waarin gezegd
wordt, dat 't bijna een wonder is, dat de
Bostroper 15 jaar lang hun bedrijf hebben
kunnen in stand houden, maar dat het ge-
vaar met 't uur grooter werd, dat het bedrijf
door 't water wordt overstroomd, indien 't
niet mogelijk is aan de Worm een hydrauli-
sche machine op te stellen. Toc.h hebben
deze Bostroper hun bedrijf kunnen in stand
houden. Z}j zijn de eenigen ge~eest, die in
de Fransche tijd van de staat concessie ge-
kregen hebben.- Op kaarten uit deze tijd
staat een bemalingsmachine, die met paarden
in gang gezet werd.

7. De mijn St. Nicolas, ook "Sinter Clas"
genoemd.

Tot slot moet hier nog vermeld worden,
dat in 1793; kort vóór de intocht der Fran-
schen, te Kerkrade een Köhlergesellschaft
St. Nicolas gesticht werd, die in de volks-
mond "Sinter Clas" werd geheeten. De mijn
lag in 't z.g. "Kockelenvelt", ten Westen van
de nieuwe steenweg der abdij 88) en tegen-
over 't begin van de groene weg~ Van deze
onderneming bezat abt Chaineux de helft
cJuister: ,,21/2sàte deel") der aandeelen. De
overige waren in handen van een zekeren
Winand Vaessen uit .Kerkrade. In de Fran-
sche tijd kwam een gedeelte van dit mijn-
veld bij de Nieuwe Prick. :- .

87) Gfr. Arch. Rolduc, portef. 10, A en. F Ko-

\

chen Erven.
88) Cfr. de kaarten: "Heerbanen van de abdij

Cloosterrade" en de kaart van 1806. No. 3 en
No. 13.
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Wanneer we nu de resultaten van 't onder-
zoek naar de verhouding der abdij. tot de
"Köhlersozietäten" van 't land samenvatten,
dan zien wij, dat Kloosterrade doelbewust
voortgegaan is om hetzij door koop, hetzij
door het doen gelden van zijn rechten, zoo
noodig langs gerechtelijke weg, een zoo groot
mogelijk ontginningsterrein te verwerven. De
abdij deed zulks in de vaste overtuiging,
dat alleen op die wijze een rendabele exploi-
tatie mogelijk was in 't belang van 't land
en zijn bewoners. Als men verder bedenkt,
dat de finantieeledeelneming aan de Pom-
penmaecker-Fouckert-mijnen en de St. Nico-
las-onderneming tenslotte op hetzelfde neer-
kwam, dan moet men zeggen, dat het groote
doel der abdij bij de intocht der Franschen
op een enkele uitzondering na (Bostrop) ver-
wezenlijkt was.

B. De exploitatie van steenkolen door de
abdij in eigen beheer.

Volgens 't bericht van 't dagboek van
Kloosterrade 89) bracht 't jaar 1741 een be-
slissende wending in de J houding der abdij
tegenover de kolenontginning in het land.
Abt Rauschaw 9°)vond in een strijd tusschen
de Prick- en Herzog~nrather-Köhler een aan-
leiding om 't contract met de eerstgenoem-
den op te zeggen en zelf de kolenexploitatie
ter hand te nemen. De eigenlijke beweeg-
redenen van deze belangrijke beslissing la-
gen zonder twijfel dieper, en moeten gezocht
worden in de absoluut onbevredigende toe-
stand der toenmalige kolenexploitatie. Reeds
Heyendal had in zijn Notitia erop gewezen,
dat de opbrengst van de "erfpenning" ge-
stadig verminderd was, en dat hij geconsta-
teerd had, dat de Köhler met oneerlijke mid-
delen werkten. Daar kwam nog bij, dat de

89) Cfr. Staatsarch. Düsseldorf: Diarium rerum
memorabilium Abbatiae Rodensis 1740-1772 (niet
geheel volledig).

9°) Het initiatief hiertoe ging weliswaar niet
zoozeer uit van dezen zwakken en ziekelijken abt,
die toen ook niet meer het vertrouwen zijner con-
fraters bezat, (cfr. mijn artikel: "Het abtsbrood
of abtspensioen van Kloosterrade", Rolduc's Jaar-
boek 1935, p. 98) maar van den beleidvollen en
energieken prior Goswin Fabritius, die in 1745
Rauschaw opvolgde.



abdij elk jaar meer kolen noodig had voor
eigen gebruik in 't klooster en op haar eigen-
dommen. De aankoop hiervan werd -ge-
zien de slechts geringe productie door de
kleinbedrijven der Köhlersozietäten - een
tamelijk kostbare geschiedenis. Ook was
men er in Kloosterrade vast van overtuigd,
dat bij de versplintering van de kolenexploi-
tatie in een heele reeks van dwergbedrijven
en bij 't aanhoudend gebrek aan kapitaal
bij deze, de positie van de mijnbouw zich
voortdurend ongunstiger zou oritwikkelen,
temeer daar de technische moeilijkheden van
de diepbouw steeds grooter werden. Daar-
entegen verwachtte men van 't plan om lang-
zamerhand de geheele kolenexploitatie in 't
land in één hand te brengen en de productie
door moderne technische hulpmiddelen te

'verhoogen, groote voordeelen voor het land
en zijn bewoners, niet 't minst ook voor de
abdij zelf. Zooals te verwachten was, baarde
dit besluit der abdij groot opzien in 't land,
bijzonder bij de daarbij geïnteresseerde krin-
gen, zooals bij de Prickköhler én heel bij-
zonder bij de Poycks, die gelijke plannen
koesterden en deze in gevaar zagen door 't
optreden van Kloosterrade. In de gedenk-

.. tI waardige zitting van het kapiHel op. 26 S~pt.
, 1 fi~f2 veridaarde het convent zich in princiep

"accoord met de overname der kolenexploi-
tatie onder de gronden van Kloosterrade, op
naam en op kosten der abdij, maar maakte

,. zijn goedkeuringafhankelijkvan de volgende
voorwaarden: Kapitalen zouden enkel in ge-
val van nood en dan slechts met goedvinden
van 't kapittel opgenomen worden. Aan de
mijnwerkers moest wekelijks het loon in
goed geld uitbetaald worden. Behalve een
meesterknecht, bij wien de leiding van 't be-
drijf berustte, moest een ontvanger of schrij-
ver aangesteld worden. Int'êchnische kwes-
ties moest de raad van ervaren mijnbouw-
kundigen ingewonnen worden. Het groot-
boekmoest stipt en nauwkeurig door den
provisor worden gevoerd, die op 't einde
van 't jaar aan het kapittel rekenschap had
af te leggen. 91)

91) Zulk grootboek, Liber Computuum genoemd,
bestaat nog uit de jaren 1774-1783. Het bevond
zich in het parochiaal archief van Mechelen (Lim-

. J
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1. Het bedrijf op de mijnen der abdij.

Aanvankelijk ging men op de mijnen der
abdij te werk, zooals op de andere mijnen.
Wel was men van den beginne af aan erop
uit, afdoende maatregelen te treffen tegen 't
water, de grootste vijand van elke mijnbouw.

Daarom besloot men, op aanraden van graaf 1
d'Aspremont, een bekwaam deskundige uit I

het Luiksche kolengebied dat technisch ver
vooruit was, en die in Augustus 1743 te
Kloosterrade op bezoek was, een ondergrond-
sche waterafvoergalerij (adit = a1:1i) aan te
leggèn. Nadat het kapittel nog in Augustus
zijn toestemming gegeven had om 't daartoe
benoodigde kapitaal op te nemen, begon
men reeds in September met de aanleg van
een galerij, die onder de straat van Herzo-
genrath naar Eygelshoven naar de Worm
zou voeren. Maar men stiet hierbij op zulke
groote moeilijkheden, dat men de aanleg
spoedig staakte, zonder de Worm te hebben
bereikt. Men probeerde nu meer noordelijk
door te dringen, en hier slaagde men er
werkelijk in een kanaal tot aan de Worm
aan te leggen. 92)

Zoo ontwikkelde zich de productie op de
mijn der abdij in het Jagdveld aanvankelijk
gunstig. Men produceerde volgens het dag-
boek van 1743 alle kolen, die noodig waren
in 't klooster, op de boerderijen en in 't refu-
gium in Aken, terwijl men daarbuiten nog
kolen verkoopen kon, zoodateen gedeelte
der uitgaven gedekt werd. "Alles tezamen
een veelbelovend begin", zoo eindigt het be-
richt van 't dagboek. Ook voor de jaren 1744
en 1745 luiden de berichten nog gunstig. In
1746 echter rezen de eerste moeilijkheden,
en de aanteekeningen in 't dagboek zijn dan
ook minder hoopvol. Zoo lezen we bij de
2ge April: "Onze schacht stoot van dag tot
dag op grootere moeilijkheden" - op 31 Oct.:

burg), en werd in April 1936 door den tegen-
woordigen pastoor, oud-provisor van Rolduc, aan
't, archief van Rolduc afgestaan. 't Is weliswaar
een onvolledige, maar toch een zeer nauwkeurige
bron voor de mijnexploitatie door Kloosterrade.

92) Volgens mededeelingvan oud-directeur W.
Husmann, thans in Vaals, heeft men dit kanaal
teruggevonden; ookWagner o.c. vermeldt het op
p. 105. Het begint op de linker zijde van de Worm
onder Herzogenrath, waar de helling van 't dal
begint. '



"Het kanaal is nu voltooid met ten koste
legging van eenige duizenden imperialen, en
toch bestaat er slechts weinig uitzicht op
toekomstige noemenswaardige inkomsten
door toenemende kolenproductie." En op
29 Nov. kan men zelfs lezen: "Het is te
vreezen, dat onze mijn op het Jagdveld bin-
nenkort komt stil te liggen, omdat de onder-
grondsche watermassa's de overhand drei-
gen te krijgen. Overal is er namelijk gebrek
aan de noodige watergalerijen. Het gevolg
zal zijn, dat men rekening moet houden met
een schaarschte en prijsstijging der kolen."
Toch liet abt Fabritius zich door deze tegen-
slagen niet afschrikken van op de ingeslagen
weg voort te gaan. Op aanraden van des-
kundigen begon men onversaagd met de aan-
leg van een nieuw kanaal van uit de "Hei-
den ter Bend", boven Herzogenrath gele-
gen. 98) Daar men spoedig op "drijfzand"
stiet, staakte men hier en begon iets hoog er
weer opnieuw. Van hier uit werd het kanaal
eerst in hout, later - toen de aanleg ver-
zekerd was - met een baksteenenmuur, in
de richting der Wendelinuskapel aangelegd
en vervolgens doorgetrokken tot aan het
Jagdveld en naar Holz. Het gevolg was, dat
de mededeelingen in 't jaar 1747 weer gun-
stig luidden. De onkosten voor de kanaal-
aanleg waren weliswaar zeer hoog, temeer,
daar men op plaatsen door hard gebergte
moest heenboren. Ook gaf men de oude mijn
op het Jagdveld tenslotte toch maar op,
daarvoor in de plaats werd een nieuwe
schacht in de nabijheid der straat gegraven.
Het bericht uit 't jaar 1747 sluit met de op-
merking, dat de uitgaven weliswaar zeer
hoog waren, maar dat de productie toch be-
vredigend was en het verbruik van 't kloos-
ter volledig dekte.

Met September 1748 breekt 't eerste frag-
ment van 't dagboek af, zoodat we voor de
volgende jaren over geen gegevens beschik-
ken. Eerst met Februari 1752 beginnen de
berichten weer. In die tusschentijd had men
ook onder de gronden van Maubach een
schacht afgediept en was men dus het Worm-

/1

9S) De "Heidenier Bend" was een groote aan de
abdij toebehoorende hooiwei, waar later de ma-
chine van Maubach werd geplaatst.
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dal genaderd, waar wel rijkere kolenaders
lagen, maar de moeilijkheden met 't grond-
water des te grooter waren. Ofschoon er
voldoende afvoermogelijkheid door het nieu-
we kanaal bestond, brak toch 't water in
zulk een omvang door, dat meer dan 20 pom-
pers, die dag en nacht met handpompen
werkten, het niet konden meester worden.
Onder deze omstandigheden kwam men te
Kloosterrade meer en meer tot de overtui-
ging, dat op den duur met handpompen geen
rendabel bedrijf mogelijk was. Ook zag men
in, dat men zonder waterloozing-machine niet
verder kwam. Met alle ernst ging men er nu
toe over om de noodzakelijke machines te
plaatsen, al waren de daaraan verbonden
kosten zeer hoog. Zoo schrijft de schrijver
van 't dagboek op 28 Febr. 1752: "De arbeid

r moet eenige tijd worden stopgezet, totdat
de hydraulische machine klaar is, wat met
Gods hulp binnen enkele weken 't geval zal
zijn. Het daartoe noodige hout en ijzermate-
riaal is reeds ter plaatse aanwezig. Onder-
tusschen zal ook de nieuwe schacht klaar
zijn, waarboven de hydraulische machine zal
opgesteld worden."

Hiermee treedt de mijnbouw der abdij in
een nieuw stadium. Terwijl hij zich tot dan
toe nog in oude banen bewo~g en slechts
een voortzetting was van de methoden der
oude Prickköhler - ofschoon de water-

. afvoerkanalen een stap in de goede richting
beteekenden -,- zijn thans alle voorwaarden
aanwezig voor een grootere en meer renda-
bele productie. Hoe werkte nu deze water-
loozing-machine? 94) Boven de machinegang
was een rosmolen geplaatst die door 4 paar-
den of muildieren in beweging gezet werd.
De op deze wijze opgewekte kracht werd
door hefboomen in verticale richting over-
gebracht en zette de zuigerstangen in bewe-
ging van de pompen, die loodrecht in de
schacht op elkaar stonden, met elkaar door
houten kokers verbonden. De onderste
pomp, waarvan de zuigerbuis uitmondde in
een ondergrondsch waterbassin, waarin het
mijnwater zich verzamelde, pompte nu 't
water naar de volgende hooger gelegen

84) Cfr. de afbeelding van de hydraulische ma-
chine à chevaux. No. 12.



No, 8, Primitieve manier om kolen op te halen,
(Oude Luiksche voorstelling volgens Morand: L'art

d'exp]oiter les mines de charbons. Paris ]768,)

No. 9, K]osterrader Ko]werck. die Blatteweidt, 1784.



No. 11. Pompen, ladders en andere werktuigen, gevonden terzelfder plaatse als No. 10.

auf

No. 10. Kolenmand (oude hond of panier).
gevonden in de oude werken van de

abdij Cloosterrade.

No. 12. Machine à chevaux (Rosskunst) voor het uitpompen van het
water, uit de Fransche tijd. Rijksarch. Maastr.
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pomp enz., totdat het niveau van het afvoer-
kanaal bereikt was, en dan 't water hierin
geleid werd en naar de Worm gevoerd.

Op deze wijze werden ook de naburige
mijnen leeggepompt, en 't was nu weer mo-
gelijk ongehinderd kolen te ontginnen en
een gunstige productie te verkrijgen. Naast
deze pomp installatie op de machineschacht
bij Maubach waren daar, waar zulks noo-
dig was, ook nog handpompen in gebruik,
die door pompers bediend werden. Ten-
gevolge van deze belangrijke technische
verbetering nam de productie wel in 't be-
gin aanmerkelijk toe, maar op den duur
voldeed de door paarden gedreven bema-
lingsmachine niet aan de eischen, die er
aan gesteld werden. Want toen de ko-
len steeds dieper moesten ontgonnen wor-
den, kon zij de geweldige watermassa's niet
meer verwerken. Daarom moest men weer
zijn toevlucht nemen tot de öude handpom-
pen, zooals blijkt uit de "Befahrungsproto-
kolle" van de beide mijnen in Maubach en
aan de Holtzerweg,-d.d. 14 Jan. 1766. De be-
eedigde "Kohlwieger" Wilhelm Halbach en
Peter Paffen deel en ons over deze "berydin-
gen" het volgende mee: II~)

"In de mijn in Maubach is op 't oogenblik
de 5e verdieping in exploitatie. De lood-
rechte schacht heeft een diepte van 281/2ge-
lachter. Van daaruit zijn in vlakke lagen tot
in de onderste mijngangen 371/2gelach ter ge-
dreven. Op deze diepte van 281/2 gelachter
bevindt zich een kanaal, waar 't water met
behulp van 6 pompen wordt heengeleid. Aan
deze mijn zijn dagelijks 67 arbeiders te werk
gesteld, hierbij inbegrepen 9 pompers, die
elkaar om de 8 uur aflossen. Geëxploiteerd
wordt het "Hemelich" in een dikte van 31/2
voet." Over de andere mijn aan de HoItzer-
weg lezen wij het volgende ambtelijke be-
richt: "Haar loodrechte diepte bedraagt 291/."
gelach ter en de afstand tot de plaats waar
men thans bezig is, bedraagt 48 gelachter.
De mijn telt thans 7 verdiepingen, waar-
van de 7e thans in exploitatie is onder het
perceel van Wernerus Doveren. Hier zijn
15 pompers werkzaam, waarvan er telkens

9~) RijksarchiefMaastricht.ConvolutD en E.
Rather- en Graever-köhler.
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5 96) elkaar na S uren aflossen, om 't water
in 't kanaal 97) te pompen, dat op een diepte
van 291/2gelach ter tot in deze mijn is door-
getrokken. - Op deze tweede mijn arbei-
den 56 personen plus de 15 pompers. De 3
bovenste verdiepingen zijn oude ontginnin-
gen, die vroeger door andere mijnwerkers
geëxploiteerd werden. Zij waren gevuld met
water; de drooglegging hiervan bracht groote
kosten voor de abdij mee. Beide mijnen be-
vinden zich in een goede toestand en wor-
den "naer koelers manie re, rechten ende
usantie" geëxploiteerd. In 't heele district
van KohIberg bevindt zich geen watergalerij,
die dieper is als die van de abdij. Alle boven
genoemde metingen zijn met een kompas
geschied". Met welke moeilijkheden de mijn-
",erkers te kampen hadden, toont ons nog
een bericht uit hetzelfde jaar 1766, waar
over een andere mijn der abdij in Maubach
gezegd wordt: "Met man en macht wordt
er gewerkt om het altijd heviger binnen-
stroomende water meester te worden. Het
aantal pompers werd verdubbeld, zoodat in
één etmaal 56 man werkten, van welke elk
15 stuivers en drie kannen bier per "schicht"
ontving. De pogingen om 't water af te voe-
ren mislukten echter ook nu. Toen men op
Zaterdag vóór Paschen de arbeid liet rusten
trof men op Paaschdinsdag een plaats aari,
waar men Zaterdags nog kolen gehouwen
had, die onder water stond, en wel in de
14e verdieping. Vijf dagen daarna stortte
de 13e verdieping in, 24 uren later bezweken
nog 5 verdiepingen tot aan de Se verdie-
ping. Deze instorting werd veroorzaakt door
een z.g. "overganck" of "berstinghe", een
verschijnsel, dat bij de kolenlaag Hemelich
in verticale richting optrad. Herstellingswer-
ken bleken hier onmogelijk, aangezien de
verdiepingen binnen 14 dagen volledig onder
water stonden. Aldus liepen de verdiepin-
gen geleidelijk onder water tot de vierde.
Op de 3e verdieping heeft men nog het werk
voortgezet en tot 14 Augustus getracht 't
water weg te pompen. Toen moest het werk

116) Men pompte dus in 3 ploegen.
97) Het gaat hier om het reeds genoemde ka-

naal, dat op. de Heidenter Bend in de Worm uit- ~
mondde.



opgegeven worden". Hetzelfde lot trof in
1769 een nieuwe schacht onder Maubach,
en stond ook de mijn, boven de Wendelinus-
kapel gelegen, in de z.g. Muschenwinkel, te
wachten. In 1772 moest dan ook een nieuwe
mijn wegens doorbraak van 't water stop-
gezet worden, nl. in Hegghen, op het mijn-
veld der vroegere Graefferköhler. De aanleg
van deze mijn had ruim een jaar aanzienlijke
kosten met zich gebracht, "want op de le
Maart", zoo vermeldt de schrijver van 't
dagboek",stroomden opeens geweldige wa-
termassa's met zulk geweld de mijn binnen,
dat deze niet alleen volkomen onder water
kwam te staan, maar ook bijna vier mijn-
werkers verdronken waren, wat God zij
dank nog kon voorkomen worden".

De abdij liet zich echter door deze tegen-
slagen niet ontmoedigen. Integendeel, zij be-
sloot de mijnbouw onder alle omstandig-
heden en met alle ten dienste staande mid-
delen voort te zetten. Er moesten weliswaar
belangrijke en kostbare maatregelen getrof-,
fen worden. Men had reeds twee jaar gele-
den. besloten tot de aanschaffing van een
nieuwe waterloozing-machine met grooter ca-
paciteit over te gaan. Op 3 October 1770 had
men te Brussel bij de Rekenkamer om toe-
stemming verzocht voor het plaatsen van een
machine voor de mijnen der abdij, die door
wind of water zou voortbewogen worden. 98)

Dit plan wilde men nu zoo spoedig mogelijk
verwezenlijken. Ondanks de moeilijkheden

OS) Rijksareh. Maastricht. Naar aanleiding van
dit verzoek had men het oordeel van verschillen-
de mijnbouwkundigen uit Luik ingewonnen. De
meeningen liepen uiteen. Sommigen bepleitten
een windvijzelmolen op 't Jagdveld, anderen een
waterrad aan de Worm, op de plaats, waar het
aan de abdij behoorende kanaal op de Heidenter
Bend in genoemde rivier uitmondt. De opstelling
van een stoommachine ging niet door wegens de

l kwaliteit der kolen aldaar, van welke in 't bericht

r

gezegd wordt, dat zij voor dergelijke doeleinden
niet in aanmerking komen: "ne pouvant faire

. usage. de pareilles machines au feli ou vapeur à
I cause de la nature sèche des houilles de ce can-
I ton-là, qui s'éteignent dèsqu'on les remue -. De
! Luiksche deskundigen hadden overigens groote
I ervaring op 't gebied van waterloozingsmachines.

I

v olgens Morand o.c. waren daar in 1768 van de
98 mijnen er 75 met handpompen, 17 met rosmo-
lens, 1 met een wind vijzelmolen, 1 met een water-

. raddrijfwerk en 4 met stoommachines (waaronder
1 "vuurmachine") uitgerust.
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en hooge ,kosten die daarmee verbonden wa-
ren, talmde abt Haghen geen oogenblik, daar
hij in het plaatsen van een werkelijke pro-
ductieve machine de eenige mogelijkheid zag
om zijn vèr-reikende plannen tot werkelijk-
heid te brengen. Op 13 Febr. 1772 werd de
toestemming van. den souverein verkregen
om een hydraulische machine te plaatsen.
Uit erkentelijkheid hiervoor moest de abdij
jaarlijks 2 stier 09) haver leveren aan den
hoofdontvanger van Limburg. Men besloot
nu een dooreen waterrad gedreven machine
op te stellen. Op 12 Augustus 1773 werd een
contract gesloten met J. Honin, den machi-
nemeester der mijnen van de stad Aken,
die juist voor de mijn Teut een hydraulische
machine met waterrad geconstrueerd hacl
De noodige werktuigen, het materiaal en de
arbeidskrachten voor de bouw der machine
werden door de abdij zelf ter beschikking
gesteld. J. Honin zou als vergoeding 120 pat-
tacons ontvangen. Qp 8.Aug. J774 werd met
de aanleg van de nieuwe machineschacht be-
gonnen opeen weide - de boschweide -
van den schepen Wernerus Doveren. Deze
schacht lag dichter bij de .Worm en kreeg
wegens haar ligging de naam van "Busch-
weide". De ophaalschacht lag in de onmid-

!

dellijke nabijheid. Het waterrad van de Mau-
bachmachine stond op de "Heidenter Bend"
en ,had een doorsnede. van ongeveer 13 M.
Het water van de Worm, dat boven deze
plaats opgestuwd was, sloeg van onder
tegen dit rad, op een hoogte van 1.90 M.
Door transmissiestangen werd de ontwikkel-
de kracht naar de schacht geleid 100), en hier
door een "kunstkruis" in verticale richting
omgezet. Daardoor werden dan de in de
pomp schacht staande pompen in werking ge-
steld. Het aldus omhoog gepompte :water
werd door 't kanaal in de Worm geleid.
Deze machine, die een aanmerkelijk grootere
kracht. ontwikkelde, was in staat om 't

99) Stier, een Waalsche uitdrukking, = setier
(sextarius). Het is een korenmaat van ongeveer
lYz Hectoliter.

10°) Nog heden reet 't terrein, waar deze trans-
missiestangen door liepen, in de volksmond het
"Reckenfeld" (van recken = zich uitstrekken,
zich bewegen; vgl. ook het rek) en de sleuf,
waarin. zich de transmissiestangen op en neer be-
wogen, "Treckbett" (van treèken = trekken).



grondwater weg te pompen, en daarmee was
een veilige exploitatie der mijnen in Mau-
bach mogelijk geworden. Ongeveer terzelf-
dertijd, dat men bezig was de machine van
Maubàch op te stellen, bood zich voor de
abdij een gunstige gelegenheid aan om een
tweede machine onder voordeelige condities
tekoopen. De schepen van Aken, Matthias
Joseph von Klotz, de hoofdaandeelhouder in
de Draeckermijn bij Bardenberg en eigenaar
v~n 't adellijke huis Kuckum, had eveneens
een, bemalingsmachine met kunst rad laten
C6hstrueeren, die in de nabijheid van ge-
noemde mijn aan de Worm zou geplaatst
worden. 101) Toen men nu de waterkracht
van de Worm voor 't in werking stellen der
machine wilde benutten, deden zich zulke
moeilijkheden voor, dat men tenslotte van 't
gebruik der machine moest afzien. Dienten-
gevolge was de heer von Klotz geneigd om
de machine aan Kloosterrade te verkoopen.
Abt Haghen maakte van dit gunstig aanbod
gebruik, en liet zich op 26 Mei 1773 door
den keizer de toestemming geven om tot
aankoop van deze machine een kapitaal van
10.000 kronen op .te nemen. In Maart 1776
kocht hij dan deze machine voor 6000 Reichs-
tl1aler, en liet ze monteeren in 't Heggher dis-
trict op de linkeroever der Worm, waar de
toestand van deze rivier gunstiger was. Op
11 April van hetzelfde jaar had de keurvorst
Karel Theodoor van de Pfalz verlof verleend
om op 't gebied van Jülich de Wormbedding
om te leggen en de noodige werkzaamheden
voor een stuwinrichting te verrichten; daar-
voor moest Kloosterrade jaarlijks een be~
paalde som aan de Rekenkamer te Düssel-
dorf betalen. 102) Het water werd door een
sloot uit 't stuwbekken op de rechter Worm-
oever over de Worm geleid en stortte zich
tegen het groote rad, dat een doorsnee van
40 voet had. Het mijnwater, dat op die ma-
nier naar de oppervlakte gepompt werd (bij
de pompschacht Platteweide) werd naar de
Worm gevoerd en diende dan hier weer ter

101) Het rad werd op de linker Wormoever
aan de "Further Busch" in de "Langau" opgesteld.

102) Voor 't volledig verslag-der onderhandelin-
gen zie: Rijksarchief Maastricht: Oorkonden en
bescheiden van de abdij Kloosterrade, bij Fran-
quinet No. 352.
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versterking van de waterslag van 't rad. 103)

Door het plaatsen van deze tweede pomp-
machine was de abdij in staat ook in 't
district Hegghen, waar vroeger de Graeffer-
köhler met onvoldoendé middelen gewerkt
hadden, alsook onder de Kochen-erven de
zeer voortreffelijke en rijke kolenaders door
de noodige diepbouw te exploiteeren. De
mijnbouw der abdij nam een geweldige
vlucht tengevolge van deze kostbare, maar
zeer rendabele machines, die op 't hoogte-
punt stonden van de toenmalige techniek.
In 1777 begon men met de ontginning van
de kolenlaag "Meister" (Jöbgen). Ook wer-
den verschillende nieuwe schachten aange-
legd, o.a. op 4 Juli 1777 de schacht Capley
op een weide van een zekeren Momertz,
naar wien deze schacht dikwijls ook Mo-
mertz genoemd werd. Een korte tijd lag hier
't werk stil wegens moeilijkheden met 't
grondwater en versche luchtvoorziening;
maar op 23 Sept. 1778 werd 't werk weer
hervat, en nog in hetzelfde jaar werden er
kolen geproduceerd. Op 23 Juli 1777 werd
de schacht Kleurmerienhaus, ook Claire Ma-
rie genoemd 104~,aangelegd, waar op' een
diepte van 28 toisen (= 56 M.), de kolenader
Hemelich (Furth) bereikt werd. Toen in Oct.
1780 de ophaalschacht Platteweide (waaraan
men in Oct. 1777 was begonnen) ook de
ader. Hemelich bereikt had 10~),steeg de pro-

103) Zie afbeelding: Klosterrader Kolwerck die
Blatteweidt, 1784. No. 9.

104) Clara Maria was de naam der eigenares van
't stuk grond, waarop de schacht stond. Kleurme-
rienhaus diende als luchtschacht voor Capley en
was op geringe afstand van Trempelwerck gele-
gen.

105) Vanuit deze schacht was men, zooals reeds
gemeld, op 21 Dec. 1777 met de exploitatie van de
kolenlaag Meister (Jöbgen) begonnen. Van deze
laag werden 246 aunes (1 aune = 1.186 M.) in-
vallend en 532 aunes horizontaal gedreven; van de
ader Hemelich (Furth) werden tot de intocht der
Franschen, in 't jaar 1793, 350 aunes invallend en
753 aunes laorizontaal gedreven. Op 10April 1923
werd van uit de 200 meter verdieping der Doma-
niale Mijn de bodem van de schaèht van Platte-
weide aangesneden. Aan de loodrechte schacht
van 120 meter diepte sluit zich invallend van de
kolenlaag Furth) een galerij aan met twee
zijgangen. De eene zijgang diende voor 't tràns-
port per handlier, de andere voor het stel
houten pompen, welker transmissies tangen door
't reeds beschreven waterrad in beweging gezet
werden. Ter plaatse werd het eikenhouten met



ductie snel en weldra konden - zoo als 't
eenige overgebleven rekeningenboek 106) der
mijnen van de abdij vermeldt - noemens-
waardige overschotten verkregen worden,
terwijl men vroeger steeds met tekorten had
gewerkt. Later kreeg de abdij zelfs de toe-
stemming van de keurvorstelijke Rekenka-
mer te Düsseldorf om van uit Platteweide
onder de Worm door op Jülichsch grond-
gebied mijngangen aan te leggen en tegen
betaling van de in Bardenberg verplichte
mijn tiende (regalegebied!) de kolenader
Furth (Hemelich) in de z.g. Langau op Jü-
lichsch bestuursgebied te exploiteeren 10Q).

Om ook de rijke kolenaders die de andere
richting uit lagen, te kunnen ontginnen, be-
sloot men te Kloosterrade een ondergrond-
sche verbinding tot stand te brengen tusschen
Platteweide en Trempelwerck 108). Daarom
begon men 18 Maart 1783 met 't openen
van een dwarsgalerij van uit de ader Heme-

ijzerbeslag voorziene kunstkruis, dd diende om
de loodrechte beweging der transmissiestangen in
det onvormige schacht over te brengen, nog on-
geschonden teruggevonden; eveneens een houten
liefpomp en houten buizen, die thans op de Do-
maniale Mijn bewaard worden. Deze mededeeIin-
gen zijn afkomstig van den oud-mijndirecteur den

. Heer W. Husmann. Men vergeIijke de afbeeldin-
gen: pompen, ladders, en andere werktuigen, No.
11, alsook Klosterrader Kolwerck die BIatteweidt
1784, No. 9 en Oude Coolwercken der Abdij
Cloosterrade (18e eeuw). No. 4-7.

106) Bedoeld is het Liber Computuum Abbatiae
Rodensis, dat zich thans in 't archief van Rolduc
bevindt, dat heel nauwkeurige gegevens bevat
voor de jaren 1774-1783.

107) In de richting Langau vond men onder de
260 M. verdieping der Domaniale Mijn deze oude
gangen vol water.

108) Zie kaart: Oude Coolwercken der Abdije
Cloosterrade (18e eeuw), No. 4-7.
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lich naar de aders Grauweck en Senteweck.
Deze dwarsgalerij, door zeer hard gesteente
heen aangelegd, had een lengte van 60-70
toisen (= ong. 140 M.). Men schatte de duur
van de arbeid op 3 jaren 109) en de kosten,
nl. arbeidsloon en bier voor de mijnwerkers,
springstoffen, olie en gereedschappen op. 20
pattacons per toise. Op 't eind van Decem-
ber 1783 waren reeds 17 toisen (= 34 M.) ge-
dreven, met een totaal aan onkosten van 312
pattacons 3 escal. Wanneer een dwarsgalerij
klaar gekomen is, kunnen we niet precies
aangeven, aangezien het Liber Computuum
met 't jaar 1783 ophoudt. Wanneer men in
hetzelfde tempo als in 1783 heeft doorge-
werkt, dan moet 't werk in 1786 klaar geko-
men zijn 110).

Om. den lezer van dit artikel eenigszins
een voorstelling te geven van de geweldige
vlucht, die de mijnbouw der abdij na de
plaatsing der machines van Maubach (Busch-
weide) en Hegghen (Platteweide) nam, laat
ik nu twee tabellen volgen, waarin aange!1~-
ven worden: de namen der verschillende mij-
nen, 't tijdstip, waarop met de aanleg werd
begonnen, en deze voltooid was, de kolen-
lagen, die er geëxploiteerd werden, en ten-
slotte de winst- of verliesrekeningen van ver-
schillende jaren afzonderlijk. Ter aanvulling
raadplege men de 4 kaarten: Oude Cool-
.wercken der Abdije Cloosterrade (18e eeuw),
No. 4-7:

109) Tegenwoordig heeft men daarvoor onge-
veer één maand noodig..

110) Zie ook de kaart: Klosterrader Kolwerck
die Blatteweidt, 1784, No. 9, waarop ook de
dwarsgalerij aangegeven is. Destijds, Nov. 1784,
waren daar reeds 30 lachter of toisen (= 69 M.)
geopend.
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Tabel 1. De werkzaamheden op de mijnen der abdij.

a. Op 9 April 1935stortte de schacht Busch-
weide in Maubach in. De schachtmaat was 2 M.
X 4 M. De massa om aan te vullen bedroeg
300 Kbm. .

b. De schacht Trempelwerck, ook Trampelrad
of Hegghen genoemd, ontleent zijn naam aan een
groot treerad" dat diende voor 't ophalen. Binnen
tegen het kransvlak van 't rad waren dwarshou-
ten, treden aangebracht. Het rad werd door men-
schen in beweging gebracht, doordat de arbeiders
op de treden sprongen. Zoo geschiedde hier het
transport, terwijl het op de andere mijnen per
handlier plaats had. .

c. Op 28 Febr. 1910stortte de schacht Platte.
weide in. Bij meting werd vastgesteld. dat de

diepte der instorting 46 meter bedroeg; het water
stond er 8 meter hoog en sloeg over op de laag
Capley. Op een diepte van 8 meter onder de
oppervlakte werd in 't harde gebergte een met
spoorwegstaven versterkte beton boog van 45 c.M.
dikte aangebracht en vervolgens tot aan de op-
pervlàkte aangevuld. De grootte van de schacht
in het vaste gebergte bij de betonboog bedroeg
3.20 M. X 2 M. Gegevens van oud-mijndirecteur,
den Heer W. Husmann. .

d. Andere mijnen der abdij, zooals in het Jagd-

f
veld, op Kochen-erven en op de Fouckert-gron-
den zijn hier niet opgenomen, omdat nadere ge-
gevens ontbreketl.

Naam der mijnen
begonnen met voltooid Ontgonnen kolenlagenafgraving

1. Raederveltgen ? 1774 4 Aug. 1774 opgegeven
? en aangevuld.

1777 opgegeven en aange-
2. Holtzerkoul 1775 1776 vuld.

ontgonnen lagen?

Meister (Jöbgen), Faust,
3. Buschweide, op- 1778 laag Hemelich Hemelich (Furth); deze

laatste werd tot onder dehaal- en pomp 8 Aug. 1774 bereikt 260 M. galerij der Doma-
schacht. a) niale ontgonnen.

4. Capley I
Capley, Meister, Faust,

en 11 Hemelich (Furth); deze
Lucht- en ophaal- 4 Juli 1777" eind 1778 laatste tot onder de 260 M.
schacht galerij der Doman. mijn ont-

gonnen.

5. Trempelwerck of Hemelich (Furth) tot onder
Trampelrad ook ? productie sinds 1774 de 200 M. galerij, Senteweck
Hegghen gen. b) tot ongeveer aan de 200 M.

6. Kleurmerienhaus,
ook Claire Made,

23 Juli 1717 10 Juni 1780 Hemelich (Furth) op diep-
luchtschacht voor te van 28 toisen.
Capley

7. Machineschacht 1774 ? Meister, Croath (Schaaf),
Maubach Hemelich (Furth).

8. Platteweide, op- 13 Oct. 1780 laag
haal- en pomp- Hemelich bereikt.

Capley, Meister (Jöbgen),schacht, met dwars- December 1777 Totaal aan kosten Faust, Hemelich (Furth).galerij naar Trem- plus pompmachine:
pelwerck c) 13939 patt.

kort vóór de
productie vanaf 1793,
zelfstandig sinds 1796;

9. Leyendecker d) intocht der tot dan door Trempel- ?
Franschen 1793 werck (Heghen) be-

heerd -
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Tabel Il. Inkomsten en uitgaven der mijnen 1774-1783.

1777 alle mijnen 15405 15881 + 476

a. Hier wordt voor 't eerst het kolen magazijn der abdij in Aken vermeld. Hierover zal nog in
een ander verband gesproken worden. .

. .

Jaar Mijnen uitgaven in inkomsten in winst of verlies
patt. patt. in patt.

1774 alle mijnen 13370 11083 - 2287

1775 alle mijnen 20337 14172 - 6165

1776 alle mijnen 22454 23004 I + 550
I

I . . .

.

l77!

'

Hegghen (Trempelwerck)
1778

Claire Marie
16754 6391 . 14076 - 2678Buschweide . 1675

Capley 133 .

Buschweide 8801
Claire Marie 5066
Hegghen (Trempelwerck) 533

1779 Platteweide .16515 670 15718 - 797
Capley 9
oude schulden 45
Magazijn Aken a) 594

Buschweide

14 !

Capley 4649
1780 Claire Marie 13746 2231 19156 + 5410

Platteweide 43
Magazijn Aken 2149

Buschweide

8 (

Capley 6583
1781 Claire Marie 14426 680 18711 + 4285

Platteweide 781 .

Magazijn Aken 2201

1782 alle mijnen 15798
I

18544 + 2746Magazijn Aken

1783 alle mijnen en 18885
27729 } 30570

+ 11685Magazijn Aken 2841

Tez. 116690 patt. 180915 patt. + 13225 patt.



Zooals speciaal uit tabel II blijkt, stegen
vanaf 1780 productie en inkomsten ziender-
oogen, en 't is jammer, dat wij deze stij-
gende lijn niet verder dan 1783 kunnen ver-
volgen. Toch weten we! dat de mijnen der
abdij van 1783-1793, toen de Fransehen bin-
nenvielen, steeds gunstiger resultaten ople-
verden.

Het Liber Computuum bevat ook een
reeks interessante gegevens over de werk-
zaamheden in de mijnen in bijzonderheden,
vooral vernemen we allerlei over materiaal,
dat er gebruikt werd en over technische
hulpmiddelen, waarvan de aanschaffing -
wegens de onvoldoende verkeersmiddelen
van destijds - meestal zeer tijdroovend en
tegelijk ook zeer kostbaar was. Het hout,
dat voor de mijnbouw noodig was, werd ge"
leverd door de bosschen der abdij, voor zoo-
ver dit kon geschieden zonder schade aan
te brengen aan 't toch reeds zeer gedunde
houtgewas. Daarnaast betrok men mijnhout
uit Valkenburg, Streithagen, Eygelshoven,
Merkstein en KeIlersberg bij Alsdorf. Het
ijzermateriaal werd geleverd door kooplie-
den uit Herzogenrath, Aken, Stolberg en
Luik. De tufsteen voor de onderbouw der
machines betrok men uit Keulen. Ook het
cement werd door een firma uit Keulen ge-
leverd. Kalk moest ook van verre gehaald
worden, hetgeen groote kosten aan tol-, weg-
en reisgelden met zich bracht. De abdij be-
zat een eigen steenbakkerij, die naast de mo-
len te Herzogenrath gelegen was en geleid
werd door den steenbakker Adam: Koch uit
Bardenbet:g. Hier betrok zij de baksteenen
voor bouwwerken. Het leer, dat aan de pom-
pen gebruikt werd, kocht men bij den leer-
looier Schmitz te Herzogenrath en in Luik.
Groot was 't verbruik van touwen voor het
transport. Men haalde deze in Aken, Burt-
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scheid, Maastricht en Luik, eenmaal wordt
zelfs melding gemaakt van een levering uit
Dordrecht. Lood en ijzer moest Stolberg le-
veren. In" de smidse gebruikte men vetkolen
uit Eschweiler. De korven voor de "Kohlen-
hunde" verschafte Theodoor Houben in Sit-
tard, die ze zelf maakte; later liet men man-
denmakers uit Heinsberg en Sittard komen
om in eigen werkplaats te Kloosterrade die
korven te fabriceeren; hetgeen natuurlijk
goedkooper was. In J 777 koopt men "une
quantité de toile cirée pour en faire des
redingotes à trois houilleurs travaillant dans
l'eau." Het gaat hier waarséhijnlijk over een
geïmpregneerde waterdichte stof voor de
kleeding van de "weyerleuth", die belast wa-
ren met 't reinigingswerk der kanalen. Ook
wordt gewag gemaakt van de aanschaffing
van mijnpakken (veste et culotte). In 1774
koopt men een compas. Het in de mijnen
veel aangewende mijnkruit wordt voor 't
eerst in 1778 vermeld, waarbij echter valt op
te merken, dat dit reeds tientallen van jaren
gebruikt werd, zooals uit andere gegevens
blijkt.

Men betrok het echter nu, wegens de be-
langrijke uitbreiding van 't bedrijf, in groote
hoeveelheden en wel uit Keulen, Mülheim en
Hünshoven. In 1781 werden door 't mijnbe-
stuur der abdij nieuwe mijnlampen van be-
tere constructie aangeschaft, waardoor een
aanmerkelijke besparing aan olie werd ver-
kregen. Al deze inkoopen werden door.. den
provisor der abdij gedaan, door hem geboekt
en betaald. Ik wil dit verslag over de werk-
zaamheden op de mijn der abdij sluiten met
een raming van de wekelijksche uitgaven op
een dezer mijnen uit 't jaar 1787.111)

111) Rijksarchief Maastricht.
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Ausweis der wöchentlichen Auslage des Closterrader Bergwerck~. Platte Weyde genannt.

10 Die Zahlung der Köhler erträgt für eine ganze W oche nach
Ausweis der darüber wöchentIichen Listen 110 patt. macht.

~t Der Directeur Schirbach und sein Sohn Kohlschreiber bekom-
men per woche .

3. Der Pumpenmeister wochentlich .
4. alle edorderlichen materialien für das Kunstwerk als Holz,

Leder, Eisen, Oel etc. auch per woche wenigstens . ..
5. Die Köhler verbrauchen wöchentIich 3.3maassen OeI ad 30 stü-

ber per maass. . .. .. .
6. wochentIich 2 wagen holz, jeder mit der Fracht à 8 Reichsthaler
7. wochentlich 3 neue Hunde oder Kohlenkörbe ad 1 Reichsthaler

per stuck .
8. alle 2 monath werden 2 paar Seil verbraucht, beyde zusammen

wiegen 308 pfund ad 10 mark per pfund; thut wochentIich .
9. das schmiedgezeug kostet per woche . .

10. für eisen nägel etc. auch per woche wenigstens .
11. für bonification der occupirten gründen, platz und schachtgeld,

wassergefall und andere Beschädigungen per jahr wenigstens
ad 110 reichsthaler, thut per woche. . ... .

12° zur reparation der beschwerlichen wegen zum bergwerk werden
wenigstens an taglohn und frachten jährlichs verwendet 80 ad
100Reichsthaler, thut per woche .

Actwn Platteweyde 15. Febr. 1787.

2. De Beambten en Arbeiders van de mijnen
van Kloosterrade.

Waren het in de allereerste tijden de mijn-
bouwondernemers zelf, die bij de geringe
omvang van 't bedrijf de arbeid in de mijnen
verrichtten, sinds de tweede helft der 17e
eeuw, toen de z.g. "Kohlensozietäten" ont-
stonden, werd het meer en meer gebruik
steeds op grooter schaal betaalde "knechten"
in de mijnen te werk te stellen. Zoo'n aan-
stelling van bezoldigde arbeidskrachten, die
niet in de winst of 't verlies deelden, was
reeds regel in de ondernemingen, die door
de Poycks en hun familie de Bombaye's ge-
leid werden. Dit bedrijfssysteem werd door
de abdij Kloosterrade doorgevoerd, toen zij
vaniif 't jaar 1741 mijnbouw liet verrichten

Reich.. I Stüber I Hellerthaler
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onder haar gronden voor eigen rekening en
risico. 112) De technische leiding der klooster-
mijnen berustte bij een directeur, terwijl de
commercieele leiding in handen was van den
provisor in samenwerking met den abt. Op
de afzonderlijke mijnen bevonden zich dan
nog ontvangers (receveurs), dikwijls ook
schrijvers genoemd, die de productie moes-
ten controleeren, de boekhouding over de
kolenverkoop bijhielden, de loonlijsten op-
stelden, de weekloonen uitbetaalden en aan
den provisor r,ekening en verantwoording
hadden af te leggen over 't bedrijf, het ver-
bruik van materiaal, de kolenproductie en de

i12) Bronnen: Liber Computuum, Archief Rol-
duc, en loonlijsten uit de jaren 1793-1795, Rijks-
archief Maastricht.



afzet. Na de plaatsing der beide pompmachi-
nes in Maubachen Hegghen had men tevens
een directeur van de hydraulische machines
aangesteld, die verantwoordelijk was voor
het functionneeren van deze dure installa-
ties, voor de reparaties ervan en voor de
reiniging der kanalen. Onder zijn toezicht
stonden de arbeiders, die aan genoemde
werkzaamheden verbonden waren, waar-
onder ook de z.g. "weyerleuthe", die in en
aan de kanalen werkten. Deze directeuren
en ontvangers ontvingen allen een vast jaar-
lijksch inkomen en waren dus eigenlijke be-
ambten. De talrijke mijnwerkers werkten
tegen een weekloon en bestonden, naarge-
lang hun werkkring, uit eigenlijke mijnwer-
kers, soms ook houwers of coupeurs ge-
noemd, pompers, "hond"laders, boven- en
ondergrondsche "Winder" en "Schleiffer"
(= sleepers). Bovengronds werkten op het
mijnterrein de schachthoutmakers; het toe-
zicht over de bovengrondsche mijninstall a-
ties werd uitgeoefend door den z.g. "Koul-
len"wachter. Mijnopzichters (steigers) in de
zin waarin wij die heden kennen, bestonden
er niet. Hun werk verrichtten enkele oudere
ervaren mijnwerkers, die als voorwerkers
zekere rechten bezaten om toezicht te hou-
den over de andere arbeiders en een hooger
loon hadden. In tegenstelling met tegenwoor-
dig werkten destijds, zelfs in 't ondergrond-
sche bedrijf, ook vrouwen en kinderen; onder
deze laatste waren er zelfs van 10 jaar, welke
echter, zoo als de bewaard gebleven loonlijs-
ten aantoonen, slechts als "Winder" en slee-
pers gebruikt werden. 113)

Voor zoover ik heb kunnen vaststellen wa-
ren er in de tijd van 1741-1795 als directeu-
ren der abdij-mijnen werkzaam:

1. Nicolaus Delheid; hij overleed op 20
Mei 1747 en werd volgens 't dagboek van
Kloosterrade op 29 Mei in de abdijkerk bij-

113) Volgens Wagner o.c. p. 212 mochten vrou-
welijke arbeidskrachten in 't Wormgebied krach-
tens verordening van het Koninklijk Staafstoezicht
der mijnen d.d. 9 Febr. 1827 nog slechts te werk
gesteld worden op de kolenbergen en in de ko-
len- en materiaal-magazijnen. In den loop der 70-er
jaren der vorige eeuw hield de vrouwenarbeid bij
't mijnbedrijf op. Ook het gebruik van jeugdige
arbeidskrachten werd wettelijk geregeld en aan-
merkelijk beperkt.
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gezet, een eerbetoon, dat verdienstelijke lee-
ken, speciaal de commensalen van 't kloos-
ter 114),ten deel viel.

2. Servaz Boulanger, geboortig uit het
Luiksche, waar de mijnbouw destijds tech-
nisch hoog ontwikkeld was. Hij wordt her-
haaldelijk tot in de 6O-er jaren der 18e eeuw
vermeld.

3. Matthias Schirbach uit Bardenberg, die
van omstreeks 1768 tot in de Fransche tijd
in dienst der abdij was, en die ook na de
inbeslagname der mijnen door de Franschen
de leiding ervan behield.

Als directeur der hydraulische machines
fungeerde Johannes Honin, die, zooals be-
kend is, de machine van Maubach construeer-
de en die zich ook "vereeden pompenmeister
und mede-directeur der Kohlwerken der
Stadt Aachen" noemt. Later was naast hem
nog een tweede machine-directeur werk-
zaam, met name Johannes Schirbach, allicht
een zoon van den gelijknamigen directeur;
aan hem alleen kwam later de heele leiding
der pompinstallaties. Als ontvangers (schrij-
vers) kon ik vaststellen: Jean en Peter Piron,
vader en zoon, beiden uit Herzogenrath, als-
mede Wilhelm Vineken, die in 1781 overleed.
In de plaats van laatstgenoemde trad een
tweede zoon van directeur Schirbach. In
hetzelfde jaar vinden we nog een vierden
ontvanger vermeld, met name Ernst uit Bar-
denberg. .

Over de betaling van de beambten en ar-
beiders valt maar weinig te zeggen, aange-
zien in 't kasboek der abdij bij de beamb-
ten meestal à compte-betalingen in totaal
verschillende termijnen worden aangegeven,
terwijl de loonen der mijnwerkers, die per
week werden uitbetaald, in hun geheel zijn
geboekt. Eenmaal is 't jaarlijksch salaris van
den directeur aangegeven met 117 patt., in
1778 met 178 patt. Daarnaast ontvangt hij
ook leveringen in natura uit de goederen der
abdij. Of deze nu op het salaris verrekend
werden, of dat ze een gedeelte van 't salaris
vormden, kon ik niet vaststellen. De ontvan-

114) Commensalen zijn .leeken, die in 't klooster
leefden. Vgl. ook mijn artikel: "Het abtsbrood of
abtspensioen van Kloosterrade", Rolduc's Jaar-
boek, 1935, p. 92, noot 3..
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gers (schrijvers) ontv\ngen een jaarlijksch in- daar de volgende interessante posten: De
komen van 50 patt. met vrije kost en wo- mijnwerkers van Kloosterrade ontvangen in
ning. Het schijnt, dat de ontvanger Vincken 1774 1O151/donnen bier ter waarde van 1100
per dag betaald werd: hij ontving namelijk patt. 1 escal. 116) In 1775werden 143649pot-
per dag 131/2Mark in Akensche munt, het- ten bier ter waarde van 1995 patt. uitgereikt.
geen per jaar 52patt. uitmaakte. De "koul- Ook is er nu en dan sprake van leveringen
len"wachter had een jaarlijksch salaris van van brandewijn (genèvre). Deze gaf men
24 Reichsthaler plus vrije kleeding. Wat vooral in het koude jaargetij aan de "weyer-
de pompmeesters ontvingen kan men niet leuthe", omdat ze in de vochtige kanalen
nauwkeurig bepalen, aangezien bij deze altijd m:oesten werken. Bij feestelijke gelegen-
sprake is van afbetalingen. Ook 't is onmo- heden, b.v. als de eerste spade in de grond
gelijk, op grond van 't kasboek van 1774- gestoken werd voor de aanleg van een nieu-
1783, iets te zeggen over de loonen der mijn- we mijn, of als de eerste steen gelegd werd
werkers. Eerst uit de Fransche tijd, to~n de voor de opbouw der machines en ook als
mijnen nog onder beheer van Kloosterrade deze voltooid waren - plechtigheden, waar-
stonden, dateeren enkele loonlijsten. Des. aan de kerkelijke inzegening door den pro-
tijds ontvingen de mijnwerkers een loon visor voorafging - toonde de abt zich zeer
varieerend tusschen 1 patt. 4 escal. en vrijgevig. De directeuren kregen dan een
i escal., de ondergrondsche "Winder"tus- Carolus d'or, en ook de arbeiders ontvingen
schen 1 patt. en 6 escal., de pompers tus- een geldelijke gratificatie. In 't kasboek zijn
schen 1 patt. 1 es cal. en 1 escal., en de slee- deze bijzondere giften met "drinckgeld"
pers tusschen 6 escal. en 2 escal.; bij de laat- aangeduid. Eénmaal - 't was in 't jaar 1776
ste zal wel sprake zijn van vrouwen en kin- - bij de voltooiing van de machine in Mau-
deren. De "koullen"wachtèr ontving in die bach schonk abt Haghen zelfs 4 amen 117)

tijd 3 escal. 8 Mark. Maar ook al deze ge- prima raode wijn (bon Bleickart) uit de
gevens verschaffen ons nog geen duidelijk wijnkelders der abdij aan de Ahr, ter waar-
beeld, want uit de lijsten blijkt niet, of dit de van 105 patt. Men ziet' dus, dat ook
loon een weekloon is" of een loon voor een op Kloosterrade 't oude spreekwoord van
dekade; ook blijkt niet, hoeveel "schichten" toepassing was: onder de kromstaf is het
er door de afzonderlijke mijnwerkers ge- I goed leven. Deze spreuk geldt ook voor de
maakt werden. I sociale voorzorg der abdij in 't belang der

Een groote rol bij de betaling der mijn- arbeiders. Weliswaar zijn ook in de andere
werkers schijnt ook het bier gespeeld te heb- bestuursgebieden van 't Wormrevier posten
ben. Het werd geleverd uit de brouwerij der voor ondersteuning van mijnwerkers en hun
abdij en vormde, evenals een bepaald kolen- gezin bij ongelukken en ziektegevallen in de
kwantum aan gereduceerde prijs, een be- rekeningen te vinden. In 't district Barden-
standdeel van het loon; hier en daar immers berg stelde de mijn-inspectie zelfs pogingen
vinden wij aangeteekend, dat aan zieke mijn- in 'twerk om te komen tot de oprichting
werkers en degenen, die liever geen bier van een ondersteuningsfonds. Deze pogingen
hadden, de tegenwaarde in geld werd uitbe- leverden echter geen noemenswaardige re-
taald. Ook bestonden er twee soorten bier. sult aten op. Het bleef veeleer bij de oude
De beambten, de directeur, de pompenmees- toestand, ~aarbij de ondersteuningen be-
ter ende ontvanger ontvingen eerste kwali- taald werden uit de opbrengst van de 5
teit (bierre bonne), de mijnwerkers tweede "honden" kolen, die de arbeiders van elke
kwaliteit (bierre commune). In 't algemeen mijn dagelijks gratis produceerden. Later
werden per schicht aan ieder 2 potten 115) ---
bier uitgereikt. In 't kasboek vinden we het 116 l"ton bevatte ~20.potten, .?US 1.6 hectoliter.'t JaarhJksch verbruIk In de mIjnen bedroeg dus
bier onder de uitgaven genoteerd. Wij lezen 1624.8hectoliter.

117) 1 ame (ohm) bevatte 100 potten, hetgeen
gelijk stond met 1.374 hectoliter; 't waren dus
ongeveer 5.5 hectoliter.116) 1 pot = 1.3 liter.



werd hièr dan een z.g. ,~armenbus" gesticht,
waaraan de werkgevers per week en per ar-
beider één stuiver bijdroegen, en waa.rin ook
de boeten gestort werden, die de arbeiders
voor het te laat komen op 't werk opliepen.
Verder echter heeft zich hier de hulp aan ge-
troffen mijnwerkers en hun families niet uit-
gestrekt. 118) Daarentegen liet de abdij, die
overigens op voortreffelijke wijze deelnam

\ aan de charitàtieve verzorging der noodlij-
dende bevolking, zich leiden door 't princiep,
dat op haar alleen deze sociale voorzorg
rustte. Nooit verlangde zij dan ook eenige
bijdrage der arbeiders voor de ondersteu-
ning van getroffen mijnwerkers en hunne ge-
zinnen. Zoo betaalde de abdij geregeld de
doktersbehandeling van haar mijnwerkers,
die geschiedde door de ,;chirurgen" uit Her-
zogenrath, Fröhlich en Ritzen, wier rekenin-
gen doorloop end in het Liber Computuum
voorkomen. 119) In geval van ziekte ontving
de mijnwerker een ziekengeld, dat ongeveer
de helft van 't loon bedfOëg. Ook wordt her-
haaldelijk melding gemaakt van speciale ge-

. zinsondersteuningen bij ziektegevallen.
In 't jaar 1777 gebeurde op de mijn Heg-

ghen een doodelijk ongeluk. De kosten der
lijkkist en. begrafenis droeg de abdij. De
moeder van den verongelukte ontving jaar-
lijks een pensioen van 13 patt. 5 escal. plus
elke week brood uit de bakkerij der abdij.
Dit pensioen vinden we nog vermeld in 1781,
verder kan men het niet meer nagaan. ,Zoo
was dus de abdij ten allen tijde erop uit om
het harde lot van den mijnwerker door be-
langrijke ondersteuning en naar vermogen te
verzachten, en voor zoover mogelijk drage-
lijk te maken.

Tenslotte blijft nog de vraag open, hoeveel
arbeiders op de mijnen der abdij werk von-
den. Tot onze spijt bezitten wij daarover
geen nauwkeurige gegevens, omdat het kas-
boek, zooals reeds gezegd, de loonen enkel
in totaal aangeeft. Toch kan men uit zekere

; gegevens de conclusie trekken, dat in de ja-
, ren 1774/1775 het totaal aan arbeiders ~60bedroeg, hierbij inbegrepen de handwerks-

118) Zie ook Hinzen o.c. P. 29.
11°) Zij ontvingen voor de jaren 177~1783 de

aanzienlijke som van 495 pàtt.
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Heden, die aan de bouwwerken en de ma-
chine van Maubach te werk gesteld waren.
Later, toen de productie toenam en de beide
machines in werking gesteld waren, is dit
aantal aanmerkelijk gestegen, en er is geen
enkele reden om de gegevens van S. P. Ernst
in twijfel te trekken, die het aantal mijn-
werkers der abdij vóór de intocht der Fran-
schen op 600-800 becijfert. 12°)De mijnwer-
kers waren niet alleen uit 't land 's Herto-
genrade afkomstig; maar ook uit Bardenberg
en Heyden. Volgens de loonlijsten uit de
eerste jaren van de Fransche overheersching
werkten er in Maart 1795 op de 5 mijnen
der abdij nog maar 356 man. Hierbij moet
echter worden opgemerkt, dat destijds de
productie zeer nadeelig beïnvloed is door
de onverbiddelijke rekwisities der Franschen
en door het heerschende geldgebrek, waar-
door noodzakelijke reparaties en .nieuwe
aanschaffingen achterwege bleven. Ook wa-
ren enkele mijnen tamelijk uitgeput en de
aanleg van nieuwe schachten kon niet door-
gaa.n wegens de moeilijke omstandigheden,
waarin men door 't optreden der Franschen
was geraakt.

3. De afzet van de kolen der abdij.

Toen Kloosterrade in 1741 zelf de. miJn-
bouw ter hand nam, stelde men zich op de
eerste plaats ermee tevreden, dat men in de
eigen behoefte aan kolen kOJ)voorzien; toen
de schrijver van 't dagboek kon berichten,
dat men daarenboven nog kolen had kunnen
verkoopen, sprak men in de abdij van een
veelbelovend begin. En inderdaad steeg -
zooals we gezien hebben - jaarlijks de pro-
ductie in de mijnen der abdij, ofschoon de
jonge onderneming herhaaldelijk door tegen-
slagen getroffen was. Zoo kon de abdij wel-
dra belangrijke hoeveelheden kolen in 't

.land verkoopen, en werd tenslotte de voor-
naamste. producent in 't land. Men produ-
ceerde "kla,re" kolen, "grove hond" en
"Geriss", die wel beantwoorden zullen aan
de . tegenwoordige soorten: "Mageran",
"Stückkohle" en "Puff". De prijzen, die in de
17e eeuw nog voor "klare" kolen F/sMark

12°) Vgl. Ernst, dl. I, p. lHl.



in Akensche munt, voor "grove hond" 1
Mark en voor'"Geriss" 2/3 Mark hadden be-
dragen, stegen in de volgende decenniën
aanmerkelijk. Daaraan zullen de 30-jarige
oorlog en de Kipper- en Wippertijd niet ge-
heel vreemd geweest zijn, zoodat men voor
de wagen, die men op 21 à 28 centenaar kon
taxeeren, 36, 42 resp. 48 Mark (Akensche
munt) voor de 3 kolensoorten betaalde.
Deze stijgende lijn der prijzen hield in de
18e eeuw aan, omdat de productiekosten
voortdurend hooger werden. Daarnaast kan
men als reden hiervoor aangeven de vermin-
derde koopkracht van 't geld, alsook vooral
het toenemende gebruik van kolen door de
bevolking. Dat de abdij uit deze laatste om-
standigheid haar voordeel trok spreekt van
zelf.

Hoe had nu in die tijd het tra~sport der
verkochte kolen vanuit de mijn plaats? De
beter gesitueerde kringen der bevolking, die
zich konden permitteeren voor langere tijd
hi hun behoeften te voorzien, lieten de kolen
met voertuigen van de mijn halen. Voor de
verzorging der armere klasse, die de kolen
slechts in kleine hoeveelheid betrekken kon,
was langzamerhand een nieuw beroep ont-
staan, dat door een bepaalde klasse van
menschen werd uitgeoefend, die dit brand-
materiaal in lange zakken verpakt op kleine
paarden naar de verbruikers in de meest af-
gelegen plaatsen vervoerden. Deze kleinhan-
delaren heetten in de volksmond "Kolen-
gids" l21), wat zooveel als kolenvrachtrijder
beteekent. Zij hadden de naam een ruw
volkje te zijn, en vele van hun origineele
liedel,"en, die zij op straat lieten weerschallen
om hun waar aan te prijzen, zijn ons nog
bewaard gebleven. In 't begin der 2e helft
van de 18e eeuw werd voor de abdij ook de
mogelijkh,eid geschapen om in de naburige
gebieden, zooals in Valkenburg. dat uit een
Nederlandsch en Oostenrijksch deel bestond,
en 't land van Jülich, kolen af te zetten.
Dit kan men uit enkele toevallige boekingen
vaststellen, vooral echter uit 't feit, dat aan
Kloosterrade op 1 Maart 1762In) door de
opperste finantieraad vrije uitvoervergunning

1111) Van "guide" = gids.
121) Rijksarchief Maastricht.
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voor haar kolen verleend werd (libre sortie
de ses houilles et menus charbons). De krin-
gen, die de abdij vijandig gezind waren,
wendden zich hierover in een anoniem klaag-

. schrift tot Brussel, maar zonder resultaat.
De in 't land 's Hertogenrade geproduceerde
voortreffelijke magerkolen vonden overal
gretig aftrek als huisbrand en~werden dan
ook in 't gebied van Jülich boven de eigen
vetkolen (Eschweiler) gesteld. Toen nu de
mijnbouw der abdij tengevolge der moderne
pomp installaties een geweldige vlucht nam
en de productie jaarlijks toenam, werd wel-
dra de vraag naar verdere afzetgebieden ur-
gent, wanneer men er tenminste niet toe
wilde overgaan de in de zomer geprodu-
ceerde kolen op te stapelen, om ze te be-
waren tot in de herfst, als de vraag er naar
grooter zou zijn. Ook hierop wisten de
schrandere prelaat Haghen en zijn op mijn-
bouwgebied zeer ervaren opvolger, abt Chai-
neux, wel raad. Zij zagen heel goed in, dat
de rijksstad Aken met haar achterland haar
behoefte aan steenkolen niet dekken kon uit
de eigen mijnen in haar gebied. Daar lag dus
een voortreffelijke afzetmogelijkheid voor
de kolen der abdij. Maar dan moesten vol-
doende transportmiddelen aangeschaft wor-
den, en op de eerste plaats gezorgd worden
voor goede wegen, want in dit opzicht zag
het er niet bijzonder fraai uit noch in 's Her-
togenrade noch in 't naburige Heyden, waar
't nog erger was als in 's Hertogenrade.
Reeds in 1779 had men ---'zooals 't kasboek
aantoont - in Aken bij de Marchierwal op
't terrein van een Akenschen burger, met
name Scholl, een kolenmagazijn opgeslagen.
In de zomer van 't jaar 1780 begon IJlen, van
11 Juni tot 't begin van Nov'ember, de kolen,
die men in de zomer minder gemakkelijk
verkoopen kon, naar dit magazijn te trans-
porteeren. Een kolenmeter - zoo zegt het
kasboek - woog de kolen af en vrouwelijke
arbeidskrachten droegen ze dan naar de ge-
reedstaande voertuigen. die dagelijks zwaar
beladen, met 3 paarden bespannen, heen en
weer naar Aken reden.. Voor deze transpor-
ten had men in Platteweide en in Aken
stallen gebouwd en in elk 18 paarden onder-
gebracht. .Deze ritten bleken echter uiterst
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gericht aan de keizerlijke regeering te Parijs. Arch. Rolduc.



No. 14. Plan de concessions de Houillères Royales Néerlandais2s de Rolduc
1827. Rijksareh. Maastricht.



bezwaarlijk wegens de slechte toestand van
de wegen, vooral bij slechte weersgesteld-
heid. Daarom besloot de abdij op eigen kos-
ten 2 nieuwe steenwegen aan te leggen, oni
't transport te vergemakkt'flijken en tegelij-
kertijd haar kolenafzet uit te breiden. Te
dien einde richtte prelaat Chaineux 128) op
23 Jan. 1783, steunend op een besluit der
Staten van 't land 's Hertogenrade, aan de
keizerlijke regeering te Brussel 't verzoek om
toestemming voor de aanleg van twee steen-
wegen op kosten der abdij en het aanbrengen
van tol plaatsen door de aanvraagster. Aan
dit verzoek werd op 22 Mei door keizerlijk-
koninklijk octrooi voldaan 124);In deze oor-
konde wordt de richting der beide nieuwe
wegen als volgt aangegeven:

De eerste weg zou loop en van de grens
der Bank Kerkrade in Valkenhuizen als ver-
lenging van de nieuwe weg van Maastricht
over Heerlen, met aansluiting aan de nieuwe
weg, door Heyden aangelegd, over Hertogen-
eik, Horbach en Richterich naar 't rijk van
Aken, door de bank Kerkrade naar de Wen-
delinuskapel, waar hij, op de tweede nieuwe
weg der al?dij uitliep. De tweede weg vorm-
de de verlenging van de nieuwe weg van
Aken door de bank en het land Heyden tot
Pannesheide, en liep dan verder door Kohl-
Derg voorbij de mijnen der abdij tot aan de
WendelinuskapeI125), van waar de weg door
de stad Herzogenrath en de bank Merkstein
liep tot aan de landsgrens van Jülich, ten
Oosten van de bank Ubach, om daar aan te
sluiten aan de nieuwe groote Duitsche chaus-
see, die yan Geilenkirchen over Aldenhoven
en Jülich naar Keulen leidde. De breedte der
nieuwe wegen was geprojecteerd op 46 voet

139) Cfr. Franquinet No. 236 en ook de kaart:
richtingsplan van de aan de abdij Cloosterrade
geoctroijeerde heerbanen, No. 3, Rijksarchief
Maastricht.

12C) Cfr. Franquinet No. 237.
l25) In deze rooilijn loopt ook de thans nieuw

aangelegde weg voor 't binnenlandsch autoverkeer
van de Beckenberg door Strasz en Kohlberg naar
Pannesheide, slechts met dit verschil, dat deze
weg thans zuidelijk en niet noordelijk (zooals de
steenweg der abdij) van Pannesheide op de pro-
vinciale weg uitloopt.
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(maat St. Lambert), de straat greppels niet
meegerekend 126).

Om deze wegen ook gedurende het slechte
jaargetijde berijdbaar te maken, zouden ze
met een vaste laag steenbeslag bedekt wor-
den. Ter amortiseering van de bepaald hooge
kosten werd aan de abdij toestemming ver-
leend twee tolboomen, een heele en een
halve barrière, op te richten, om hier de
door de Chambre des domaines et tonlieux
vastgestelde tarieven van 't wegengeld te
heffen. Op 10 Augustus 1786 verkreeg de abt
op zijn verzoek nog achteraf het verlof om
op de tweede weg twee heele barrières op te

, richten en wel één te Herzogenrath en één
te Boschelen, omdat de onkosten voor de
wegenaanleg ver de raming overschreden
hadden. Deze beide hoogst belangrijke wegen
ontsloten eenerzijds het heele land 's Her-
togenrade en vormden anderzijds de zoo
noodzakelijke. aansluiting aan 't wegennet
der naburige steden Maastricht, Aken, Jülich
en Keuhm. Voor Kloosterrade echter schie-
pen zij de mogelijkheid om het kolendebiet
naar Aken, Valkenburg (Nederlandsch en
Oostenrijksch deel) en naar 't hertogdom
Jülich uit te breiden. Om nu de wegen door
uitschakeling van reeds bestaande tollen. ook
voor transito-verkeer toegankelijk te maken
en aldus het verkeer in 't land uit te breiden
en deze streek meer bronnen van inkomsten
te verséhaUen, sloot de abt op 25 Juli
1783127) met den schout en de bestuurders
van Herzogenrath een belangrijke overeen-
komst af. Deze bezaten namelijk van ouds-
her 't recht binnen de stad en vrijheid van
's Hertogenrade weggeld te heffen.128) De
bestuurders van Herzogenrath deden nu af-
stand van dat recht ten gunste der abdij,
waarvoor de abt hun op de nieuwe wegen
der abdij vrijdom van tol verleende, het
onderhoud van hun wegen voor a.ltijd voor
zijn rekening nam en hun als verdere scha-
deloosstelling een jaarlijksche rente van

126) De voet van St. Lambert bedraagt 0.29
meter, zoodat de totale breedte dus 13.34 meter
bedroeg. .

127) Cfr. Franquinet No. 238 en 244.
128) Men vergelijke de talrijke verpachtingspro-

tocollen van dit wegIleid in het Archief der stad
H erzollenra th.

JO



60 Reichsthaler toekende. Moeilijkheden wer-
den den abt bij zijn grootsche onderneming
slechts in de weggdegd door de macht-
hebbers van 't land ter Heyden. Zij hebben
wel de concurrentie van de abdij in Aken
en Valkenburg gevreesd en probeerden daar.
om een wijziging van het geprojecteerde en
reeds goedgekeurde richtingsplan der nieuwe
wegen in bun gebied te verkrijgen bij hun
landsheer, den keurvorst van dePfalz. Bó'
vendien wHden zij tol heffen op de uit Lim.
burg komende voertuigen. Het gelukte Chai-
neux echter met steun van de Staten van
't land deze pogingen der bestuurders van
ter Heyden in Düsseldorf te verijdelen. 129)

In 1786 waren de beide wegen voltooid. De
abt had weliswaar ter dekking van de enor-
me kosten, met goedkeuring van den keizer,
een kapitaal van 50.000 kronen opgenomen,
maar daar stond tegenover, dat de afzet der
kolen voor lange tijd verzekerd was.

Zoo bewoog zich dus de mijnbouw van
Kloosterrade in voortdurend stijgende lijn,
en 't vèrstrekkende doel, dat de abdij zich bij
de overname van de mijnbouw op eigen kos-
ten gesteld had, was bijna verwezenlijkt.
Maar donkere onheilspellende wolken doken
op aan de politieke horizon. In Frankrijk
was de revolutie uitgebroken, in de Oosten-
rijksche Nederlanden nam de Brabantsche
vrîjheids- en onafhankelijkheidsbeweging, die
weliswaar gècn aansluiting bij Frankrijk,
maar wel een losmaking van Oostenrijk na-
streefde, altijd meer in omvang en beteeke-
nis toe. Vol bezorgdheid zag men in Kloos-
terrade de toekomst tegemoet. Men vreesde
het ergste. Maar abt Chaineux bemoedigde
zijn ~onfraters en wees er herhaaldelijk op,
dat de abdij in de kolenrijkdom van haar
gronden een schat bezat, die voldoende was
om alle gebouwen der abdij, benevens alle
hoeven driemaal geheel op nieuw op te bou-
wen. Ook had hij als mineraloog en mijn-
bouwkundige van naam weer nieuwe nog
grootschere plannen voor de exploitatie van
verdere nog rijkere mijnvelden uitgewerkt,
zood at een winstgevende. productie voor
lange tijd verzekerd scheen. Maar de drei-
gende politieke woelingen n!'lmen hun ver-

HU) Cfr. Franquinet No. 239.
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der onheilspellend verloop en weldra zou
Kloosterrade in alle bijzonderheden de ge-
weldige uitwerking ondervinden van deze
grootste aller omwentelingen.

4. De mijnbouw der abdij na de intocht der
Franschen.

De bange voorgevoelens van de kanunni-
ken van Kloosterrade bleken helaas maar al
te gerechtvaardigd. In 't begin van 't jaar
1793 verschenen de Franschen in 't land.
Wel werden zij de 2e Maart door de voor
hen noodlottige slag van Aldenhoven ge-
dwongen tijdelijk 't land te ontruimen, maar
na de overwinning bij Fleurus op 26 Juni
1794 verschenen zij voor de tweede maal en
nu om 't land voor goed in bezit te nemen
en hun veroveringen tot aan de Rijn uit te
breiden. Met schrik zag men hun komst te-
gemoet. Prelaat Chaineux en verscheidene.
koorheeren besloten met 't oog op de drei-
gende toestand 't land te verlaten. Men nam
de archieven en de kas van 't klooster mee, I

en vluchtte over de Rijn naar Westfalen. Te \Kloosterrade bleven provisor Brecht en de I
överige kanunnikén achter,

.

in bange afwoach-
Iting van de dingen die komen zouden. De

abt had ook de plannen der mijnen en de
ontwerpen voor de exploitatie van' nieuwe
mijnvelden mee naar Duitschland genomen,
omdat men ze niet in handen der Franschen
wilde laten vallen, en tenslotte toch niet aan
nieuwe werken gedacht kon worden wegens
de steeds kritieker wordende toestand. Niets
van al deze zeer belangrijke teekeningen en
plannen is later teruggekomen, welke moeite
zich de vroegere koorheeren en vooral ook
de erfgenamen van de mijnbouw der abdij I

ook daarvoor gegeven hebben.
Toen de Fransehen definitief 't land 's Her-

togenrade in bezit namen, had de abdij 5
mijnen in exploitatie. Wij bezitten van de
hand van den bekenden historicus S. P.
Ernst zeer interessante mededeelingen over
deze mijnen en hUIl exploitatie uit de tijd,
dat de Franschen 't land binnenrukten. m)

13°) Dit belangrijk geschrift bevindt zich in 't
Rijksarchief Maastricht en luidt als volgt: L'Ab-
baye de Rolduc possédaitcinq fosses à houilles
Dutre un part dans celle appartenante à Winand



Het betreft hier de mijnen Capley, Busch-
weide, Platteweide, Hegghen (Trempelwerck)
en Leyendecker. Laatstgenoemde mijn was
pas in bedrijf genomen en werd door Heg-
ghen meebeheerd. Ernst geeft de dagelijksche
productie der 5 mijnen met 1163 paniers of
"honden" aan. Telt men nu een "hond"
heel voorzichtig geteld op 11/2centenaar (ge-
woonlijk meer) en 't jaar op 300 arbeids-
dagen, dan zou dus de jaarlijksche productie
523350 centenaar bedragen. Daarin is dan
nog niet eens de productie van de St. Nico-
las begrepen, waaraan de abdij ongeveer
voor de helft deelnam. Ook moet men
hierbij in 't oog houden, dat deze productie
onder gunstiger tijdsomstandigheden gemak-
kelijk hooger geweest zou zijn. Als men nu
bij Wagner leest 131), dat in 't heele Worm-
revier in de twee jaren 1814 en 1815 samen

Vaessen et aux hérétiers Vincken dite la fosse de
St. Nicolas.
La lre nommée Capley se trouve aujourd'hui
approcher de sa fin; on en tire encore par jour
280 paniers.
La 2e nommée Buschweide approche également
de. sa fin; on en tire par jour 240 paniers.
La 3e nommée Platteweide ne fournit que 163
paniers par jour; pour lacontinuer il est néces-
saire de faire un nouveau bure, au moyen duquel
on arrivera aux veines nommées le Voss et le
Capley.
La 4e nommée les Heggen est en bon état et four-
nit 240 paniers par jour.
La 5e nommée Leyendecker est aussi en bon état
et fournit 240 paniers par jour; au moyen d'un
nouveau bure de la profondeur de' 32 toises elle
pourrait fournir par jour 320 paniers; le bure
actuel a 52 toises de profondeur.
Près la CÎ-devant chapelle de S. Wendelin l'ab-
baye . avait fait faire unbure de la profondeur de
45 toises, auquel elle a employé à peu près 6
mille écus; sans la guerre ce bure eût été porté
à' 85 toises de profondeur; il y aurait été placé
deux machines. rune pour tirer la houille..
l'autre pour pomper les eaux. Les dépenses né-
cessaires pour ces objets pouvaient aller à 15
mille écus, au moyen du quoi on se flattait y
pouvoir tirer de la houille pendant 25 ans. 11 y
auroit un nouveau bure à faire près du Holz au
point ou finit le canal soUterrain qui conduit les
eaux; ce bure seroit nécessaire pour mettre à
profit un autre bure que l'Abbaye a fait pràti-
quer' près la chaussée et ou ron rencontre les
veines nommées (open gelaten) et le Fleischha-
cker;{bedoeld is de laag Groot Athwerk), mais
il est impossible de réussir sans y placer une
machine pour tirer les eaux.
In - het laatste deel van dit interessant bericht
geeft Ernst de projecten aan van abt Chaineux.

131) Wagner o.c. p. 207.
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3680059 centenaar, in 18161717586 en in 1879
ongeveér 20 millioen centenaar geproduceerd
werd, dan is de productie van 523350 cen-
tenaar op de mijnen der abdij voor 't jaar
1793 beslist een uitstekende prestatie 132) te
noemen.

'Anderzijds bevat 't verslag van Ernst ook
de mededeeling, dat enkele mijnen reeds uit-
geput waren, en nog maar voor korte tijd
kolen konden leveren, zooals b.v. Busch-
weide en Capley. De andere daarentegen be-
vonden zich in goede toestand, nl. Leyen-
decker, Hegghen en ook Platteweide; bij
deze laatste was weliswaar de aanleg van
een nieuwe schacht dringend noodzakelijk.

Prelaat Chaineux, een uitmuntend kenner
van de mijnbouw, had reeds rekening ge~
houden met 't feit, dat in afzienbare tijd 't
bedrijf in de Maubach-mijnen moest stop-
gezet worden en had -zooals reeds gezegd
- een uitgebreid plan uitgewerkt om de

kolenlagen Senteweck, Grauweck, Rauschen- Iwerk, Athwerk, Croddel, Barsch, Mer!.
Groot- en Klein-Mühlenbach en Steinknipp
te ontginnen. Hij dacht er aan de mijnbouw
meer naar 't plateáu te verplaatsen en in
noord-oostelijke richting uit te breiden, een
plan, dat eerst veel later door de erfgena-
men van deze mijnen der abdij zou worden
verwezenlijkt. Al deze projecten van abt
Chaineux werden door de treurige politieke
gebeurtenissen in de kiem gesmoord, ja door
't brute optreden der Franschen werd zelfs
de bestaande mijnbouw aan de volkomen
ondergang prijsgegeven.

132) Wagner, die 't Maastrichtsche bronnenmate-
riaal niet heeft ingeZien en die Zijn gegevens over
de mijnbouw van Kloosterrade geput heeft uit de
werken van Michels - die van 'zijn kant weer
alleen het archief van Rolduc heeft geraadpleegd- heeft uit een rekwisitiebevel der Pranschen
(1795) geconcludeerd. dat de totale productie van
het revier in dat jaar 1795 in 't geheel 300.000
centenaar bedragen heeft. Dat moge voor dit
jaar, waarin tengevolge van 't optreden der Fran.
schen de mijnbouw overal bijna was stilgelegd,
opgaan. Maar men mag hieruit niet de gevolg-
trekking maken, dat de productie voor 1793 ook
die hoogte bereikte. Zij was veeleer belangrijk
hooger, zooals Ernst ook aangeeft, omdat reeds
op Kloosterrade alleen de productie van dit jaar
wezenlijk hooger was. Overigens wordt ook dat-
gene wat Ernst aangeeft volkomen bevestigd door
een plechtige verzekering van den vroegeren direc-
teur der mijnen Schirbach.



De nieuwe machthebbers waren namelijk
militairen, die niets of heel weinig van mijn-
bouw afwisten. Hun interesseerde de mijn-
bouw slechts in zooverre, als zij van de mij-
nen door rekwisities die zij met de grootste
gestrengheid doorvoerden, geweldige hoe-
veelheden kolen opvorderden. Zoo moesten
er in de tijd van 16 Oct. 1794 tot 21 Maart
179521204 centenaar kolen en 10027 manden
"Geriss" ter waarde van 3223 patt. geleverd
worden. Deze kolen gingen naar Aken, Jü-
lich, Geilenkirchen, Limburg, Sittard tot
Roermond toe. Aken staat onder deze leve-
ringen met 9606 centenaar kolen en 3884
manden "Geriss" bovenaan. Een tweede
groote levering, die men kan vaststellen en
voor de Fransche garnizoenen in Jülich,
Sittard, Geilenkirchen, Roermond en voor
verschillende bureau's in Aken en Burt-
scheidt bestemd was, bedroeg 25580 cente-
naar kolen en 2665 manden "Geriss"; de
waarde hiervan wordt aangegeven met
16258 florins. Het kolenmagazijn der abdij
te Aken, waarin volgens de plechtige ver-
klaring van directeur Schirbach meer dan
90.000 centenaar kolen lagen, werd in beslag
genomen. 183) Betaald werd natuurlijk niets.
Dergelijke rekwisities, waarvan de twee
aangevoerde slechts een voorbeeld zijn, wer-
den natuurlijk ook bij de overige mijnen in
't Wormrevier gehouden; maar 't schijnt, dat
deze niet in staat waren de verlangde kolen
te leveren. Want op 20 Jan. 1795 - zoo le-
zen we 134) - was nauwelijks de helft van
de onder de 15e Pluvióse te Heyden gere-
kwireerde 20.000 pond kolen in 't militaire
magazijn te Aken afgeleverd.
Daar nu het districtsbestuur te Aken tot de
overtuiging kwam, dat de rijkste mijnen -
bedoeld zijn die der abdij - buiten zijn dis-
trict lagen, bepaalde dit, dat van nu af aan
't land Heijden dagelijks 6000 pond, "Clos-
terrod" 14.000 pond en Aken 6000 pond
moesten leveren. De abdij moest dus meer
dan Heyden en Aken samen opbrengen, het-
geen voor de mijnen der abdij uit deze 100-
pende rekwisitie alleen jaarlijks 42.000 cen-

1311) Rijksarchief Maastricht.
191) Archief Rolduc, portef. 10.
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tenaar uitmaakte. Onder deze omstandighe-
den was 't niet te verwonderen, dat de mij-
nen der abdij, waarvan de balans op zijn
minst altijd sluitend was geweest, in korte
tijd diep in de schuld staken en dat zij -
wat nog nooit was voorgekomen - niet in
staat waren hun arbeiders te betalen. Zoo
vinden we in een verslag over de op rekwi-
sitie geleverde kolen door den receveur der
abdij zelf aangeteekend: Les fosses doivent
déjà de la semaine passée aux houilleurs
172 patt.

Ook bezitten we een lijst der schulden, die
de kloostermijnen hebben, van provisor Put-
ters, tot een gezamenlijk bedrag van 1754
patt.; bovendien wijst de bijgevoegde be-
grooting voor de 5 mijnen nog een tekort
aan van 1199 patt.

Tot overmaat van ramp 185) vielen er in de
late herfst van 't jaar 1794 zulke heftige re-
gens, dat het arbeidstempo zeer nadeelig
werd beïnvloed, omdat de machines de ge-
weldige regenmassa's slechts zeer moeilijk
konden verwerken. Daarbij kwam nog, dat
een rad van een der machines brak, waar-
door de betreffende mijn wegens langdurige
herstellingswerken moest stilgelegd worden.
Ook waren er moeilijkheden gerezen met de
arbeiders; deze wilden namelijk I.1ietwerken
voor 't Fransche papiergeld, de waardelooze
~ssignaten, die door de winkeliers in 't land.
niet werden aangenomen; ander geld was
echter slechts heel moeilijk te krijgen en dan
nog hoogstens tegen zeer hooge interest.

Tenslotte had het Fransche militaire be-
stuur eenvoudig alle paarden in 't land ge-
rekwireerd, zoodat men spoedig voor groote
moeilijkheden kwam te staan. Vooreerst kon-
den de kolen transporten slechts heel lange..

195) Men vergelijke over de volgende gegevens
een document in 't Rijksarchief Maastricht van de
12 Fructidor l'an 3, waarin de klachten der
Fransche bestuurders over het in gebreke blijven
der mijnen van de abdij bij de voorgeschreven
kolenleveringen als juist erkend worden, én waar-
in de redenen zijn aangegeven, waarom deze nog
niet geschied zijn. Het is een schrijven van de
koorheeren van Rolduc aan de Citoyens Membres
de I'Administration centrale chargés de la sur-
veillance des houilleries. Met werkelijk schokkende
openhartigheid worden hier de treurige toestanden,
die op de mijnen der abdij ontstaan zijn, ge-
schilderd.



zaam plaàts hebben, en verder werd ook het
binnenhalen van de oogst in gevaar gebracht.
Onder deze omstandigheden zag de abdij
zich genoodzaakt een gedeelte der mijnwer-
kers voor dringende oogstarbeid op haar hoe-
ven te werk te stellen, waaronder de kolen-
productie natuurlijk weer leed en waardoor
een tijdige levering d~r gerekwireerde kolen-
hoeveelheden onmogelijk gemaakt werd.

Maar de Franschen hielden met deze moei-
lijkheden niet in 't minst rekening en bij de
centrale regeering te Brussel hoopten zich
de kiachten der ondergeschikte militaire in-
stanties tegen de abdij op. Deze gaven ten-
slotte den Hoogsten Commissaris Karl Alexis
AleXiandre de welkome aanleiding om op
1 Thermidor van 't jaar 4136) beslag te leg--
gen op de mijnen der abdij ten gunste van
de staat en de mijnbouw voor rekening der
Fransche regeering over te nemen.137) Het
plechtig protest van prior Brecht en het ka-
pittel van Kloosterrade in de maand Fructi-
dor van 't jaar 4 der republiek 138) had niet
de minste uitwerking. Over een eventueele
schadevergoeding, die bij de inbeslagneming
was toegezegd, werd later niet meer gespro-
ken. Integendeel, in 't zelfde jaar werd de
abdij opgeheven. Wat de stormen van bijna
7 eeuwen, wat innerlijke twisten niet ver-
mocht hadden, werd evenals zoo veel anders
op dit gebied door een pennestreek der re-
publikeinsche machthebbers weggevaagd,

V. De erfgenamen van de mijnbouw
der abdij.

De inbeslagneming van de mijnen der
abdij was geschied op grond van de Fran-
sche mijnwet van 28 Juli 1791; het leidend
princiep van deze wet bestaat daarin, dat
mijnen en ontginningen van metaal of niet-
metaal, steen- en bruinkolen ter beschikking
van de natie staan, en alleen met goedkeu-
ring en onder toezicht van de staat, en tegen
schadevergoeding van den eigenaar der
oppervlakte mogen geëxploiteerd worden.
Daarmee was tegenover 't oude algemeene

- I

136) 19 Juli 1795~
137) Cfr. 'Bijlilg"é--2.
138) Cfr. Bijlage 3.
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reglement van 1694, dat tot nu toe gegolden
had, een heel nieuwe rechtstoestand gescha-
pen, en niet ten nadeele van de mijnbouw
in 't algemeen; want door deze wet werd
definitief een einde gemaakt aan de chaos,
die in den loop der tijden ontstaan was door
de deels duistere en onduidelijke rechts- en
bezitsverhoudingen, zooals deze zich tenge-
volge der leen- en feodaalheerschappij van
de middeleeuwen en de absolutistische perio.
de ontwikkeld hadden. Voor de abdij Kloos.
terrade b.eteekende deze brutaal doorgevoer-
de confiscatie een ernstige inbreuk op haar
eigendomsrecht, en ook het land en de be-
volking zouden vooreerst geen verbetering
van de toestand in de mijnbouw bespeuren.
Integendeel, de mijnen, die reeds tengevolge
der maatregelen der Franschen zichtbaar
achteruit gegaan waren, gingen nu hun vol.
ledige ondergang. tegemoet. De Franschen
toch pleegden eenvoudig roofbouw en be-
kommerden er zich heelemaal niet om, wat
uit deze vroegere modelbedrijven zou wor-
den, wanneer zij maar de gevorderde hoe-
veelheden kolen op tijd in hun militaire ma.
gazijnen in ontvangst konden nemen. De
technische leiding bleef gelijk voorheen in
handen van den ervaren directeur Schirbach,
die nu de titel kreeg van "dire~teur des
houilleries du Gouvernement". De zoo be-
langrijke commercieele leiding werd opge-
dragen aan citoyen Delbée, die door den
Hoogen Commissaris Alexandre te Brussel
hierheen gestuurd was. Over diens leiding
werd van alle zijden bitter geklaagd. De
schulden, die de abdij in de laatste periode
van haar mijnbouw had moeten maken onder

~

dè druk der omstandigheden, werden, tegen
de belofte der Fransche regeering in, niet
voldaan, hetgeen natuurlijk in de belangheb- ,
bende kringen groote verbittering wekte. De
inkomsten der mijnen waren wegens de
voortdurende militaire rekwisities uiterst
gering en werden door Delbée afgedragen,
zonder dat de meest noodzakelijke repara-
ties in de mijnen en aan de machines wer-
den verricht. Aan nieuwe aanschaffingen,
die eigenlijk broodnoodig waren geweest,
viel natuurlijk heelemaal niet te denken.
Daarvandaan geraakten de waterloozings~

1



machines, die toch zoo belangrijk waren voor
de ondergrondsche exploitatie, schrikbarend
in verval, en men dacht er tenslotte ernstig
over om de steeds terugloopende productie
heelemaal stop te zetten. Alleen de over-
weging, dat men toch kolen noodig had en
dat door de stillegging der bedrijven breede
kringen der bevolking aan ellende zouden
prijsgegeven worden, hield de machthebbers
van deze stap terug. Ook ontbrak het niet
aan waarschuwende stemmen, die de regee-
ring aan haar plichten jegens de arme nood-
lijdende bevolking herinnerden en die op het
schrikbarend toenemen van diefstallen en in-
braken wezen. Zoo had ook de pastoor van
Afden en voormalige koorheer S. P. Ernst
herhaaldelijk zijn waarschuwende stem laten
hooren en welgemeende voorstellen gedaan,
maar zonder eenig resultaat. 139) Zoo ver-
vielen de mijnen altijd meer en gingen ten-
slote heelemaal te gronde.

Een verbetering trad eerst in, .toen na 't
jaar 1797 de linker-Rijnoever onder Fransch
civiel bestuur gesteld werd, en het militaire
bewind der bezettingsautoriteiten een einde
nam. De leiding der mijnen kwam nu in
handen van vaklieden. Maar 't was reeds te
laat. De voormalige kloostermijnen bevon-
den zich in zulk een toestand van verwaar-
loozing en verval, dat geen behoorlijke ex-
ploitatie meer mogelijk was. Men gaf ze
daarom definitief op en besloot de mijnbouw
te verplaatsen naar 't plateau van Kerkrade,
een plan, dat abt Chaineux reeds overwogen
had. Tot dit doel legde men in de nabijheid
van Holz meerdere schachten aan. Z09 ont.
stonden daar achtereenvolgens de volgende
nieuwe mijnen: No. 1, No. 2, Bonne Espé-
rance, de machine schacht 14°), Bonaparte 141)~, .

139) Men vergelijke zijn verslag van de toestand
der mijnen van de abdij bij de overdracht aan de
,regeering der Republiek en zijn brief aan de Con-
seil des mines de la République van 25 Frimaire
an 6; Rijksarchief Maastricht.

11°) Men zie de afbeelding Rosmoleninstallatie:
No. 12;deze pompinstallatie, die met behulp van een
rosmolen in beweging gezet werd, werd boven de
machines ehacht geplaatst. Over haar capaciteit is
het volgende opgeteekend (in 't Rijksarchief te
Maastricht): De hoeveelheid water, die zich in
24 uur vergaarde, bedroeg 156 kbm. De machine
pompte deze in 18 uren omhoog uit een diepte
van 65 toisen = 130 meter. De buizen der pompen

tSO

I en La Paix. Al deze schachten bevonden
zich inde onmiddellijke nabijheid van de

I tegenwoordige Domaniale Mijn. Sinds 17?9
valt er dan gelukkig weer een opleving van

\ de mijnbouw te constateeren. 142) Deze ople~
ving hield aan en was een gevolg van pe
vakkundige leiding der personen, die door
het Fransche civielbestuur waren aangesteld.

Omstreeks 't jaar 1806 dienden leden van
de voormalige "KöhkrgëSèllschaften" die-
in zoo verre ze nog bestaan hadden - na de
intocht der Franschen hun bedrijf hadden
moeten stopzetten, bij de keizerlijke regee-
ring verzoekschriften in om concessie tot 't
ontginnen van kolen te krijgen. Deze aan-
vragen werden met een memorie der plaat-
selijke autoriteiten naar Parijs doorgezon-
den. 143) In het canton Rolduc werden ech-
ter - voor zoover men kan vaststellen "..

slechts 2 concessies gegeven, namelijk aan
de Bostrop-onderneming en aan de exploi-
tanten van de Nieuwe Prick; de laatste had-
den een gedeelte van hun gronden aan de
mijnen der Fransche regeering afgestaan, en
waren daarvoor schadeloos gesteld dooreen
gedeelte van de mijnvelden van St.. Nicolas.

Eindelijk sloeg ook voor de linker Rijn-
oever het uur der bevrijding van de Fransche
overheersching. Na de nederlaag va~ N apo-
leon in de geweldige worsteling bij Leipzig

hadden een doorsnede van 4 zoll = 10.8 cM. De
zuigers der pompen hadden een opvoerhoogte
van 6 voet = 1.95 meter. De machine maakte
14 slagen in de minuut. Hypothetisch zou de
machine 17 kbm water in één uur wegpompen.
Een stoommachine uit die tijd zou in 18 uren
1319 kbm uit een diepte van 100 toisen = 200
meter omhoog gepompt hebben.

141) In de plaats van de schacht Bonaparte,
kwam na de inbezitname door Nederland de f
schacht Guillaume.

142) Men vergelijke hiervoor een uittreksel (Ar-
chief Maastricht) uit een memorandum van den
préfect van het Département de la Meuse inféri.
eure aan den minister te Parijs, dat het volgende
beeld van de productie uit de jaren 1798-1805
ophangt: 1798: de uitgaven overtreffen de inkom-
sten; 1799: een overschot van 1067 flor.; 1800:
batig saldo van 2929 flor.; 1802: batig saldo van
11402 flor.; 1803: batig saldo van 16881 flor.;
1804: batig saldo 30672 flor.; 1805: batig saldo van
12091 flor.

143) Over de omvang en naam der gevraagde
concessies geeft ons de kaart: Carte d'assemblage
des différentes prétentions en concessions de
houillères situés communes de Rolduc et de Kerk-
rade etc. 1806, No. 13, nadere inlichtingen.



en na de terugtocht van het verslagen Fran-
sche leger verschenen ook hier de zegevie-
rende troepen der geallieerden. Deze stelden
hier een provisorisch bestuur in, dat inge-
nieur Schmitz belastte met 't toezicht over
de mijnen hier te lande en hun productie.
Op 't ConJ;!res van Weenen werd intusschen
ov~oeÏfi)ffistiglot Van de landen van
Europa beraadslaagd. Ook over de oude lan-
den van Overmaas, speciaal over 't land
's Hertogenrade, viel hier de beslissing. Na
de verdeeling van 1661 volgde nu een twee-
de, waardoor een gebied, dat eeuwen lang
tezamen gehoord had en door dezelfde eco-
nomische levensvoorwaarden eng verbonden
was geweest, uiteengerukt werd. Qe Worm
vormde nu de scheidingslijn tusschen hef
nieuw'"èK~inkrijk de;Nederlanden en Prui-
s~n, dat aan _zijn~voormalig bezif aan de
Neder-Rijn het links van de Rijn gelegen
deel der tegenwoordige Rijnprovincie kreeg
toegevoegd. Door deze grènsregeling ont-
stond er in Her~@h" een zeer onaange-
name toestand. De eene helft behoorde tot
Holland, de andere tot Pruisen. Om aan c:leze
en andere onaangenaamheden een eindé"' tè
maken sloten Pruisen en Nederland ~en.
op 26 Juni 1816 een grens tractaat. 144) Hier-
i~ werd bepaald, dat de vroeger tot de bank
Kerkrade behoorende plaatsen Strasz, Mau-
bach, Kohlberg, Gasse, Hegghen--;;n Pesch
áan Pruisen kwamen, terwijl de Akener
chaussee vanaf Pannesheide tot aan de
Kloosterraderweg de grens vormde. In dit
grenstractaat werd echter uitdrukkelijk be-
paald, dat door de nieuwe grensscheiding
het ontginningsrecht niet werd aangetast,
dat alleen de oppervlakte tot Pruisen zou
behooren, en dat de Nederlandsche Doma-
niale Mijn, als rechtmatige opvolgster van
de mijnen der voormalige abdi1 Kîoosterrade
en der vroegere Fransche staatsmijnen, ge-
rechtigd zou zijn het voormalige mijnveld
der abdij tot aan de Worm te exploitee-
ren. 145) Het zuidoostelijk deel van de vroe-'

111) Men vergelijke bijlage 4, die de artikelen
18-21 bevat, waarin de grenswijzigingen van ons
gebied, alsook de eigenaardige bepalingen om-
trent de mijnbouw uitvoerig zijn behandeld.
.115) Voor de grenzen van 't mijnveld der Doma-

niale Mijn vergeIijke men de kaart: Plan deconces-
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gere gronden der abdij had zijn eigen' bij-
zondere lotgevallen. Het werd met de ove-
rige deelen van het Pruisische Wormkolen-
revier vereenigd. Daar vormden zich in de
eerste helft van de vorige eeuw twee naam-
looze vennootschappen, nl. de "Vereini-
gungsgesellschaft für Steinkohlenbau im
Wurm revier" en de ."Pannesheider Berg-
werksverein", die de. c:p. Nederland liggende
concessie Nieuwe Prick omvatte. In 't jaar
1858 sloten deze beide maatschappijen een be-
langen-gemeenschap en in 1906had de samen-
smelting met de "Eschweiler Bergwerksver-
ein" plaats, die nu haar administratie-appa-
raat van Eschweiler naar het middelpunt
van 't revier, naar 't oude "Kohlenländchen"
der vroegere heeren von Heyden, naar Kohl-
scheid verplaatste. Zoo leven dus heden de
oude mijnen der abdij Kloosterrade voort
vooral in de Domaniale Mijn, en voor een
klein gedeelte ook in de mijnvelden, die door
de "Eschweiler Bergwerksverein" geëxploi-
teerd worden.

Als wij tot slot van deze verhandeling
over de mijnbouw der abdij Klöosterrade
een korte terugblik werpen op de eeuwen-
lange ontwikkeling van deze tak van indus-
trie, die voor 't toenmalige land 's Hertogen-
rade en zijn bewoners van zoo'n essentieel
belang was en die heden - met de meest
moderne technische hulpmiddelen uitgerw.t
- hier en over de grens economisch van het

sion des HouilIères Royales de Rolduc 1827.No. 14.
Dit mijnveld omvat in zijn oostelijke helft de
voormalige gronden der abdij, waaronder Kloos-
terrade tot 1796 kolen geëxploiteerd heeft. Tot de
tegenwoordige concessie der Domaniale MijiiI)ë-
noorën. niet de vroeger door de abdij ontgonnen
inijnvelden onder Kochen-erven, alsook niet be-
paalde gedeelten van het vroegere Fouckert-
Pompenmaeker-district, waar thans door de. mijn
Voccart, die àan de Eschweiier Bergwerksverein
behoort, kolen geëxploiteerd worden. Ret trans-
port van de kolen, die onder deze gronden ge-
dolven worden, geschiedt tegenwoordig vanuit de
mijn Laurweg in Kohlscheid. In de 4O-er jaren
der vorige eeuw heeft de Nederlandsche regeering,.
vertegenwoordigd door Servaas Dupont, pastoor
van Hetzogenrath, getracht deze gronden voor
haar concessie op te eischen als kloosterbezit,dat
men tegenover de Franschen indertijd geheim ge- .
houden had. Zij heeft echter 't proces, dat voor'
het landsgerechtshof te Aken gevoerd werd, ver-
loren.



hoogste gewicht is geworden, en breede la-
gen der bevolking arbeid en brood verschaft,
dan komen we tot de conclusie, dat de voor-
malige abdij, evenals op zooveel ander ge-
bied, ook hier voortreffelijk cultuurwerk
heeft verricht. In 't klein begonnen, steeds
erop uit om de rijke schatten van de bodem
voor 't land en zijn bewoners te ontsluiten,
heeft zij -'- in een tijd, toen politieke ver-
deeldheid, een onhandig wetsapparaat, de
ontoereikendheid der technische hulpmidde-
len en vooral het ontbreken van voldoende
~erkeersmiddelen de ontwikkeling van de
mijnbouw stremden, ja haast onmogelijk
maakten - geprobeerd de mijnbouw in haar
handen te concentreeren en op een breede
en veilige basis te stellen. Zij heeft dat
grootsche plan ondanks veel tegenspoed met
ijzeren consequentie en met aanwending
van belangrijke finantieele middelen met
groot succes verwezènlijkt. Zoo heeft zij de
noodzakelijke grondslagen gelegd, waarop
haar erfgenamen en opvolgers hebben kun-
nen verder bouwen om de oudste mijnbouw
van het Europeesche vast'eland tot die hoog-
te en beteekenis op te voeren, die deze thans
bezit. Daartoe heeft de eerbiedwaardige
abdij een hooge geschiedkundige zending
vervuld en zoolang men van een geschiede-
nis van de oeroude mijnbouw aan de Worm
zal spreken, zal de mijnbouw van Klooster-
rade daarin de haar. toekomende eerste
plaats innemen.

Dr. GIERLICHS
Herzogenrath.

Bijlage 1.

Uit Heyendal's "Notitia status rerum etc.
Abbatiam Rodensem spectantium" (samen-
gesteld ter inlichting van toekomstige abten):

Over het recht der Abdij op de kolen-
mijnen en eenige andere zaken, daarop
betrekking hebbende, die men behoort
te weten.

Er bestaat een traditie onder de kolendel-
vers, dat de kolenlagen van deze streek be-
grensd worden door de lijnen,. die van de
toren der parochiekerk van Bardenberg tot
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aan de toren van onze kerk 1) en van deze
tot aan de schoorsteen van het hoogst gele-
gen huis "zu den Holtz" en van hier tot
aan 2) getrokken kunnen worden, zoo
namelijk, dat de terreinen, die binnen deze
grenzen en het riviertje de Worrn besloten
worden, van beide zijden met kolen gevuld
zijn; maar dat er geen gevonden worden bui-
ten deze grenzen 3).

Alle kolen, die onder de eigendommen, de
leengoederen en de emphyteutische goede-
ren van het klooster 4) zich bevinden, be-
hooren uitsluitend het klooster toe.Daa~-
om kab de abdij uit al die goederen, al
komt het ,;dominium utile" aan anderen toe
(dus ook dan, wanneer het eigendomsrecht
der oppervalkte in handen van anderen
is) de kolen opdelven. Niemand echter is
het geoorloofd, zelfs den eigenaren niet,
daaruit kolen te delven, tenzij het klooster
hem daarvoor de toestemming verleent en
het recht daartoe verpacht; en zoo dikwijls
dit geschiedt, is daarvoor aan het klooster de
zoogenaamde erfpenning verschuldigd, d.i.
het zooveelste deel der kolen, namelijk het
17e of 18e, of het 20e, 27e of 28e deel, .naar
gelang bij het opdelvengrootere onkosten te
maken zijn met betrekking tot de grootere of
geringere diepte der ligging. Máar hjerbij is
op te merken, dat reeds sinds lange tijd de-
gene.n, die de}<:olen opgraven, het klooster
zeer bedrogen hebben, omdat zij, zich niet
tevreden ste.llend met de onkosten af te trek-
ken van het geld, dat met de opgedolven
kolen werd verdiend (welke onkosten des te
grooter zijn, naarmate zij dieper moeten wor-
den uitgegraven), voordat zij ons de erfpen-
ning betaalden van het overige, bovendien
in verhouding tot de diepte die penning
plachten te verminderen; namelijk zoo, dat
als zij bij de eerste verdieping (ontginnings-
niveau) het 16e gedeelte hadden betaald, zij

1) Bedoeld is de abdijkerk.
2) Hier is een te betreuren leemte; de schrijver

heeft hier plaats gelaten voor een latere toevoe-
ging, die echter niet geschied is.

3) Heyendal geeft hier een nauwkeurige be-
grenzing aan van de ruimte, binnen welke in zijn
tijd in het land Hertogenrode kolen (magerkolen!)
werden opgedolven.

4) Tusschen deze drie wordt duidelijk onder-
scheid gemaakt.
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hij de tweede slechts het 26e, bij het derde
het 36e deel betaalden. Zoodoende is het ge-
komen, dat ons als de eigenaars van de kolen
bijna niets ten goede kwam, d.w.z. slechts
drie of zelfs minder procent, hetgeen onge-
hoord is!~) Daarom moet men in het ver-
volg zoo met hen overeenkomen, dat, als
eerst de onkosten moeten worden afgetrok-
ken, de erfpenning niet al te onbeduidend zij
en steeds hetzelfde blijve, tot welke diepte
de mijnen ook gaan; en dat het klooster
bovendien eenig gedeelte van de kolen hebbe,
die de delvers voor eigen gebruik onderling
verdeelen.

Bovendien is nog op te merken ten eerste,
dat aan het klooster verder nog toekomt het
recht op de kolen onder een bepaald gebied,
dat noch tot zijn leengoederen noch tot zijn
emphyteutische goederen behoort. Dat ge-
bied is gelegen over de Worm nabij Stein-
busch, te beginnen bij de plaats, waar onder
Abt Balduinus van. Horpusch de hydrauli-
sche machine gebouwd is, die bijna 40 jaar
bestaat; het strekt zich dan uit naar boven
in de richting van het veld, genaamd "das
KohlbergeHelt", en het wordt omsloten door
twee wegen, waarvan de eene de hoofdweg
is naar Aken, de andere leidt van Kerkrade
naar het huis van Matthias Goossen, terwijl
het aan een andere zijde tot grens heeft, als
ik mij niet bedrieg, "die kupfere Seiff". Toen
er onder genoemde goederen kolen werden
opgedolven, nog ongeveer twaalf jaar gele-
den, ontving het klooster de erfpenning. 6)

Dat gebied wordt genoemd Kochen-Erven,
en de grenzen ervan vindt men in het
Chartarium, Tit. Kohlwerken. De kolengroe-

5) Hierbij is op te merken, dat voor de kolen-
societeiten bij de eigenlijke diepbouw en gezien
de onvoldoende hulpmiddelen nog nauwelijks de
onkosten eruit kwamen. Men vergelijke hiermee
het oordeel van een deskundige uit het jaar 1766,
waarin gezegd wordt "dat den~henen soo van de
uyt synen eyghenen grundt uytgewerckde kooien
kan profiteren ende vercryghen den behoerelijcken
erffpenningh volgens reglement, sonder wat te ris-
qjJeren ofte sonder syn geit tot bewerckinge van
kooien voor te schieten, doorgaens veel beeter
daeran is als den entrepreneur van de koolwer-
cken selfs." Archief Rolduc, portef. 10, I Kochen-
Erven.

8) Zie hierover in het Archief No. 6.
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ven, die aan die plaats grenzen, worden ge-
woonlijk Krehaen genoemd. 7)

Ten tweede is op te merken, dat, wanneer
kolen worden gedolven onder al onze voor-
noemde goederen, hetzij eigendommen, leen-
goederen of emphyteutische goederen, of ten
slotte onder het zoojuist genoemde gebied,
de pachters van de mijnen een dagelijksche
vergoeding moeten betalen aan den contro-
leur, die van onzentwege daar wordt aange-
steld om de kolen op te teekenen. die uit de
mijn worden opgehaald.

Ten derde moet opgemerkt worden, dat
vólgens de aanteekeningen van het klooster

,.reeds sedert meer dan zeshonderd jaar de
opgraving van kolen uit deze plaatsen na
te-wijzen is 8). Door deze lange tijdsduur
kwam het, dat reeds bijna de geheele boven-
ste laag kolen tot op de diepte van de Worm
afgegraven en de grond op allerlei plaatsen
vol water is of een menigte holten vertoont.
Zoodoende worden zonder hydraulische ma-
chines, die dat water wegpompen, niet lan-
ger meer ten koste van groote moeite kolen
gezocht, uitgezonderd echter de nieuwe la-
gen, die niet heel lang geleden in de om-
trek van "den Holtz" zijn gevonden.

Bijlage 2. In beslagneming van de mijnen
der abdij Kloosterrade door de
Fransehen.

(verkort)

R. Archief Maastricht, Abbaye de Rolduc:
Correspondances, notes etc. concernant
les houillères.

Liberté Egalité
A Bruxelles le Ier Thermidor 4e snnée 1) ~:,I

de la République Française. Charles Alexis
Alexandre Commissaire ordonnateur en chef

7) Heyendal bedoelt hier de terreinen, bij wel-
ker verkooping abt Dammerscheidt in 1537 zich
het recht van exploitatie uitdrukkelijk reserveerde.
Wegens. Kochen-Erven had de abdij later een
ernstig proces te voeren.

8) Deze plaats heeft F. Büttge.ribach o.c. ver-
keerd verstaan, als hij daaruit de gevolgtrekking
maakt, dat het klooster in 1113 daar kolen liet
opdelven, deze zelf gebruikte en voor geld ver-
kocht, en dat zoodoende de kolen exploitatie door
de abdij van 1113-1795 on-onderbroken heeft
plaats gehad.

I



des armées de la Républiqueet Commissaire
du Gouvernement près les armées du Nord
de Sambre et Meuse et Pays environnants.

Vû L'arrêté du Directoire exécutif en date
du 10 Floreal 2) dernier, signé Le Tourneu,
contre-signé Lagarde, régistré au Départe-
ment de la Meuse inférieure le 23 Prairial
dernier S), par lequel arrêté nous sommes
specialement chargés de fournir des approvi-
sionnements de rarmée de Sambre et Meuse
et aux places de Luxembourg de la basse
Meuse.

La Réquisition faite le 30 Floreal 4) der-
nier par le Citoyen Blanchard Commissaire
ordonnateur en chef de l'armée de Sambre
et Meuse à l'administration centrale du Dé-
partement de la Meuse inférieure de fournir
deux millions pesans de houilles à prendre
dans les houillères de Rolduc tant pour le
service des hospitaux et corps de garde que
pour la fourniture de la troupe en garnison
dans la viIIe de Maastricht.

Considérant, que depuis trois mois que
cette requisition est frappée, le Département
de la Meuse inférieure n'a rien encore fait
pour la mettre en exécution, que le service
de la place de Maastricht est en cette partie
essentieUement compromis par !'inertie de
l'administration centrale, et qu'il est d'autant
plus urgent d'y pourvoir que faute de com-
bustibles les malades militaires déjà en
grand nombre dans les hopitaux de Maas-
tricht, et qui peuvent encore augmenter au
moyen des évacuations fréquentes, qui se
font par la Meuse, se trouveraient privés
des ressources les plus nécessaires.

Considérant, que les formes aux queUes est
obligée de sustreindre l'administration mi-
litaire toutes les fois qu'eUe est obligée
d'obtenir. les choses les plus urgentes par
l'entremise des administrations civiles entrai-
nant des l~nteurs incompatibles avec les
besoins de l'armée aux quels il faut pourvoir
aussitöt qu'ils sont connus, que la preuve de
cette proposition resulte avec la dernière
évidence du défaut de l'exécution de la re-

1) 19. Juli 1796.
2) 29. April 1796.
3) 11. Juni 1796.
&) 19. Mei 1796.
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quisition par l'ordonnateur en. chef Blan-
chard. Que le moyen le plus prompt de ré.
medier, soit à la lenteur de ces formes, soit
à I'inertie de l'administration, est de pro.
curer enfin à la place de Maastricht et à
la partie de l'armée qui est ou sera en gar-
nison dans son intérieur, ou cantonnée dans
les environs, le chauffage, dont eUe a besoin,
est de mettre sous la main du Gouvernement
les houillères de Rolduc appartenantes aux
Réligieux de cette ville, qu'uneopération de
cette nature doit souffrir d'autant moins de

difficultés, que Rolduc étant réuni au terri. t
toire de la République, les biens Ecclesiasti- .

ques sont parcela une proprieté devolue au
Domaine National que quoique les loix fran~
çaises intervenues sur cette matière n'ayant
pas encore été mises à l'exécution dans les
pays réunis eUes. ne peuvent cependant pas
tarder à l'être au moyen de la déclaration
récemment faite à ce sujet par le Directoire
exécutif au Corps Législatif.

Considérant,que l'opération que nous pro-
posons, de faire mettre les houiIIères de Rol-
dus sous la main du Gouvernement n'est
qu'une anticipation de peu de jours SUt c~
qui doit avoir lieu, que d'aiUeurs le salut
d'une partie de l'armée et surtout celui des
mala des qui sont dans les hopitaux de l'ar-
mée en dépend, et que le Directoire sur ces
importans objets donne toute la latitude
convenabIe par sa lettre du 4 Messidor der-
nier 5) .

A r r ê ton s c e q u i s u i t:

10 La houillère ou les houillères de Rolduc
ou sur son territoire appartenantes aux Ré-
ligieux de cette ville sont à compter de ce
jour mises sous la main du Gouvernement et
à sa disposition, à l'effet de l~s exploiter en
son nom et pour son compte ainsi qu'il Vil
être dit ci-après.

20 l1 n'est rien prejugé pour ou contre les
indemnilés aux queUes cette main mise peut
donner lieu en faveur des Réligieux de Rol-
duc dans le cas ou il seroil reconnu qu'il y a
lieu IJ cette indemnité, ils demeurent à eet
égard dans tous leurs droits et actions qu'ils

ö) 22. Juni 1796.



feront valoir, et exerceront de la manière et
ainsi qu'ils aviseront bon être. . . .

50 11 sera dressé par le Commissaire des
Guerres ci-après désigné en présence d'un
Membre de la Commune de Rolduc et con-
tradictoirement avec les Réligieux de Rolduc
ou ceux duëment appelés en cas de refus de
leur part, un inventaire ou description des
ustensiles nécessaires à l'exploitation des
houillères, des matières extraites, et quisont
en ven te, des fonds existants dans la caisse
de l'exploitation et desdébits ou credits de
la même exploitation à l'effet de quoi répre-
sentation sera faite, des re gistres, titres, pa-
piers et renseignemens relatifs à la même
exploitation.

60 L'administrateur laissera à l'administra.-
tion ancienne les fonds ou credits nécessai-
res pour acquitter ce qu'elle peut devoit. 11
surveillera la liquidation. et se fera répresen-
ter les decharges des objets qui auront été
payés de manière à s'assurer que les créan-
ciers de l'administration supprimée ne pour-
ront par la suite venir faire aucune reclama-
tion à la charge de la République.

70 L'administration se chargera ensuite
tant des ustensiles servantes à l'exploitation
et des màtières extraites que des fonds et
credits qui pourront rester, prêlèvement fait
des dettes de l'ancienne administration il
donnera un reçu en bonne forme de ces
objets aux Réligieux de Rolduc et il aura
soin de faire passer incessament à l'ordonna-
teur en chef de l'armée de Sambre et Meuse
et ànous copie aussi en bonne forme tant
de l'inventaire, qui aura été fait que du réci-
pissé qu'il aura delivré aux Réligieux de
Rolduc... .

100 11 conservera les ouvriers déjà em~
ployés dans les differentsgrades et salaires
quileurs sont attribués, il les traite ra avec
les menagemens qui conviennent à les atta-
cher à la République et de manière à ce que,
quant à leurs salaires et aux procedés usités
envers eux, ils ne s'apperçoivent pas du
changement de l'administration....
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Fait à:Bruxelles les jours, mois et an de
l'autre part.

C. A. Alexandre.

L.S. Signiffé à l'administration municipale
du Canton de Rolduc le 11 Thermidor 6)
dans une assemblée légale de tous les agens
de la Commune et des administrateurs en-
suite de notre invitation du jour d'hier.

Le Commissaire des Guerres:
Thomas.

Bijlage 3. Protest van de Koorheeren der
abdij Kloost:errade tegen de in
Q!,!slagneming van de Kolenmij-
nen der abdij.

Rijksarchief Maastricht.

Egalité

le (open gelaten) Fructidor
4e année Républ.

Au Corps Legislatif
Les Réligieux de l'Abbaye de Rolduc.

Cito yens Législateursl

Une des bases fondamentales de la Répu-
blique Française et au maintien de laquelle
vous avez la gloire de veiller sans cesse, c'est
l'inviolabilité du droit de propriété. 11 vient
d'être violé à notre égard, ce droit sacré,
sans qu'il nous reste d'autre ressource pour
le maintenir que dans votre justice. Daignez
donc permettre, Cito yens Lêgislateurs, que
nous vous exposions le procédé à notre égard
d'un Commissaire du Gouvernement, pro-
cédé approuvé par celui-ci d'après des infor-
matións saus doute contraires à la vérité.

Nous sommes propriétaires de quelques
fosses à houilles ou charbons de terre et
avons sacrifié des sommes très considérables
en nous chargeant même de dettes pour les
mettre dans l'état, ou elles se trouvent, à
l'entrée desarmées victorieuses de la Répu-
blique et depuis nos tosses ont fourni une
quantité immense de houilles à: la Républ!-
que sans qu'H en ait été rien payé, ainsi que
le Réprésentant du peuple Maynard aussi
bien que le Citoyen Renandin agent princi-

Liberté

Rolduc

6) 29. Juli 1796.



pal des chauffages de l'armée de Sambre et
Meuse pourront vous l'attester. Il n'y a pas
encore six decades que l'administration dé-
partementale de la Meuse inférieure a frappé
sur nous une requisition de 3 mille quintaux
de houilles en reconnaissant cependant qu'il
était justeque nous en fussions indemnisés.

Malgré cela le Citoyen Alexandre Commis-
saire du Gouvernement à Bruxelles par un
arrêté pris le 1 Thermidor dernier et fondé
sur des considérants portant à faux entre-
prit de mettre sous la main de la République
nos fosses à houilles, et encore que cet arrêté
même portät qu'il ne seroit mis à exécution
qu'après avoir reçu l'approbation du Direc-
toire, le Cito yen Thomas Commissaire des
guerres se transporta le 11 Thermidor de
cette annéeà Rolduc et y nous dépouilla de
cette propriété. L'administration départe-
mentale de la Meuse inférieure regardant cet
arrêté du Citoyen Alexandre comme attenta-
toireen droit sacré de propriété et fondant
sa résolution sur d'autres motifs encore sus-
pendit l'exécution du dit arrêté jusqu'à ce
qu'il eut obtenu l'approbation du Directoire.
Cet arrêté de la dite administration est du
14 Thermidor et va ci-joint en copie sub
Nr. 1. Mais par un nouvel arrêté dont égale-
ment copie se trouve ei-joint sub Nr. 2 en
date du 29 Thermidor cette administration
rapporte cet arrêté par la raison que le Di-
rectoire avoit approuvé le 17 du même mois,
l'arrêté' par lequelle Citoyen Alexandre met
A la disposition du Gouvernement les houil-
lères appartenantes à I'Abbaye de Rolduc.

Tel est, Citoyens Législateurs, le cas, ou
nous ne voyons, comme l'administration dé-
partementale elle même l'avoit vu d'abord,
qu'une violation manifeste du droit sacré de
propriété, violation accompagnée de fausses
impörtations d'avoir manqué auxrequisitions
du susdit Citoyen Commissaire Thomas et
de toute la municipalité du Canton de Rol-
duc assemblée à son invitation. Aussi ce pro-
cédé du dit commissaire a-t-il trouvé l'im-
probation de toutes les honnêtes gens, qui
ont cru y voir la dérnarche la plus arbitraire.
Nous no us en consolerions en quelque façon,
si nous avions à nous reprocher d' avoir mé-
rité par quelque endroit cette espèce de cha-
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timent, mais non, c'estaprès avoir payé des
contributions militaires et des quótes dans
l'emprunt forcé beaucoup au delà de nos fa-
cultés, après avoir satisfait à des requisitions
en tous les genres, après avoir vu nos habi-
tations dégradées par l'emplacement d'un
hospice militaire, qu'on vient nous priver de
cette ressource, la seule qui no us restoit
pournous refaire en quelque façon de nos
pertes.

Il n'est pas possible, Citoyens Législá.teUJ';s,
que le Directoire exécutif ait été trompé,
mais nous osons espérer d'après l'export vé-
ridique de cette démarche fait sous son
égide, que vous daignerez nous rendrela
justice que nousréclamons auprès de votre
équité et nous rédintegrer dans la possession
de nos houillères.

Salut et respect

P. Brech, Prieur des Chanoines Reg.
de I'Abbaye de Rolduc
pour tant à Chapitre.

Bijlage 4. Uit het grensverdrag tusschen
Hunne Majesteiten den Koning
der Nederlanden en den Koning
van Pruisen.

Preussische Gesetzessammlung,
Jahrgang 1818.

Article 18.

Du point de contact des trois départe-
ments la ligne de démarcation suivra les li-

mites entre l'ancien département de la Roer 1
et celui de la Meuse inférieure, jusqu'à la
chaussée d'Aix-Ia-Chapelle à Geilenkirchen,
laissant à gauche la commune de Vaels, qui
appartient aux Pays-Bas et dans laquelle
sera comprise l'habitation du curé, située
sur la ligne même; puis suivra cette chaussée
jusqu'aux limites de la Commune de Rolduc,
enfin les limites de Rolduc du cóté de l'occi-
dent jusqu'au point, ou elles atteignent la
Worme.

Ainsi la par tie de Kerkraede située à
droite de la chaussée est cedée à sa Majesté
le Roi de Prusse de même que toute la partie
de la commune de Roldur, située sur la rive



gauche de la Worme. Est encore cedée au
même Royaume la partie de la chaussée,
comprise entre les limites du département
de la Roer et de Rolduc, de manière que
cette commune appartiendra toute entière et
en toute propriété et souverainité au Royau-
me de Prusse.

Article 19.

La cession des parties de Kerkraede et de
Rolduc, dont il vient d'être fait mention à
l'article précédent ne portera aucun préjudice
à l'exploitation des mines de houille, qui
ayant ci-devant appartenu à l'Abbayè de
Rolduc, se continue aujourd'hui dans les
communes de Kerkraede et de Rolduc pour
Ie compte du gouvernement des Pays-Bas,
de. manière que ce gouvernement ou tout
autre concessionnaire qui le réprésenterait,
pourra faire dans les parties cédées tels
ouvrages qu'il trouvera bon, soit pour l'ex-
traction de la houille, soit pour l'épuisement
des eaux, s'entend en indemnisant les pro-
priétaires de la surface de gré à gré ou à dire
d'experts.

Le gouvernement prussien ne pourra en
aucune manière ent ra ver cette exploitation
ni sous prétexte de direction à donner par
ses ingénieurs, ni d'impöt à établir sur l'ex-
traction ou la sortie de la houille; ni enfin
y apporter d'autres entraves quelconques
qui pourraient nuire à l'exploitation ou gêner
son débit.

Le gouvernement prussien ne pourra non
plus accorder des concessions particulières
dans les parties cédées, ceUes existantes au-
jourd'hui devant se renformer sans les limi-
tes à eUes assigner par leurs actes de conces-
sion ou par les lois, sous l'au"torité desqueUes
eUes sont été accordées.

Artiele 20.

Cette exploitation de houille appartenant
au Royaume des Pays-Bas jouira en autre
des privilèges ou avantages suivants:
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1. Toute la houille qui en serait expédiée
pour la province de Liège ou autre contrée
des Pays-Bas et qui devrait emprunter le
territoire Prussien, ne pourra être soumise
à aucun droit de douane, ni même de transit;
il suffira d'être porteur d'un certificat du
directeur de la houillère.

2. Cette exploitation jouira du droit
d'acheter lors des ventes dans le Steinbosch
(petite forêt appartenante à des particuliers)
du bois d'étançonnage et de l'exporter
franc de tout droit de douanes. Cet avan-
tage s'entendra également aux autres exploi-
tations de particuliers qui pourraient exis-
ter dans la commune de Kerkraede, ou autres
des environs.

3. Le gouvernement des Pays-Bas pourra
établir sur la Worme dans toute l'entendue
des parties cédées tels ouvrages hydrauli-
ques, qu'il trouvera bon soit pour l'extrac-
tion de la houille, soit pour l'epuisement des
eaux. 7) Le gouvernement prussien ne pourra
rien changer ni innover à l'état actueI de la
W orme, qui puisse nuire aux ouvrages faits
ou à faire par Ie gouvernement des Pays-Bas.

Article 21.

Le gouvernement des Pays-Bas ainsi que
les particuliers pourront ach eter ou expIoi-
~er la carrière de grès, qui se trouve dans
le même Steinbosch et en exporter les pier-
res en franchise des droits de douanes. Les
sujets prussiens pourront s'approvisionner
de houille aux expIoitations des Pays-Bas au
même prix que les sujets même du Royaume
et l'exporter en exemption de tous droits
quelconques sinon ceIui des barrières.

7) Er is dus ook voorzien in de mogelijkheid
om, zooals ook indertijd de abdij Kloosterrade ge-
daan had, waterloozingsmachines aan de Worm te
plaatsen. Dit is echter niet geschied, daar het
gebruikmaken van stoommachines deze maat-
regelen overbodig maakte.

.......
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De Inwijding van de Mariagrot.
....................

Een morgen in 't begin van de herfst. Over
de daken juicht de eerste blijheid van de
zon, die, kortgeleden nog groot en uitbundig,
nu haar hevige vreugde bedwingen gaat tot
een blij en zeer zuiver goed-zijn.

Over de wereld valt de zuiverheid van
God en van Zijn eerste scheppingsdag. De
bomen leggen hun trillende schaduwen be-
hoedzaam en teder in de al warme zon, als
kostbare dingen, die niet breken mogen. De
jonge dag snippert 't licht tot kleine vreug-
den voor ons mensen:

Er is een stukje muur dat verzadigd is van
licht en zon. . .

Er is een beetje blauwe lucht daarboven
om den gouden torenhaan.

Er zijn de oude gevels, die de zon streelt...
Misschien is 't wel de lach om Maria's

mond, toen ze deze morgen vroeg haar
beeld omringd van kaarsen vond, die we
terugvinden in de ongerepte blijheid van
deze jonge dag. . . .

Deze dag heeft Rolduc uitgekozen om
Maria te eren door haar een nieuw beeld
aan te bieden, dat geplaatst werd in 't bos-
quet, Rolduc's mooiste plek. De Bisschop,
Maria's heraut in Limburg, zal 't beeld in-
zegenen.

De middag waait vol van muziek en vlag-
gen. Na Mgr. Lemmens ontvangen te heb-
ben vóór 't huis, trekken we in processie
tussen de gebouwen en door de witte zwij-
gende gangen naar 't bosquet.

"Als kroenekranen en als kraaien
trekken wij weer voort
naar waar muziek en vanen waaien
naar Uw genadeoord" (Jacq. Schreurs);

Naar uw genadeoord. Wij weten zo goed,
wat een beeld van Maria voor ons betekent.
De Mariabeelden hier op Rolduc zijn ons
dierbaar, omdat zij. de tekenen zijn van Rol-
duc's liefde voor Maria. En Maria toonde

ook, dat zij geëerd wilde zijn in haar beel-
den: de maker' van ons mooiste Mariabeeld
bekeerde zich, toen hij dit beeld, z'n eigen
maaksel, zag. En daarom, omdat we weten
dat Maria ook door dit nieuwe beeld goed
voor ons wil zijn, beginnen we echt- blij deze
kleine pelgrimstocht.

De volheid van de middag stort zich mild
over ons uit en geruisloos vergaat de dag.
En terwijl we daar zo biddend tussen de
hoge. bomen doortrekken komt even een
grote behoefte in ons hart om nu helemaal
onbaatzuchtig te zijn en al 't goede, 't wei-
nige goede, dat we oprecht en nederig in
ons wisten te bewaren te geven aan God,
die ons dit stille uur naderen wil. Zo im-
mers gaat God zijn weg: langzaam en mach-
tig bouwt Hij het huis van de stilte, van Zijn
witte stilte, waarin Hij den mens ongemerkt
wonen doet, en dan, onverhoeds als een
paukenslag in helderen morgen, klinkt Zijn
stem in het huis tot den mens die meende
alleen te zijn. Wie zal zeggen, wat God tot
ons sprak deze middag en wie weet nog dit
vreemde, prille geluk ,dat toch zo eenvou-
dig was?

Dan gaan we langs de vijvers. De vijvers,
die te blinken liggen onder een witte boog
van overweldigend licht. Licht dat springt
en dartel is, dat strepen over het water trekt
en vreemde figuren, dat' opeens heel stil ver-
vloeien kan, om plotseling onverwacht, weer
een helle vreugde te spannen van boom tot
boom.

Hier, vlak bij de blinkende vijvers, en be-
schut door de donkere wal der bomen ligt
de Mariagrot. Langzaam schuiven we allen
samen rondom de grot en 't bidden valt stil.

In de stilte, die er dan is om ons heen,
zegent de Bisschop het beeld en we voelen
hevig hoe Zij, Maria, plotseling heel dicht
bij ons is, hoe Zij, in de smetteloze morgen
uit haar koele huis gegaan, - zoals Zij ook
eens heel vroeger deed toen ze naar Elisa-
beth ging - nu over de bergen tot ons ge-



komen is, om weer zoals vroeger haar Liefde
te komen geven. Hoe de schemer van Haar
kleed nu tussen de bomen blinkt en hoe op
deze witte tocht "de Vader, de Zoon en de
H. Geest Haar onzegbaar verheven gezellen
zijn geweest."

- Maria was nederig, en in 't eenvoudig ver-
haal dat de Directeur ons vertelt na het
wijden van 't beeld horen we hoe Zij Berna-
dette, Haar kleinste en nederigste kind,
maakte tot haar meest bevoorrechte. Ook de
Bisschop vraagt ons dringend, dat we toch
zullen groeien in kleinheid en dat we stil
alle dingen mogen wegdoen die ons tot hoog-
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moedigen maken. Hij bidt de H. Geest en
Gods Moeder, dat we mogen inzien hoe on-
zegbaar sterk we zijn, wanneer we maar op-
recht Christus' zwakheid en Christus' verne-
dering willen aanvaarden.

Dan trekken we weer terug naar de kerk.
De middag valt als een rijpe vrucht op de
aarde. De schaduwen gaan tastend langs de
muren: 't Is nog vroeg in de middag, maar
de volle rijpe middag verlangt reeds de
avond.

De avond zal goed en mild zijn.

P.C.

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



Plechtig Directeursfeest...........

De wind speelde tot op onze chambretten,
stoeide tegen weggolvende gordijnen. De
lucht hing somber, en "longue comme des
fils sans fin" viel de regen. Tóch ging op
Rolduc de zon op; ondanks de grauw;e, grijze
dag steeg zij zó formidabel hoog, met zulk
een intensen gloed, als misschien in vijftig
jaar niet meer gebeurd was. Voor 15 Juni is
maar een woord: Grandioos.

Na het feestelijk ontbijt werd het familie-
feest, zoals de Directeur het zo graag noemt,
ingezet met een plechtige Hoogmis, door de
Pater Familias zelf opgedragen. En daarna
is een programma afgewerkt, dat de stoutste
verwachtingen eindeloos ver overtrof. 't Is
eigenlijk een gewaagde onderneming te pro-
beren U er enig denkbeeld van te geven. De
indruk die wij allen er van hebben zou er
onder kunnen lijden. Ik zei immers al, er is
maar één woord voor: grandioos!

Om twaalf uur zou, ter verwelkoming van
de hoge gasten H.H. Excellenties de Pause-
lijke gezant en de gezanten van Polen en
Italië, een vlaggenparade worden gehouden,
met 'n massale uitvoering van rythmische
lichaamsoefeningen. Maar "der leidige
Regen" was de hele dag onze ongenode gast.
Evenwel, op het laatste ogenblik werd er
toch geparadeerd. Stram in de houding
brachten de gymnasten de groet aan de
vlaggen, luisterden zij naar de toespraken
tot de gezanten en naar het dankwoord van
den Poolsen ambassadeur. Hardnekkig bleef
de hemelsluis geopend, maar de indruk die
onze jongens maakten was keurig.

't Program ging verder, crescendo. Om
één uur luidde de diner-bel. U begrijpt dat
ook hier alles in stijl was. Laat 'k niet pra-
ten over het uitgezochte menu. Zij, die aan-
wezig waren weten hoe schitterend het was,
en anderen kunnçn zich er geen idee van
vormen. Hoog gewaardeerd zijn de vele
tafelredenaars. In een diep gevoelde en vu-
rige toespraak gaf onze H. E. Directeur
tegenover den Apostolischen Internuntius
uiting aan de liefde van Rolduc voor Paus

en Kerk en onder geestdriftige instemming
werd aan den Heiligen Vader een telegram
gezonden, getuigend van trouwen aanhan-
kelijkheid. Getroffen door zoveel enthousias-
me, antwoordde Z. Exc. Mgr. Giobbe en
dankte in naam van den Heiligen Vader,
heel in het bijzonder wijzend op Diens grote
liefde voor de jeugd. Ook Z. Exc. Taliani,
gezant van Italië, sprak, met echte Italiaanse
charme, voOr jeugd, over jeugd, en zei dank
voor de eerbied aan zijn land bewezen.

Natuurlijk speechte ook Mhr. 1. Janssen;
vooreerst om in naam van den H. E. Direc-
teur de gasten welkom te heten, en vervol-
gens om de jaarlijksche chroniek te verzor-
gen, waarbij hij menige voltreffer plaatste.

Nog is de rij van redenaars niet ten einde.
Met nadruk uitgenodigd stond onder luid
applaus ook Mgr. Dr. Poels op, en jammer
was het dat zijn Hoog Eerwaarde zo spoedig
zijn toespraak beëindigde. Dr. Poels mag
uren spreken, en ook altijd met die levens-
ernst, die hem, den socialen werker, ken-
merkt, altijd zal hij op Rolduc, wat hem zo
na aan het hart ligt, ook een open hart vin-
den. Hulde aan dezen groten eenvoudige.

Waar Mgr. Poels ons had aangespoord
onze sociale plichten te begrijpen en te ver-
vullen, bracht Mgr. Dr. v. Gils de plicht naar
voren het wetenschappelijke deel onzer op-
leiding zo uitgebreid en grondig mogelijk te
ontwikkelen. Thans zien wij met verwach-
tende ogen vooruit naar de toekomst, die
straks het tijdperk zal zijn, waarin wij actief
deel moeten nemen aan het grote leven. Dus
is het een gebiedende eis beslagen en paraat,
d.w.z. godsdienstig en wetenschappelijk ge-
vormd, aan te treden.

Last not least. Een "landelijk pastoorI"
zou ook nog het woord voeren. Lange jaren
geleden was hij professeur de langue et litté-
rature françaises, te Rolduc, en daarvandaan
de elegante bewoordingen, waarin hij zich
tot de voorname gasten richtte. Thans is hij
kluizenaar in het land van St. Gerlach, en
deze heilige had hem gestuurd "om de com-



plimenten te komen doen". St. Gerlach had
een slechter afgevaardigde kunnen kiezen.
Na Mgr. Poels en Mgr. van Gils gaf ook
pastoor Ribbergh een wijze raad aan de lieve,
beste, dierbare jongens: braaf blijven. Moge
het dezen jovialen eh opgewekt en eremiet
van St. Gerlach gegeven zijn nog vele jaren
op het Directeursfeest 't woord te voeren.

Zo sloot het grootse diner, waarvoor ik
weer maar één woord heb: grandioos!

Met wuivende witte panaches en zilveren
tressen, s~apte, als een militaire kapel, het
harmonieorkest der Staatsmijn Wilhelmina
de cour op,. en defileerde voor de gasten op
het bordes. Weer was er een mooie vlaggen-
hulde, onder het spelen der volksliederen,
en daarna een onvergetelijk concert, gegeven
door de fine fleur van Limburgs harmonieën.

En nog was de dag niet ten einde. Vlug
moest een vla-gouter worden verorberd. De
Prefec_t rinkelde met de bel, en daar kwam
het: "Na' 't gouter avondgebed; na het
avondgebed en colonne naar de olifantehlaan,
waar ter bekroning van de feestelijkheden
een vuurwerk zal worden ontstoken". Onbe-
daarlijk gejuich. Weer ging de bel. "En dan
is het nog niet gedaan! Na het vuurwerk
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marcheren we de cour op, waar de dag zal
worden besloten met het "Lève Rolduc".

Als een leger trokken we het bosquet bin-
nen, en weldra schoten de pijlen vlammend
omhoog om in gloeiende druppels van aller-
lei kleur neer te regenen. Onder geweldig
geknal spatten de lichtfiguren uiteen; er
draaiden molens met vurige wieken, er spoten
fonteinen van groen en goud en rood, er
brandden .. flambouwen en toortsen. 't Was
schitterend mooi, al dat licht, weerspiegeld
in de vijvers, die kleuren-regen boven de
bomen; er is weer maar één woord voor:
grandioos I

Met brandende fakkels gingen de verken-
ners vóór. De feeststemming was op het top-
punt gekomen. Bij aankomst op de cour was
er nog een verrassing: Heel het gebouw ge-
illumineerd. Hoever zullen we terug moeten
bladeren in de annalen om een precedent te
vinden? "Lève Rolduc", wat klonk dat, in
die fantastische gloed van fakkels en toort-
sen, hoe geestdriftig hebben allen dit lied
gezongen aan het slot van dit heerlijke
familiefeest.

Is U mischien duidelijk geworden dat ik
er maar één woord voor kan hebben? Wer.
kelijk, het was: grandioos I

c. s.

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



Maria-toewijding op Rolduc...........
Nadat we Ons Heer afgehaald hadden,

zijn we dan onder luid-dreunende vreugde-
tonen van het. orgel uit het intieme duister
van de koele kerk de volle, gouden namid-
dag ingetreden, en, gaande door de van

. bloesemgeur doortrokken stilte van het
carré, naar Maria's grot getogen.
. Voorttrekkend door het bosquet, onder het
weelderige bladerdak der oude bomen, waar-
in de vogels onze omhoogstijgende. gebeden
begeleidden, kwamen we al dadelijk in die
sfeer, waarin wij ons Maria zo graag voor-
stellen - als Koningin van de Meimaand.

Zo kwamen we bij de grot aan. Is er in
heel Limburg wel z9'n .mooi plekje te vin-
den, als. dit hier, waar Maria's beeltenis
prijkt aan de rand van het bos, overscha-
duwd door brede, overhangende takken?
Ook nu weer lag alles er zo rustig, de stille
vijver en het hoog-opschietend- geboomte,
afles verguld door de laag aan de hemel han-
gende zon.

Misschien is het wel niet juist, en getuigt
het van een ontbreken aan inzicht in de
zaak, wanneer wij bij. een plechtigheid als
deze ons zo laten beïnvloeden door ons na-
tuurlijk gevoel voor het schone en goede, in
plaats van ons te realiseren, dat dit alles niet
het wezenlijke is, waarvoor wij gekomen zijn,
en dat wij eigenlijk voldoende moesten heb-
ben aan ons geloof alleen in al hetgeen men
ons geleerd heeft omtrent Maria en de
plaats, die zij bekleedt ten opzichte van ons.

Maar waarom zouden wij ons niet laten
helpen door dat gevoel, dat, wanneer het
tenminste niet geheel in de verkeerde rich-
ting ontwikkeld is, een tamelijk zekere weg-
wijzer kan zijn bij het zoeken naar het
juiste en het goede? Menigeen zal zich later
wellicht niet meer de lange uiteenzettingen
herinneren, in klas of kerk gehoord, over
Maria's betekenis voor ons, maar wel, hoe
hij eens op een zomernamiddag Maria be-
loofd heeft, te doen wat hij kan voor Haar
eer en die van Haar Zoon.

Dat wil niet zeggen, dat we nu maar on-
verschillig moeten blijven voor het al of niet

kennen van onze verhouding tot onze He-
melse Moeder. President Féron zette ons
deze dan ook nog eens duidelijk uiteen. Hij
toonde ons haar grootheid aan, haar macht,
groter dan die van alle heiligen. Hij -zeide
ons, hoe wij allen afhankelijk zijn van Maria,
als Middelares der genaden, en hoe wij al
onze vermogens, heel ons leven in Haar
dienst moeten stellen. Dat wij tenslotte ook
geestdrift behoren te hebben voor Maria,
onze Moeder en onze Koningin.

Dan làs Mhr. de Directeur in naam van
alle bewoners van Rolduc het gebed van de
toewijding voor. Maria moet van uit de hemel
wel met welbehagen neergezien hebben op
dit tafereel, waar zovele jonge mensen, neer-
geknield op een verscholen plekje van de
aardbol, zich verbonden, om nu, maar vooral
ook later, in Haar naam strijders te zijn voor
de Katholieke zaak, die de zaak van Haar
Zoon is.

Daarna sleepte onze Vader-Bisschop ons
aUen mee in zijn geestdrift, toen hij op
zijn gloedvolle manier zijn blijdschap te ken-
nen gaf over deze toewijding, en' nog eens
extra er op wees, hoe nodig wij Maria heb-
ben, nu en later, en hoe wij alles door en
met Haar moeten doen. En onwillekeurig
gingen wij vroeger met nu vergelijken: vroe-
ger, toen mannen als St. Servatius, St. Willi-
brordus hier de eerste kiemen legden van
het Christendom, die later zo heerlijk op-
bloeiden - en nu, nu datzelfde Christendom
zulke ontzettende gevaren loopt, en de na-
zaten van die heiligen met dezelfde ijver en
hetzelfde vuur die heilige zaken verdedigen.

Tenslotte werd de zegen met het Aller-
heiligste gegeven, en de terugtocht aanvaard.
De zon was intussen weggezakt achter de
kim, en straks zou de schemer neerdalen
over de gebouwen van het oude Rolduc, zo
juist weer aan Maria toegewijd. Maar voort-
gaand tussen de vijvers door, waarvan 't
spiegelend oppervlak vredig en rustig het
rood en wit van togen en superplie's weer-
kaatste, bedachten wij, dat deze dag niet
nutteloos voorbij gegaan was. H.B.



Leven in den vreemde.
....................

Het was een mooie dag.in midden Augus-
tus, toen de "Volendam" de Hudson opvoer
naar de Pier der Holland-Amerika:Lijn en ik
de eerste indrukken kreeg van een nieuwe
wereld.

We waren in den na-nacht voor anker ge-
gaan bij "Quarantine", het station van den
Amerikaanschen Gezondheidsdienst, waar
tot voor korten tijd alle oceaanstoömers met
de gele vlag in top moesten wachten, totdat
de "dokter" aan boord was geweest en het
schip had vrijgegeven, waarna de gele vlag
werd ingehaald. ."

Toen we aan dek kwamen zagen "we het
groene "Staten Island", waar liefelijke kleu-
rige villa's op de groene berghellingen ver-
spreid liggen. Van New-Yorkwas door den
hangenden rook en nevel nog zoo goed als
niets te zien. Wanneer het anker gelicht is
en de vaart hervat doemen langzamerhand
de "Sta tue of Liberty" en iets verder een
nauw. opeengedrongen groep van grauwe,
half in den mist gehulde, wolkenkrabbers op.
Den eersten keer, dat men de haven van
New-York binnenstoomt heeft men te veel
te zien en maakt alles slechts een vluchtigen
indruk. Wanneer men later weer eens en nog
weer eens in de nieuwe wereld terugkeert
na" een korte afwezigheid, dan is het lang-
zaam naderen tot de geweldige bouwwerken,
die aan Manhattan zulk een prachtige "sky-
line" geven, grootsch en indrukwekkend.

De Holland-Amerika-Lijn dokt in Hobo-
ken, in den staat New-Jersey, aan den west-
oever van de Hudson. Per auto door den
Holland-Tunnel, die zijn naam dankt aan
den architect Mr. Holland, of met de "Hud-
son-tube", de ondergrondsche van Hoboken
naar Manhattan, gaat men naar het Penn-
sylvania-station in New-York, waar ongeveer
ieder uur een sneltrein naar Washington
vertrekt. Het is een geweldig station, de
treinen onder den grond, met aansluiting
door tunnels met "Subway", "Hudson-tube",
verschillende grootehotels; men kan Ame-
rika binnenkomen via de haven: van New-

York en verder reizen in alle richtingen zon-
der ooit in New-York böven den grond ge-
weest te zijn.

De Pullmantrein brengt u onder de Hud-
son door naar het zuiden. Het landschap is
weinig inte"ressant en met een kort opönt-
hóud te Philadelphia en te Baltimore komt
men na een reis van ongeveer vier uur in
Washington. Ik arriveerde daar voor het
eerst opeen warmen" Augustusdag tegen zes

.uur 's avonds. Door een negerbuurt, waar de
heele familie in schommelstoel of schommel-
bank op de "porch", eert open veranda vóór
het huis, zat uit te blazen na de hitte van
den dag, vervolgens door een der prachtige
met ahorn omzoomde lanen, waaraan W as-
hington zoo rijk is, kwam ik in mijn hotel,
waar ik voorloopig, totdat gezin en huisraad
zouden overkomen, onderdak moest zoeken.

Iedereenhéeft weleens gehoord van Ame-
rikaansche studenten, die hun studie bekosti-
gertdoorte werken: they work through col-
lege. De. eerste avond de beste werd ik in
mijn hotel bediend door een "waiter", die
zich al spoedig bekend maakte als medisch
student en die mij na aflöop van zijn "dienst"
naar de stad begeleidde om mij eenigszins
wegwijs te maken. En het scheen van zelf te
spreken, dat hij me in een "drugstore" een
"icecream-soda"" aanbood. De behulpzaam-
heid en de gastvrijheid der Amerikanen is
bijzonder groot. Den eersten Zondag ging ik
in de buurt van ons Gezantschap een pas-
toor opzoeken, die mij na een kort gesprek
uitnoodigde met hem een autotocht in de
omgeving te maken; hij wilde mij de mooie
omstreken met "country-clubs", "golflinks",
buitenplaatsen, watervallen enz. laten zien.
De Amerikaan houdt veel van zijn. land en
wil zijn gast, en zeker wanneer die gast een
vreemdeling' is, alles laten zien, wat de na-
tuur biedt of wat menschenhand gewrocht
heeft.

Mijn eerste zorg was een woning te zoe-
ken en spoedig viel de keuze op een "bunga-
low" iets buiten de stad gelegen in een



"suburb", de den Bijbelschen naam Bethesda
droeg. De bungalow was voor het grootste
deel opgetrokken uit hout met natuurstee-
nen onderbouw; alle kamers gelijkvloersch
met. onder het dak een zolder en onder den
beganen grond een "basement", waar de ke-
tel der verwarming staat en dat verder dient
voor waschkeuken en bergruimte. Aan den
voórkant van het huis mag natuurlijk de
,;porch" niet ontbreken en evenmin aan den
achterkant bij de keuken de "back-porch".
Rondom het huis een groote tuin~ een gras-
veld met heesters. Afscheiding van het eene
erf van het andere of van het erf ~an de
straat vindt men zelden; van hekjes en
poortjes houdt de Amerikaan niet.

In deze Amerikaansche bungalow heb ik
een drietal jaren gewoond met gezin en Hol-
landsche dienstbode, die ondergroote be-
langstelling der buren op klompen de stoep
schrobde. Het huishouden in Amerika is
zeer comfortabel ingericht. De dag begint in
alle vroegte, zoo tegen vier of vijf uur, met
een bezoek van den "melkboer", die de be-
stelde flesschen melk op de "back-porch" of
aan de voordeur zet. Men geeft aan de melk-
inrichting op hoeyeel melk men eIken dag
wenscht te ontvàngen; de bestelwagen komt
eIken dag het gewenschte aantal fle'sschen
bezorgen en als de maand om is ontvangt
men de rekening. Door het bezoek van den
"melkboer" behoeft men zich dus niet uit
een rustigen slaap te laten wekken.

Zeer spoedig hadden we de Amerikaan-
sche ontbijtgewoonten overgenomen. Men
begint met vruchten, versch of gestoofd, zoo-
als grapefruit, sinaasappelsap, "bakep apple"
met room, gestoofde pruimen met of .zonder
room, een stuk meloen enz. naar gelang het
seizoen. Dan volgt een koude of warme
"cereaI"; een warme "cereal" zouden wij pap
noemen, terwijl tot de koude "cereaIs" o.a.
behooren maisvlokken (cornflakes) en gepof-
te rijst (pugged rice, ricecrispies), die met
room en suiker worden gegeten. Hierna
wordt veelal "bacon and ~ggs" geserveerd,
waarbij toast en koffie.

Na het ontbijt moest gewoonlijk de auto
uit de garage komen en ging de huisvrouw
inkoopen doen; in één winkel kunnen alle
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levensmiddelen en huishoudelijke benoodigd-
hedçn worden gekocht. Een typisch voor-
beeld van zoo'n winkel is de "Atlantic and
Pacific Tea Company", die over geheel Ame-
rika tot in de kleinste dorpen winkels heeft,
de z.g. "A and P stores", waar niet alleen
thee, maar alle levensmiddelen en huishou-
delijke artikelen worden verkocht. In zulk
een winkel vindt men verschillende afdee-
lingen: voor kruidenierswaren en conserven,
voor boter, melk, kaas, eieren, voor groenten
en fruit, voor vleesch en visch, voor schoon-
maakartikelen. Er wordt zeer weinig afgewo-
gen, aangezien bijna alles is verpakt in kar-
tons, zakken," blikken en glazen. Zoo ver-
loopt het winkelen zeer vlot en vlug; de be-
diende pakt alles in een paar groote zakken,
zet die in de auto en men kan naar huis
rijden.

En als mevrouw met de boodschappen
thuis komt, kan meneer de auto overnemen
en naar zijn kantoor rijden. Op afstanden
wordt geen acht geslagen; men vond het heel
gewoon, dat ik meer dan 10 kilometer van
het kantoor woonde; velen rijden eIken dag
20 tot 30 km om van hun woning op hun
werk te komen.

De Amerikaan luncht vrijwel nooit thuis.
In verband met het uitgebreide ontbijt wordt
van dezen maaltijd weinig werk gemaakt.
Men gaat naar een cafeteria en neemt er een
sandwich met een kop koffie, misschien nog
een portie "icecream" na, ofwel men gebruikt
een iets meer uitgebreide lunch in een club
(societeit). Nogal dikwijls worden zaken-
lunches georganiseerd door vereenigingen als
Kamer van Koophandel. Rotary enz. Bijna
elke week woonde ik 'een van dergelijke
lunches bij, n.1. die van de "Farm Hands"
(letterlijk: boerenknechten). Dit was een
groep van personen, wier taak min of meer
op landbouwgebied lag, zooals ambtenaren
van het Departement van Landbouw, ver-
tegenwoordigers van landbouworganisat~es,
landbouwjournalisten enz. Ik was de eenige
buitenlander, die regelmatig de hmches mee-
maakte. Vrijwel elke week waren er een of
meer gasten van buiten de stad. Na de lunch
werd het woord gevoerd; we hadden een vas-
ten voorzitter, die het spreekgedeelte open-



de en aan de stamgasten het woord verleen-
de om hun gasten te introduceeren. Deze
gasten moesten dan een en ander mededee-
len over hun streek of land, over den toe-
stand aldaar, over het doel hunner komst
naar Washington (velen kwamen om iets ge-
daan te krijgen van regeering of parlement).
Hierdoor waren deze lunches zeer leerrijk;
de buit~nl~ndsche waarn~mer in Washing-
tón kon daar uit de eerste hand vernemen
wat ef omging in het land en waf er te doen
was op het gebied der landbouwpolitiek.

Na kantoortijd, tegen vijf uur namiddag,
ziet men op alle wegen die naar de buiten-
wijken leiden een aaneengesloten file van
auto's. Het verkeer wordt haast uitsluitend
geregeld door automatische lichtsignalen.
Verkeersregeling en wegenaanleg zijn heele-
maal ingesteld op automobielen. Langs de
hoofdwegen vindt men de keurige en uitste-
kend verzorgde benzinestations der groote
oliemaatschappijen. Enkéle zijn voorzien van
een zeer vérnuftige "automobile-Iaundry"
(auto-wasscherij), waar de auto gewasschen
wordt "while you wait", binnen een kwar-
tier. De wagen wordt bevestigd aan een ket-
ting zonder einde en getrokken langs de ver-
schillende bewerkingen, die gedeeltelijk door
arbeiders en gedeeltelijk door machines wor-
den uitgevoerd. Aan het einde wordt de wa-
gen met behulp van warme lucht kunstmatig
gedroogd.

Amerika is het land van "quick service"
en "ready while you wait". Grappig is b.v.,
dat men in de stad werkplaatsen heeft, waar
men zijn pantalon kan laten persen, terwijl
men in een klein hokje in gedeeltelijk négligé
wacht, totdat het kleedingstuk met nieuwen
vouw klaar is. Ook kan men zijn schoenen
laten repareeren al wachtende.

Het avondeten wordt vaak buitenshuis ge-
nomen. In tegenstelling met onze vaderll'lnd-
sche gebruiken wórdt men in Amerika al
spoedig ten eten gevraagd en zoodoende zijn
vele avonden bezet. Aangezien het personeel
in Amerika schaarsch en duur is, worden de
diners dikwijls in een restaurant gegeven.
Wanneer men bedenkt, dat de Amerikaan
zooveel buitenshuis leeft, kan men begrijpen,
dat zijn huis meestal niet uitmunt door ge-

165

zelligheid. Men zegt daarom- wel eens, dat
hij tevreden zou zijn met een bed, een bad
en een koffie-percolator (dit laatste om kof-
fie te hebben voor het ontbijt).

Een enkel woord nog over de kinderen.
Mijn oudste dochtertje was een jaar oud,
toen we in Amerika kwamen en binnen niet
langen tijd kreeg zij er een zusje bij, zoq-
dat zij tezamen in den vreemde zijn opge-
groeid. Aangezien wij in huis steeds Neder-
landsch spraken en ook de dienstbode N e-
derlandsche was, leerden de kinderen eerst
hun moedertaal. Toen ze een paar jaar ouder
werden en met andere kinderen in aanra-
king kwamen, leerden ze heel vlug Engelsch
en niet steeds "high class". We hebben ons
vaak geamuseerd met het fraaie "slang" dat
te al spelende geleerd hadden en waarvan
zij natuurlijk de beteekenis niet begrepen.
Iets later gingen ze naar de "Parochial
School", waar het onderwijs door Zusters en
door eenige onderwijzeressen gegeven werd.
Bij elke parochie wordt, wanneer het slechts
eenigszins mogelijk is, een bijzondere school
gehouden. Deze bijzondere scholen genieten
geen enkele subsidie uit de openbare kas
en moeten dus geheel bekostigd worden door
particulieren. Men betaalt een zeer laag
schoolgeld: indien ik mij wel herinner $ 2
per maand. Wie dit niet kan betalen is vrij-
gestel~i. Op de openbare scholen, die geheel
uit de openbare kas betaald worden, is het
onderwijs kosteloos en worden de leermid-
delen gratis verstrekt. De kinderen hadden
het op de school zeer naar hun zin en tus-
schen de Zusters en de moeders bestond ge-
regeld contact om de opvoeding zoo goed
mögelijk tot haar recht te doen komen. In
het souterrain der school werden ten bate
van de kerk of van de school van tijd tot
tijd "schoollunches" georganiseerd door een
groep van dames, die de gerechten klaar-
maakt~n en opdienden. De kinderen moes-
ten geld van thuis meebrengen en mochten
zelf uitkiezen, wat zij wilden eten. In ver-
band met de groote warmte in de zomer-
maanden waren de vacanties zeer lang; zij
begonnen in de eerste dagen van Juni en
duurden tot de tweede helft van September.
Ieder, die het eenigszins doen kon trqk voor



korter of langer tijd naar buiten, hetzij naar
de zee, hetzij naar de bergen. Overigens
moest men in Washington zijn toevlucht
nemen tot veelvuldige picnics in het Rock-
creek-park, waar door de stad speciale pic-
nicgelegenheden waren aangelegd, die men
zondereenige kosten voor bepaalde midda-
gen of avonden kon bespreken, Een stook-
plaats was er bij om "hot dogs" (kleine
worstjes) te braden of andere warme gerech-
ten te bereiden. Ging men met verschillende
families gezamenlijk, dan zorgde ieder voor
een deel van den maaltijd:

Ook had men nog speciale speeltuinen
voor de kinderen onder toezicht van een. -

onderwijzeres, waar kosteloos les werd ge-
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gev~n in verschillende takken van sport én
waar aan de meisjes handwerklessen werden
gegeven, terwijl het benoodigde materiaal
eveneens kosteloos ter beschikking werd ge-
steld. De overheid wijdt in alle opzichten
bijzondere zorg aan de kinderen; misschien-
dat da,a,rdoor de ouders er te weinig aan"'.
dacht aan besteden. -

Ik heb hier slechts met enkele trekken
eenige schetsen willen geven uit het leven in
Amerika, zooals ik zelf daarmede in aanra"
king kwamen daaraan deel had. Enkel iets
over het leven van een oud-Rolducien Jn den
vreemde.

Brussel, Paschen 1937. L.A.H.P.

........
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Het  Eeuwfeest  van  Rolduc  als  opleidingsschool 
voor Onderwijzers.

1836-1936.

(N.B. De noten staan achter de betreffende alinea)

Begin 1836 richtte de groote onderwijsbisschop, Mgr. Cornelis van Bommel 1), 
bisschop van Luik, 'n schrijven tot de geestelijkheid der provincie Limburg, waarin de 
opening  van  een  school  tot  vorming  van  goede  onderwijzers  op  1  Mei  1836  werd 
aangekondigd. 

NOOT 1) 'n Enkel woord over den beroemden Luikschen bisschop: Mgr.  
Gornelius,  Richardus,  Antonius  van  Bommel:  werd  geboren  te  Leiden  5 
April 1790, priester gewijd te Munster 8 Juni 1816, regent van Rageveld 
1817-1825;  bisschop van Luik  18  Mei  1829,  overleden  te  Luik  17  April  
1852,  begraven  op  't  koor  der  kerk  van  't  Groot-Seminarie  te  Luik.  De  
geleerde Cornelius Broere,  eens zijn leerling, geeft  van hem de volgende  
keurige schets:

"Niemand  was  meer  geschikt  dan  hij  om  aan  het  hoofd  eener  
dergelijke  inrichting  (als  Rageveld)  te  staan.  De aard zijner  eigen  
opvoeding en vorming laat dit reeds begrijpen. Hij kende den mensch,  
hij wist de hem toevertrouwde jeugd te stemmen, en als de snaren van 
hun gemoed te  bespelen,  hen tot  dat  groot  en edelmoedig streven,  
waarvoor deze leeftijd zoo vatbaar is, op te vorderen, en hun te gelijk  
die nederigheid in te prenten, die de noodzakelijke grondslag is der 
deugd.  Daartoe  Waren  ook  zijn  zuivere  en  strenge  smaak  en  zijn  
beschaafde  manieren  van  steeds  voortdurenden  ofschoon 
onmerkbaren  invloed.  Echter  het  voornaamste  was  zijne  eigen,  
welgegronde, verstandige godsvrucht. Dit, we hebben later begrepen 
wat  toen  niet  eens  door  ons  kon  worden  opgemerkt,  dit  was  de  
grootste  reden  van  zijne  ter  opvoeding  zoo  zeer  geschikte  
hoedanigheden, dit was de grond waaruit de lieflijke bloemen schoten  
die dit stil verblijf zoo veraangenaamden, dit maakte zijne bevelen zoo 
zacht,  zijnen  omgang  zoo  beminnelijk,  bracht  die  opgeruimdheid  
voort welke hem nimmer verliet, deed hem, ondanks zijne natuurlijke  
drift  en voortvarendheid,  op de ongedwongens te  wijze  altijd  stipt,  
altijd  net  en  ordelijk  zijn,  en,  zonder  zich  ooit  te  laten  verrassen,  
steeds de fijnste en meest verzoetende vormen in acht nemen."



Onder dagteekening van 22 Januari 1837 richt Mgr. van Bommel 'n uitvoerig schrijven 
tot de geestelijkheid over de uitbreiding dezer inrichting met 'n Waalsche afdeeling voor 
het Waalsche gedeelte van 't bisdom Luik, die dit jaar zal beginnen.

Wij meenen goed te doen beide belangrijkestukken te geven.
Voegen wij er 'n hartelijke gelukwensch bij aan de Katholieke Onderwijzersopleiding, 

die 'n eeuw lang eerst te Rolduc, dan te Echt, naderhand te Roermond bloeit. Thans bezit 
de  Limburgsche  diocese  twee  Katholieke  kweekscholen  voor  die  opleiding,  n.l.  te 
Roermond en te Venlo.

Roermond.

Dr. VAN GILS.

CORNELIS Bisschop van Luik.
Aan de Geestelijkheid der Provincie Limburg.

Weleerwaarde Heeren,
Sedert  lang  zijn  wij  voornemens  geweest  een  school  tot  vorming  van  goede 

onderwijzers  opterigten.  Dit  plan  komt nu tot  rijpheid;  tenminste  zullen wij  voor  het 
neder- en hoogduitsch gedeelte van ons bisdom eene proef wagen, en met 1 Mei [1836] 
aanstaande dusdanig eene school  te  Rolduc,  nevens  ons klein seminarie,  openen.  Wij 
vertrouwen dezelve toe aan verdienstelijke geestelijken, die wij daartoe zelven hebben 
opgeleid.

Ons oogmerk is godsdienstige en kundige onderwijzers te vormen, die in staat zullen 
zijn, het godsdienstig en zedelijk onderwijs krachtdadig te helpen bevorderen, het hart der 
kinderen met deugden en hun verstand met nuttige kennissen te versieren. Zoo zullen wij 
trachten  aan  elk  dorp  eenen  waarlijk  nuttiger  burger  meer  te  bezorgen,  die  door 
wetenschap met deugd gepaard tot de ware beschaving, en verbetering der volkszeden 
niet weinig zal kunnen bijdragen.

Wij zeggen  aan elk  dorp, want wij wenschen aan elke stad in het Limburgsche, eene 
stichting van de eerwaardige Broeders van liefde,  voor het lager onderwijs toe. Wat die 
mannen voor de spoedige en volmaaktere vorming der jeugd kunnen, dat kunnen wij niet. 
Digitus Dei hìc est.  Men begeve zich slechts naar St. Truyen, men zie, men hoore daar, 
wat die voortreffelijke leermeesters in zeer korten tijd hebben uitgewerkt: dat zal meer 
zeggen, dan alle lof, dien wij van hen zouden kunnen verkondigen. Eer en dank aan St. 
Truyen hetwelk zulk een voorbeeld gegeven heeft!

Maar het Instituut dier broeders is minder voor het platteland ingerigt; en het is in diens 
behoefte, dat wij door de oprigting onzer Normaalschool, hoofdzakelijk willen voorzien.

En daar er tusschen vlekken of aanzienlijke dorpen en kleinere gehuchten nog een groot 
verschil  is, zoo zullen wij overeenkomstig de belangens en middelen van beiden, ook 



twee klassen van leermeesters instellen; de koers van de leermeesters der hoogere klasse 
zal van vier, en die der lagere van twee jaren zijn.

Maar het verstaat zich van zelf, dat niemand zal kunnen aangenomen worden, ten zij hij 
reeds in staat is deze koersen met nut te kunnen volgen; hij moet dus zeer vlug kunnen 
lezen  en  schrijven,  de  eerste  beginselen  der  rekenkunde  geleerd  hebben,  en  zijnen 
katechismus van buiten kennen. Men vooronderstelt  in hem een gezond oordeel, eene 
ware leerzucht en veel vatbaarheid voor eene meer ontwikkelde vorming.

Hij  moet  daarenboven  van  een  onbesproken  gedrag,  een  zedig  en  vast  en  bedaard 
karakter,  godsdienstig  en  aard,  en  goede  gezondheid  zijn,  en  hiervan  getuigschriften 
medebrengen  van  zijnen  burgemeester,  en  zijnen  pastoor,  die  er  eene  doopcedel  zal 
bijvoegen.

De vakken, waarin de kweekelingen der lagere klasse onderwijs zullen ontvangen, zijn 
de volgende:

1. De Godsdienst. Eene grondige uitlegging van den katechismus, en van de ceremonien 
der  H.  Mis  en andere  godsdienstoefeningen,  en kerkelijke  plegtigheden;  verders  eene 
opleiding tot het koster-ambt.

2. Algemeene overzicht der opvoedingsleer.
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3. De gewijde en kerkelijke geschiedenis. 
4.  De  moedertaal,  benevens  doelmatige  oefeningen  in  het  opstellen  van  brieven, 
volmagten, kwitantien, getuigschriften enz.
5. De gronden der fransche en hoogduitsche taal.
6. De vaderlandsche geschiedenis.
7. De reken- en aardrijkskunde.
8. De schoon-schrijfkunst.
9. De gregoriaarlsche zang, muzyk, en piano-forte of orgel.

Eindelijk om dit onderwijs voor zoo veel de korte tijd van twee jaren dit toelaat, zoo 
veel  mogelijk  te  volmaken,  zullen  de  kweekelingen  ook  eenig  tot  nut  en  vermaak 
strekkend onderrigt ontvangen, in de natuurkunde, voor zoo veel dezelve betrekking heeft 
op het hovenieren en den akkerbouw, als ook in eene of andere met den leeraarstand zich 
parende kunst, om hen zoo in staat te stellen van zich in het vervolg gedurende hunnen 
vrijen tijd nuttig bezig te kunnen houden.

Er zal bij het gesticht eene kinderschool worden opgerigt, in dewelke de kweekelingen 
in de toepassing der beste leerwijze zullen geoefend worden.

Wij zullen ons dit eerste jaar bij de lagere klasse bepalen. Op de hoogere zal niet alleen 
eene aanzienlijke ontwikkeling aan elk vak der lagere gegeven worden, maar men zal er 
nieuwe vakken bijvoegen, zoo als bijv. de beginselen der letter-, meet- en teekenkunde; 
de algemeene en romeinsche geschiedenissen enz.

Het is klaarblijkelijk, dat wij beoogen door zulk een uitgestrekt onderwijs mannen te 



vormen, wier fatsoenlijk bestaan daardoor reeds genoegzaam zal verzekerd zijn, dat zij 
zich,  ook op de geringste  dorpjes,  in meer  dan een vak zullen kunnen nuttig  en ver-
dienstelijk maken.

VOORWAARDEN.

Maar, op dat de kweekelingen door hun eerste opvoeding des te bekwamer mogen zijn, 
de onze zich geheel ten nutte te maken, zoo zullen wij er geene dan van fatsoenlijke en 
voor de dorpen vrij aanzienlijke familien aannemen. Deze hunne afkomst zal hun ook 
naderhand des te meer gezag in het waarnemen hunner pligten bijzetten.

Wij  hebben  het  kostgeld  op  twee  honderd  en  vijftig  franken  bepaald,  met  elk 
vierendeeljaars, vooruit en zonder eenige korting, te betalen.

Elk leerling moet voorzien zijn van 
1. eene zindelijke en welvoegelijke kleeding. 
2. het nodige beddegoed, met uitsluiting der bedstede, welke door het gestigt geleverd 

wordt. 
3. servetten en handdbeken, lepel, vork, mes, beker en thee of ontbijt servies.
De leerling verbindt zich voor twee jaren het onderwijs bij te wonen.
Niemand  wordt  aangenomen  dan  voorzien  van  de  nodige  en  hierboven  bepaalde 

getuigschriften, en na alvorens een behoorlijk examen te hebben ondergaan. Hetzelve zal 
dit jaar den 21 april 'smorgens ten negen uren in het klein seminarie plaats hebben.

De vereischte ouderdom om aangenomen te kunnen worden is van 16 tot 19 jaren.
Wij verzoeken alle eerwaardige Heeren Dekens, Pastoors en kapelaans van het neder- 

en hoogduitsche gedeelte onzes bisdoms de gelovigen hunner respektieve distrikten en 
parochien ten spoedigste en zoodanig met den inhoud van dezen brief bekend te maken, 
dat elk die zich bekwaam acht en genegen voelt, deze nieuwe loopbaan in te treden, wete 
wat er toe vereischt wordt en waar en wanneer hij zich vertonen moet.

Wij stemmen zelfs gaarne toe, dat deze brief in de kerk worde voorgelezen, ten minste 
tot aan de  voorwaarden  toe, waarover de belanghebbende zullen verzocht worden dan 
nader bij de pastoors om inlichting te vragen.

Indien de  Eerw.  Heeren  Pastoors  deze  gewigtige  onderneming ter  harte  nemen,  zal 
dezelve  in  korte  jaren  vele  goede  vruchten  in  het  bisdom voortbrengen;  wij  bevelen 
dezelve hunner zorgelijke medewerking en gebeden dringend aan, en vertrouwen dat de 
goede voorzienigheid, die reeds zoo veel goeds tot welzijn van ons allen gesticht heeft, 
ook hier hare milde zegeningen niet weigeren zal. Smeken wij de zelve, vol vertrouwen, 
door de voorspraak van de allerheiligste Maagd af.

Ontvangt,  Eerwaardige  Heeren,  de  verzekering  der  welmenendste  gevoelens  van 
achting en toegenegenheid waarmede wij de eer hebben ons te noemen

Uwen onderdaanigen Dienaar  CORNELIUS, Ep. Leod.

CIRCULAIRE
de monseigneur l'évêque de Liège au clergé de la province de Liège,



en date du 22 janvier 1837.

SUR L'EXTENSION A DONNER A L'ECOLE NORMALE établie à Rolduc.

Messieurs,
Il va bientôt y avoir un an que nous avons ouvert une Ecole normale dans le but unique 

de  rendre  au  Diocèse  un  service  éminent.  Le besoin  de  bons  instituteurs,  solidement 
instruits,  et  qui  comprennent  leur  mission,  se  fait  sentir  dans  beaucoup  de  paroisses 
rurales. Les enfants y sont presque abandonnés. Nous avons compris que, si les maux qui 
résultent  de l'ignorance sont incalculables,  l'instruction cependant n'y sauroit  remédier 
que pour autant  qu'elle  sera religieuse et  morale.  Cette vérité  n'est  plus contestée par 
personne, elle est même aujourd'hui proclamée et adoptée comme règle de conduite, par 
ceux-là même qui naguères témoignoient encore peu de leur sympathie pour la religion, 
et de leur bienveillance pour ceux qui l'enseignent. C'est cette vérité qui nous a guidé dans 
notre entreprise. Nous aspirons à former des instituteurs, qui joignent à toutes les autres 
connoissances requises dans un bon maître d'école, celle plus approfondie de la Religion 
et de sou histoire, qui aient appris sous une bonne discipline à aimer cette religion et à la 
pratiquer, et à qui ron ait montré, même pratiquement, la bonne méthode de l'enseigner, 
de manière à ce que, sous l'indispensable direction de Messieurs les Curés, et après y 
avoir été spécialement autorisés par nous, ils puissent devenir des catéchistes aussi zélés 
qu'intelligens.

Pour peu que l'on étudie le mandement de carême de cette année, l'on se convaincra 
aisément, que la religion et sa morale ne peuvent pas s'enseigner d'une manière solide en 
quelques semaines de temps. Il  faut à l'enseignement  une action douce mais continue 
pendant toutes les années de l'enfance, si l'on veut que les impressions durent et con-
trebalancent un peu plus tard l'action si redoutable des passions.

C' est pour la même raison que deux heures de catéchisme par semaine dans une école 
ou l'instituteur tout le reste du temps ne s'occupe pas le moins du monde de cet objet, ne 
sauroient produire une instruction morale et religieuse assez solide, assez profonde, pour 
porter dans l'esprit  des enfans ces lumières vives et dans leurs coeurs ces convictions 
réelles qui plus tard les feront marcher droit dans le sentier de la vertu. Hélas! quel mal 
n'a-t-on pas déjà, lors même qu'ils ont été solidement instruits, à les prémunir contre les 
dangers de la corruption du sièce, à obtenir d'eux, dans l'âge critique des passions, l'amour 
du travail, l'attachement à leurs devoirs, la soumission à leurs parens, la fidélité á Dieu et 
aux pratiques essentielles du culte 1)!

NOOT  1)C'est  par  une  bien  fâcheuse  préoccupation  que  des  personnes 
même respectables s'imaginent que parce que la constitution de notre pays 
consacre la liberté des consciences, les instituteurs et institutrices ne doivent  
plus s'occuper d'instruction religieuse dans les écoles.  Que dans un pays  
mixte,  tel  que la Hollande,  où  une foule d'enfans catholiques se trouvent  
pêle-mêle  dans  la  même  école  avec  les  enfans  protestans,  il  soit  
rigoureusement interdit au maître protestant d'enseigner sou catéchisme de 



Heidelberg, cela se comprend. Mais dans un diocèse comme le nôtre, oú sur 
sept cent mille âmes, il  n'y a pas quinze cents protestans, vouloir borner  
l'enseignement  de la religion à une couple d'heures de catéchisme,  c'est,  
contre toute raison, le rendre inefficace et en ruiner l'effet. Car, "l'homme,  
dit  un  philosophe  du  l8e  siècle,  qui  ne  sauroit  paroître  ici  suspect  à  
personne, l'homme a une âme à perfectionner, des devoirs à observer et une  
autre vie à prétendre. Il est sous la main de Dieu, lié à une société et chargé 
de lui-même . . . . Il faut donc qu'il adore Dieu, qu'i! aime les hommes et  
qu'il  travaille  à  sou  bonheur  pour  le  temps  et  pour  l'éternité.  Religion,  
morale,  physique,  ces  trois  objets  se  représentent  sans  cesse  et  ne  se  
séparent point." (Diderot, dans son traité sur l'éducation, cité par La Harpe,  
dont le commentaire sur le passage cidessus mérite d'être lu et médité).

Ces  dernières  paroles,  surtout,  ne  sont-elles  pas  des  plus  
remarquables? et que s'ensuit-il? C'est que si les quelques cent mille parens  
catholiques qui se trouvent dans notre diocèse, mettent, comme Diderot, et  
avec toute la raison possible, la religion en tête de toutes les connoissances 
essentielles d'où doit dépendre la vertu et le bonheur de leurs enfans, vous  
les  duperez  cruellement,  et  vous  duperez  la  société,  en  convertissant  
l'essentiel en accessoire. Ce n'est pas qu'i! faille toujours catéchiser, mais il  
faut que tous les jours l'instituteur prêche la religion d'exemple; i! faut que  
tous les jours il en inculque à ses élèves l' estime et l'amour plus encore par  
sa fidélité et sou zèle à en remplir tous les devoirs, que par ses paroles; et il  
faut que, d'accord avec M. le Curé, et sous la direction et la surveillance de 
celui-ci,  il  réserve  tous  les  jours  quelques  courts  mais  bons  momens  ou 
l'esprit des enfans est le moins fatigué, pour leur expliquer d'une manière  
qui soit a leur portée et qui les intéresse, tout ce qui dans la religion ou dans  
l'histoire de la religion, est propre à éclairer, leur esprit et à former leur  
coeur.  "Ce  sera,  et  c'est  encore  Diderot  qui  parle,  ce  sera  toujours  la 
première leçon, et la leçon de tous les jours. Est-il concevable, que jusqu'à  
présent, l'on n'ait pas senti que cela devoit être?" Hélas! que de personnes  
qui ne le sentent pas encore?

On  peut  en  croire  à  notre  expérience.  Aussi  nous  protestons  de  la  pureté  de  nos 
intensions en commençant cette oeuvre. Nous n'y voyons qu'une seule chose: le bienêtre 
réel des enfans confiés à notre sollicitilde pastorale, le progrès des vraies lumières dans 
toutes les parties et jusque dans les coins les plus reculés de not re Diocèse; l'amélioration 
de l'état moral et physique- des populations, le bonheur véritable des familles et de la 
société; car il  est indubitable que plus les en fans geront éclairés et vertueux, plus ils 
deviendront soumis, laborieux, utiles à leurs familles et plus tard, bons pères, bons époux, 
bons citoyens.

Pour assurer la réussite de notre entreprise, nous l'avons confiée à des hommes aussi 
intelligens que dévoués. Ils ont fait une étude consciencieuse de la méthode comparée des 



meilleurs  écoles  normales  et  élémèntaires  de  la  Belgique,  et  des  pays  voisins.  Celle 
adoptée  pour  l'instruction  de  nos  élèves,  est  le  résultat  de  cette  étude  et  de  ces 
observations. Nous sommes heureux de pouvoir dire que nous n'avons qu'à nous féliciter 
des premiers résultats. Nous espérons que dès cette année quelques-uns de nos élèves, 
après 18 mois d'étude seulement, se trouveront en état de commencer leur carrière avec 
quelques chances de succès.

Mais aussi nous nous hâtons d'ajouter que nous n'admettons dans notre établissement 
que des pensionnaires,  que nous multiplions pour eux,  pendant la journée entière,  les 
moyens d'instruction, à tel point, que leurs récréations même sont utilisées à cet effet.

Nous allons maintenant exposer sommairement notre plan.
Nous avons établi deux cours. Le cours supérieur des instituteurs de première classe, 

tels qu'il en faut pour les bourgs et gros villages, et ce cours est de quatre années. Le 
cours inférieur des instituteurs de deuxième classe, et celui-là n'est que de deux années. 

Pour être admis à l'un et à l'autre de ces cours, il faut être en état de les suivre. Il faut 
donc que l'aspirant  ait  déjà  appris  à  lire  et  écrire  avec facilité;  il  faut  qu'il  sache les 
élémens de la grammaire et de l'arithmétique et son catéchisme par coeur. L'on suppose 
en lui un jugement droit, un désir sincère de s'instruire, et de l'aptitude à se laisser former. 
Car, remarquez le bien, Messieurs, nous voulons donner aux élèves de l'école normale 
non-seulement de l'instrucfion, maïs encore, et surtout une bonne éducation, nous voulons 
leur former le coeur et le caractère, les moeurs et les manières afin qu'ils puissent acquèrir 
un jour, Jeurs élèves cette autorité et cette influence morale qui ne sont jamais accordées 
qu'à la vertu et au talent de la faire armer.

Il faut en outre que le candidat soit d'une conduite irréprochable, d'une piété sincère, 
d'un caractère modeste, ferme et modéré, et d'une santé robuste. Il devra justifier de ces 
qualités par des certificats de son bourgmestre et de sou curé, auxquels devront être joints 
des extraits de naissance et de baptème.

Nous n'admettons que des jeunes gens de bonnes et honnêtes familIes, jouissant dans 
l'endroit d'une considération générale et méritée.

Du reste, si nous fesons volontiers pour une si belle oeuvre de grands sacrifices, nous
ne saurions pas faire tout. Nous ne saurions ajouter à l'instruction gratuite de nos élèves, 
le prix tout entier de leur pension alimentaire. Nous avons toutefois rendu ce prix aussi 
modique que possible. 11 a été fixé à 250 francs, et l'expérience nous a déjà prouvé, que 
les efforts combinés de la familIe, du curé et quelquefois d'un bourgmestre zélé, suffisent 
pour réunir cette petite somme, laquelle doublée, ou pour mieux dire payée deux années 
de  suite,  pourra  procurer  à  un  honnête  jeune  hamme  un  état  honorable,  des  moyens 
d'existance pour foute sa vie et à toute une commune un hamme précieux, qui aidera le 
curé  à  civiliser  le  peuple  par  la  religion,  et  les  autorités  à  améliorer  son  sort  par 
l'extirpation des préjugés populaires et par la propagation des saines idées en économie 
domestique et rurale.

C'est dans ce dernier but que nous fesons donner à nos élèves quelques bonnes notions 
élémentaires en histoire naturelle, horticulture et agriculture. Nous avons même établi une 
pépinière pour leur apprendre pratiquement l'art de la greffe, afin qu'ils puissent aider un 



jour à propager les meilleures espèces de fruits; et comme nous savons très bien qu'une 
foule d'endroits ne sont privés aujourd'hui d'instituteurs que parce que les communes sont 
trop pauvres pour fournir à leur subsistance, nous imiterons l'exemple d'un pays voisin et 
nous ferons apprendre à nos élèves quelqu'art d'une pratique facile, qui pourra contribuer 
à multiplier ses ressources.

Surtout, nous les mettrons à même de toucher les orgues et de soigner parfaitement une 
sacristie. Il y a bien des hameaux où  l'on est très heureux de se procurer un instituteur 
moyennant le cumul de ces différens petits postes et nous connoissons un pays vanté pour 
ges progrès en instruction élémentaire, où les réglements de l'Etat ordonnent ce cumul.

Voici maintenant les branches d'instruction que l'on cultivera dans la classe inférieure. .
1. La Religion. Explication solide du catéchisme, des cérémonies de la Ste. Messe et 

autres pratiques et solemnités du culte. 
Connaissance exacte de tous les devoirs et de toutes les fonctions du sacristin.
2. La méthode ou théorie générale de l'art d'instruire et de communiquer ses 

connoissances.
   3. L'Histoire Sainte et celle de I'Eglise.

4. L'Histoire Nationale, y compris les lois que le peuple doit connaitre pour remplir ses 
devoirs de citoyens.
5. La grammaire.

6.  L'art  épistolaire  y  compris  quelques  notions  sur  la  manière  de  dresser  une  pro-
curation, un certificat, bail, quittance et autres actes de cette nature.

7. L'arithmétique, y compris l'explication et la démonstration pratique du système légal 
de poids et mesures.
8. La géographie et particulièrement celle du pays.
9. La calligraphie et le dessin linéaire. 
10. La lecture.
11. Les principes du chant Grégorien et de la musique, le piano ou les orgues.

Il  y  sera  joint,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  des  notions  sur  les  principaux 
phénomènes de la nature et sur les applications journalières des sciences naturelles aux 
usages de la vie.

Pour faire mûrir plus vite les fruits de cette instruction, il sera établi à côté de l'école 
normale une école élémentaire, ou l'on montrera aux élèves, ou on leur fera même faire à 
eux-mêmes l'application des meilleures méthodes d'enseignement.

Nous nous bornons les deux premières années à l'organisation de la dasse inférieure.
La  classe  supérieure  n'offrira  pas  seulement  un  développement  remarquable  des 

diverses  branches  enseignées  dans  la  classe  inférieure;  mais  on  y  en  ajoutera  de 
nouvelles,  telles  que  les  élémens  de  la  littérature,  de  la  géometrie  et  du  dessin,  de 
l'histoire universelle, de l'histoire ancienne et romaine, et du moyen age, etc.

Notre but, nous aimons à le répéter, notre but en perfectionnant autant que possible 
l'éducation des élèves de I'Ecole normale, n'est pas seulement de contribuer à reculer dans 
les  campagnes  les  bornes  si  étroites  dans  lesquelles  y  est  circonscrite  l'instruction 



primaire,  mais  encore  de  multiplier  les  maîtres,  en  multipliant  pour  eux  les  moyens 
d'existence. Ce sera un service rendu à plus d'une classe de la société: cal il est à notre 
connaissance que dans beaucoup d'endroits isolés, des familIes très respectables gémis-
sent en été de l'absence totale de moyens d'instruction pour leurs enfans. Ces familles 
trouveront dans la présence d'habiles instituteurs, comme les instituteurs trouveront dans 
la présence de ces familles des ressources mutuelles, dont les uns et les autres n'auront 
qu'à se féliciter.

Nous  avons  ouvert  l'année  dernière  la  section  flamande  et  allemande  de  I'Ecole 
normale;  elle  renferme  dès  ce  moment  une  bonne  trentaine  d'élèves  et  elle  répond 
pleinement à  notre attente.  Maintenant  nous allons ouvrir  la  section française pour la 
partie wallonne de notre Diocèse. Nous commencerons après les vacances de Paques par 
un noyau de douze à quinze élèves que nous placerons avec leurs Instituteurs à Rolduc 
même où la section flamande et allemande est déjà en pleine activité.

L'examen pour ces premiers aspirans wallong aura lieu à Rolduc le 13 du mois de mars 
à 9 heures du matin.
Voici les conditions d'admission.

CONDITIONS.

La pension alimentaire de deux cents cinquante francs se paie par trimestre, d'avance et 
sans remises.

Chaque  élève  doit  être  pourvu  1.  a'habillemens  décens,  2.  de  linge  propre  etc.;  la 
maison ne fournit que le bois de lit; 3. de serviettes et essuiemains, cuiller, fourchette, 
couteau, gobelet, écuelle ou tasse à déjeuner.

Personne  n'est  admis  sans  les  certificats  ci-dessus,  ni  sans  examen,  et  à  moins  de 
s'engager à suivre pendant deux années au moins les cours d'instruction.
L'âge d'admission est de 16 à 19 ans.
Nous prions Messieurs les Doyens, Curés, Recteurs et Vicaires de la parte wallonne du 
Diocèse de faire connoître et de bien expliquer dans chaque paroisse l'objet de cette lettre. 
Nous permettons même qu'elle soit lue en chaire jusqu'aux conditions exclusivement. 
Celles-ci pourront être expliquées en particulier par Messieurs les Curès à ceux qui se 
présenteront pour entrer dans cette nouveIle carrière.

Lorsque  Messieurs  les  Curés  croiront  reconnoître  dans  ces  aspirans  les  qualités 
requises, ils voudront bien encourager de toutes manières leur vocation naissante; cal il 
faut du courage à des jeunes gens de cet âge pour se mettre sous une exacte discipline et y 
persévérer pendant plusieurs années. Ils leur diront donc de notre part, que pendant tout le 
temps que durera leur éducation, ils seront l'objet de soins tout paternels; et que l'on ne 
demande  d'eux  qu'une  seule  chose,  une  grande  bonne  volonté  d'y  correspondre.  lIs 
ajouteront, que cette éducation achevée, nous ne leur ferons négliger aucun des moyens à 
établir par la loi, pour qu'au besoin ils puissent obtenir une part des subsides et autres 
encouragemens, dont probablement les jurys auront à disposer.

Nous  recommandons  très  particulièrement  cette  oeuvre  au  zèle  et  aux  prières  de 



Messieurs les Ecclésiastiques et surtout de ceux qui ont charge d'âmes. Ils partageront 
sans doute notre confiance et notre espoir qu'elle contribuera efficacement à la gloire de 
la religion, à la sanctification des âmes, et par là même au bien-être réel de la société. 
Mais c'est du Ciel que nous en devons attendre tout le succès. Implorons son secours et 
ses  bénédictions  sur  nos  foibles  efforts  par  l'intercession  de  la  glorieuse  patronne  du 
Diocèse et de la Belgique. Si Marie la protège, l'oeuvre prospérera!

Recevez,  Messieurs,  l'assurance  des  sentimens  sincères  d'estime  et  d'affection  avec 
lesquels nous avons l'honneur d'être,

Votre très dévoué serviteur,
CORNEILLE, Ev. de Liège.

Liège, 22 janvier 1837.

(OCRLC2006)



Tarakan-erva fin ge n.
25 Juli-l Augustus 1936.

.......

De wind is gaan liggen na de stormach-
tige dagen van de verloopen week. Zoo even
was de Tarakan nog teruggekeerd vol zee~
zieken en zeer veel over tijd. Maar nu is
het middag en het schip, weer geheelgezui-
verd van de sporen van de vorige trip, neemt
gepavoiseerd als teeken van welkom,z'n
nieuwe reizigers op. De drukte van de be-
geleidende ouders en familieleden wordt
teruggedrongen tot op de kade; de loopbrug
weg, de trossen los, een zachte siddering
van het schip en meer en meer verwijderen
we ons van de kade. Het is een lawaai van
de laatste vaarwels en het vreugdegetier,
maar langzamerhand is dat aan het vermin-
deren; IJmuiden ligt achter ons; we zijn op
volle zee. De kust vervaagt zich meer en
meer tot een enkele streep, dan niets meer,
nog enkel bij het invallen van de duisternis
de flitsende lichtbundels van de nabijgele-
gen vuurtorens. Lichtschip "Haaks" wordt
rakelings gepasseerd en het is een over en
weer groeten, het Wilhelmus wordt gezon-
gen als afscheid aan het nu al zoover gele-
gen vaderland. Dan wordt alles naar bed ge-
commandeerd. De emotie van de eerste nacht
schijnt toch wel sterk te zijn geweest, daar
het slapen die nacht van die aard was, dat
er de volgende dag door de leiders over ge-
klaagd werd, dat er zoo'n kabaal geweest
was en dat 'het toch niet meer mocht voor-
komen, da~ er 's nachts om drie uur met
accordeon of zoo op het dek gejaszd werd.

Zondag; prachtig weer. Een stille H. Mis
en een Hoogmis met zang en preek door
een scheepsroeper. Na afloop daarvan alge-
meene gymnastiekoefeningen begeleid met
harmonica-muziek; verder 's middags dek-
spelen wat natuurlijk met het noodige lawaai
gepaard ging. Om de beurt dalen alle groe-
pen de machinekamer in, langs nauwe trap-
jes, langs motoren en raderen, of stijgen
naar boven naar het dek, waar zij zich door
den ronden stuurman, die er zich op be-

roemt van Rolduc te zijn, op een aangename
manier alles laten vertellen en uitleggen.
Dan om vijf uur de kreet "land in zicht".
Alles vliegt naar het voordek en de railing.
Ginds aan één kant van de horizon is een
wazige streep, eerst vrij recht, dan begint
ze zich te vervormen, bergen zien we, dan
dorpen; dan alles heel duidelijk. De snelheid
wordt verminderd om den loods op te ne-
men. Even een formaliteit, het anker moet
neergelaten worden om. te laten zien dat
daaraan niets mankeert. De reis gaat verder.
We varen een nauw gaatje in tusschen een
eiland. en het vasteland; steeds nauwer en
nauwer wordt het, tot er geen doorgang
meer lijkt. Hagesund wordt gepasseerd en
men schreeuwt en zwaait naar de bevolking
die op haar beurt door gebaren uiting geeft,
dat ze verheugd zijn over de terugkeer van
de Tarakan.

De nauwe doorgang is gepasseerd en we
zijn alweer in volle zee. De avond valt, maar
het blijft een schemering die wazig hangt
over de rotspartijen die zich hier en daar
boven het water verheffen; il}.'t Oosten zijn
nog duidelijk de bergen van het vasteland
te onderscheiden. Later, als allen reeds te
ruste zijn, stoomt het schip de Hardanger-
fjord in en 's nachts verraadt een heftig
schokken van de boot, dat het anker uitge-
worpen wordt. We liggen voor Norheim-
sund.

Nog vóór kostschool-opstaan-tijd reeds
reveille. Tegen zeven uur is alles ontscheept
en de eerste entree in het Noorsche land
wordt begonnen met een flinke tippel. Eerst
is het landschap vrij gewoon, dan komt een
pracht van een waterval, van achteren te
bezien voor 25 öre; maar dan begint de weg
te stijgen. Groep 34 (dat was de Rolducsche)
welke eerst zoo keurig opgesteld marcheer-
de, raakt nu verdeeld; sommigen zijn al bo-
ven voor de anderen op de helft zijn. Het
is een flinke klimpartij, evenwel de moeite



waard. Maar de regen bedierf veel, en regen
wil wat zeggen in Noorwegen.. Enkelen van
groep 34 hebben het eindpunt nooit gehaald,
o.a. . de Leider, maar dat lag niet aan ver-
moeidheid van hem zelf, dat lag aan Joep,
die kon niet meer loopen, en zoo'n jongen
kun je toch niet alleen in de bergen achter-
laten. Enfin hij heeft zich nog de moeite
getroost om het heele eind terug te loopen,
wat de meesten toch uit het hoofd lieten.
Maar met dat alles was voor hem de kans
om de medaille te krijgen "voor alle tochten
geheel en al geloopen hebbende" toch ver-
keken. Tegen de middag werden allen weer
aan boord gebracht, na eerst nog het plaats-
je Norheimsund overeind gezet en alle win-
kels bestormd te hebben,' vooral een ijsco-
winkel moest het ontgelden, maar dat ging
toch niet zoo zeer om het ijs.

Om drie uur werd het anker geheschen.
Wij voeren de Hardangerfjord verder in.
Hooge en hooger werden de wanden van
bergen en rotsen, dan maakte de fjord een
scherpe bocht naar het Zuiden en leek wel
een reusachtig kanaal, aan welks uiteinde
Odda lag. Tegen het vallen van de avond
bereikten we de plaats en bij tientallen scho-
ten van het land roei- en motorbootjes naar
de Tarakan -als om haar te verwelkomen.
Niemand zal die avond vergeten: bij het half-
duister, op korte afstand van het stadje, dat
schuin oploopend een tooverachtige aanblik
gaf door haar avond verlichting, met als don-
kere omlijsting' daaromheen de duistere
schimmen van de bergen. De opvarenden
van de kleine bootjes werden getracteerd en
begooid met chocolade en sigaretten, vooral
.'s lands sch90nheden - daar moet u niet
zoo min over denken - moesten het ontgel-
den. Totdat eindelijk de leiding van de Tara-
kan-expeditie vond, dat men nu wel genoeg
ontdekt had en allen met veel moeite en ver-
geefsche pogingen naar bed bevolen en ook
gestuurd werden.

De volgende dag, Dinsdag, prachtig weer
en de wandeling niet al te groot. De weg liep
langs een fraai meer en na een eind er langs
geloop en te hebben draaide de weg rechts
een dal in langs een geweldig bruisende ri-
vier. Een drie kwartier loopen bracht ons bij
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de gletscherhut, waar we volgens het pro-
gramma nog tien minuten noodig hadden om
bij de gletscher te komen. Maar in werkelijk-
heid was dat ruim een half uur klauteren
over steenenen rotsen, wat voor ons Hol-
landsche "vlakkelanders" soms wel wat al te
kras werd. Een reusachtig hel-wit schitterend
gevaarte verhief zich eindelijk voor ons,
waaruit uit een donkerder gat al donderend
de gletscherrivier over steenen en puin zich
een weg baande. Het was werkelijk een mag-
nifiek gezicht. Veel te gauw moest de terug-
tocht aanvaard worden, wat al loopend of
rijdend in de levensgevaarlijk hard rijdende
rammelkasten van auto's gedaan werd. Na
op de gebruikelijke wijze Odda getoond te
hebben, dat de Tarakan-jongens er weer
eens waren geweest, werden allen weer in-
gescheept en voeren we in de loop van de
middag de Hardangerfjord weer uit. .

Tegen de avond zaten we buitengaats en
de reis ging Noordwaarts; de vuurtoren van
Bergen, waarop luid aan de mistbel werd ge-
trokken ten groet, werd gepasseerd en langs
vele klippen en kleine zich uit het water
verheffende bergjes, waarvan op sommige,
als ware het speelgoed, een enkel typisch ge-
kleurd huisje was gebouwd, werd de Sogne-
fjord ingestoken om de volgende morgen
250 K.M. diep in het land bij Skjolden voor
anker te gaan. Die dag was de groote trip:
16 K.M. heen en 16 K.M. terug. De weg liep
eerst weer vlak langs een meer. Na 6 K.M.
bereikten we een klein plaatsje, vandaar ging
de 10 K.M. lange weg die tot een hoogte van
1200 à 1500 M. steeg. Zigzagsgewijze en
kronkelend slingerde de weg zich omhoog.
Prachtige panorama's waren soms te zien,
steile afgronden gaapten hier en daar, of
men passeerde schoonheden van watervallen.
Op het eindpunt van deze tippel lag te mid-
den van een ruw rotsachtig terrein Turtagrö,
slechts een skihotel .met enkele huisjes er
om heen, waar alles monsterachtig duur was.
Met verbrande gezichten vanwege de scher-
pe bergzon en doodop werd de terugreis nu
door bijna allen al rijdend gemaakt; maar
Skjolden werd nu niet evenals. Norheimsund

en Odda overeind gezet, want Skjolden was~
maar een "gat". " "



Na de inscheping stoomde de boot weer
op, maar de kapitein gaf nog een extraatje
door een van de prachtigste fjorden van
Noorwegen, een zijarm van de Sognefjord,
in te varen. De vaargeul was betrekkelijk
smal en aan beide kanten stegen bijna lood-
recht de rotswanden tot op duizelingwek-
kende hoogte omhoog; volgens de kaart
moest het wel 1200 M. zijn. Men zag daar-
boven de wolken er om heen dwarrelen ver-
bergend of onthullend de witbesneeuwde
top. Het geheel maakte een geweldige in-
druk, terwijl de schemering het aspect nog
verhoogde. Na een voorzichtig draaien en
manoeuvreeren keerde de boot en wij wer-
den naar bed geblazen.

Bij het ontwaken lagen we alweer voor de
typische kust van Noorwegen. Er werd die
dag druk werk van het toilet gemaakt: wij
zouden vandaag in Bergen komen. Baarden
werden geschoren, vet in 't haar, schoenen
gepoetst en boordjes kwamen voor de dag.
Bergen zou het puikje van Holland's jonge
bevolking ontvangen!

Om twaalf uur lag de boot er aan de kade.
Ongetwijfeld is Bergen een van de aardigste
en mooiste steden die er zijn. Men zegt dat
het er altijd regent, we zagen tenminste ve-
len met regenjassen,maar wij troffen prach-
tig weer. De zon en alles gaven ons een aan-
gename en prettige indruk van deze stad.
Het volk was er al even aangenaam en ge-
moedelijk en velen maakten op die middag
al de noodige kennissen. Na eerst een wan-
deling gemaakt, souvenirs gekocht en de
dorst behoorlijk gelescht te hebben, maakten
bijna allen een tourtje met de Flöienbaan en
boven gekomen had men een prachtig uit-
zicht over het aristocratisch rustige en kalme
stadje. Vandaar moest bijna oogenblikkelijk
teruggekeerd worden naar de boot en vele
honderdtallen Bergenaars deden de Tarakan-
reizigers uitgeleide. Het was er een zingen
en roepen van belang. Toen kwam het oog en-
blik van scheiden; bij het losgooien van de
tros zongen de Tarakanisten het Noorsche
volkslied: "Ja, vi elsker dette landet", "Ja,
wij houden van dat land". En ook werkelijk,
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wij voelden sympathie voor dat land en z'n
bevolking. Het was stil op de kade en allen
ontblootten het hoofd. Na afloop hadden
we een hartelijk applaus in ontvangst te
nemen. De boot voer af en Noorwegen lag
achter ons. Met volle kracht ging het huis-
waarts. Maar we zouden nog een dag bij
elkaar zijn en dat zou een feestdag worden.
Een flinke wind kwam evenwel opzetten en
de boot begon "heerlijk" te deinen. De vol-
gende dag lag al vrij vroeg in de morgen het
meerendeel voor half dood. Er zijn er ge-
weest, die om tien uur al in bed kropen en
zich de heele dag niet meer lieten zien. Op
het dek lag het ook vol met slachtoffers.
Maar er waren er ook, ook van Rolduc, die
met smaak een groot aantal gebakken visch-
jes en kip naar binnen werkten; er was ge-
noeg, daar door de meesten niet gegeten
werd. 's A vonds zou er een revue zijn als
finale, maar dit viel heelemaal in het wa-
ter wegens het niet-opkomen van de acteurs.
Och, en toch raakte men op den duur zoo
aan die deining gewend, dat het de volgende
morgen een vreemd gevoel was dat de boot
stil lag. We waren alweer in IJmuiden. De
reis naar Noorwegen lag alweer in het ver-
leden, maar ik weet zeker, dat allen die haar
meegemaakt hebben, zich zouden .aanbevo-
len houden om nog eens mee te gaan, maar
hel~as hij gaat niet meer naar het Noorden,
de Tarakan, zijn plichten roepen hem naar
Zuidelijker streken om de rijke schatten van
de Indische Archipel tiaar het moederland
te brengen, welke taak toch zijn levens-
doel is.

Onze dank gaat dan uit naar allen, die
medewerkten om de reis gezellig en aan-
genaam te maken, naar de Leiders en de
bemanning van het schip en voor onze groep
geldt die dank vooral onzen .Leider, Dr. Bur-
gers, die een frissche geest er in wist te
houden en wiens invloed zich ook buiten
onze groep deed gevoelen door de verschil-
lende dingen, die hij op touw zette of die
uitgingen van zijn initiatief.

Een Tarakanist
A. v. L.

........

T ARAKAN-HERINNERINGEN
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Rond den zeventigsten verjaardag van
merkwaardigen Oud-Rolducien.

(Karel van Aubel, geb. te Maastricht 3 Februari 1867.)

een

.

Met een herdenkingsartikel in het Jaar-
boek geeft Rolduc de "finale" ten beste der
hooggestemde feesthymne, die bij gelegen-
heid van Pater Pacificus' 70sten verjaardag
van verschillende zijden weerklonk. En waar
de feesteling zich nog door onuitwischbare
jeugdherinneringen tot het hem dierbaar ge-
bleven Rolduc getrokken voelt, kan het niet
anders, of dit blijk van medeleven is hem
sympathiek. Door inlijving bij de "eeregarde",
zullen eenige levensbijzonderheden zijner
veelzijdig begaafde persoonlijkheid in Roda's
kronieken worden vastgelegd, hetgeen te-
vens 'n vereeuwiging beteekent, zij het dan
ook op bescheiden wijze.

Het heeft Pater van Aubel steeds ver-
heugd, een zoo voornaam gedeelte zijner
vorming aan zulke eminente inrichting en
onder dergelijke leiding genoten te hebben.
Omgekeerd behoeft Rolduc het niet te be-
treuren, dezen man van groot formaat, tot
een der zijnen te kunnen rekenen.

Verschillende van z'n jeugdjaren, wellicht
de beste uit zijn jongelingstijd, heeft Karel
van Aubel aan Roda's Alma Mater door-
gebracht, alwaar naast een degelijke, weten-
schappelijke opleiding, wil en karaktervor-
ming niet werden vergeten. Zijn Priesterroe-
ping kwam er tot ontwikkeling en rijpheid.
'n Origineele grap, 'n geestige toespeling, 'n
blijde, onbezorgde jongenslach kruidden de
op elkander gelijkende trimesterdagen en
waren zooveel als de saus op de wetenschap,
die overigens in Karel van Aubel een ernsti-
gen beoefenaar vond. Naast de studie bezat
de kunst in dezen artistiek aangelegden
jongeman 'n toegewijden vriend. Van Aubel,
Dumoulin en Molkenboer vormden destijds
het "Kunstzinnige Trio", dat bij feestelijke
gelegenheden, onder leiding der Priesterlee-
raren Slits en Ruyten, in refter en aula,
knappe staaltjes van artistiek kunnen lever-

de. Naast 'n uitgesproken teekentalent, dat
de Broeders van Maastricht, bij wie Karel
van Aubel zijn lagere school-onderwijs ge-
noot, reeds was opgevallen, bezat hij de
kunst van "schoonschrijven" in zulke mate,
dat de Maastrichtsche gymnasiast daardoor
een reputatie verwierf bij de leeraren en zijn
medeleerlingen. Zou menig jongmensch zich
op dergelijke begaafdheden iets willen laten
voorstaan, deze waarlijk bescheiden jonge-
man zou zijn talenten eerder aan de pu-
blieke belangstelling onttrokken hebben, dan
ermede te koop te loopen.

Kon hij anderen ermede van dienst zijn,
dan was hij spontaan tot helpen bereid en
bleek hem niets te veel. Deze bescheiden
hulpvaardigheid, welke hem altijd is bijgeble-
ven, sierde Karel van Aubel toen al in groo-
te mate. Behalve dat zijn briefwisseling tus-
schen die der andere leerlingen opviel, door-
dat zij er altijd zoo welverzorgd, uitzag,
onderscheidde zijn correspondentie zich nog
doo.r den circelvorm, waarin zij zoo nu en
dan op het briefpapier werd vastgelegd.
Familieleden en vrienden, die daarmede ver-
eerd werden zagen hun geduld vaak op
harde proef gesteld, en konden toen niet
vermoeden, dat deze unieke jongensmanoeu-
vre de inleiding vormde tot 'n spel van
kunde en schoonheid, waarmede de "rond-
schrijver" de wereld zou verbazen, als hij
zich ontpoppen zou als "schrijvend teeke-
naar" .

Voor hen, die slechts aan de oppervlakte
keken, gaf het kost schoolleven van den op-
geruimden, geestigen Maastrichtenaar niets
dan alledaagsche gewoonheden te zien, zij
die kijken konden "in" de jongensziel, ver-
moedden daarbinnen hoogere idealen, waar-
voor de nauwgezette plichtsbetrachting, 'n
nimmer verflauwende ijver, z'n stichtende
eerbied in de kerk sprekende argumenten
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waren. Op het einde van zijn humaniora was
de jonge van Aubel dan ook vast besloten
om Priester-kloosterling te worden. Op
20-jarige leeftijd is hij Novice in de orde
der Paters Minderbroeders' Conventueelen,
die toen ter tijd het Noviciaat hunner orde
te Halle bij Brussel gevestigd hadden, het-
zelfde klooster, dat Pater van Aubel thans
als Gardiaan bestuurt. 20 October 1890 legde
hij zijn H. Professie af, en ontving op
26 Augustus 1896, als Pater Pacificus, de
H. Priesterwijding uit de handen van Mon-
seigneur Fischer in de JezuÏetenkerk te
Maastricht.

Onder groote belangstelling droeg de neo-
mist eenige dagen later in de Maastrichtsche
St. Mathiaskerk zijn plechtige Eerste H. Mis
op, daarbij op stichtende wijze gediend door
een Rolducsche studentengroep.

Daar zijn Oversten hem de gelegenheid
geboden hadden om zijn schildersbegaafd-
heden te ontwikkelen, vond hij in verschil-
lende kerken van België gelegenheid vlotte,
stemmige wandschilderingen te vervaardigen.

Doch naast de gebruikelijke kunstuiting,
zocht Pater van Aubel naar iets oorspron-
kelijks, iets nieuws. Heeft hij het gevonden,
dan zijn het niet meer penseel en kleuren,
waarvan hij zich bedient, maar worden pen
en inkt de onmisbare ingrediënten. Twee
kleurcontrasten naast elkaar, het witte van
zijn papier, het zwarte van de inkt. Daar-
mede wordt niet geschetst of geteekend,
maar geschreven in een handvast microe
schrift. Portretten, stillevens, landelijke tafe-
reel en, religieuze voorstellingen, al deze
onderwerpen worden door den kunstenaar
behandeld met een toewijding waarmede
slechts de fijnvoelende artistenziel de din-
gen weet te zien en weer te geven. Alvorens
het een of andere object onder handen te
nemen; bestudeert Pater van Aubel het tot
in de fijnste bijzonderheden. Is het voorwerp
zoo opgenomen in zijn geest, dat het er
vorm en gestalte heeft aangenomen, dan
vangt de kunstenaar zijn arbeid aan. Bere-
kent op zijn teekenpapier de plaatsruimte,
benoodigd voor den tekst dien hij zal gebrui-
ken, en zet zich vervolgens, zonder hulpmid-
del van gestippelde of getrokken potlood-
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lijnen aan het schrijven. De "kunst" begint,
wanneer de plaats genaderd is, waarop het
beeld te voorschijn moet komen. Betreft zijn
onderwerp een portret, dan moeten haren,
hoofd, oogen, neus en mond, benevens de
verschillende gelaats- en karaktertrekken
"schrijvend" worden uitgebeeld. En hoe deze
kunststukken uitvallen? Z. H. Paus Pius XI
gaf Zijn, door Pater van Aubel geschreven
portret een eereplaats in Zijn studeerver-
trek. De Belgische Vorsten zonden Pater
Pacificus, behalve 'n gelukwensch, 'n oor-
konde waarin hem het recht verleend werd,
het Koninklijk Wapen te dragen als bewijs
van waardeering en erkentelijkheid van de
zijde van Koning Albert en Koningin Elisa-
beth voor de Hen aangeboden geschreven
portretten.

En met de vele, sprekend gelijkende por-
tretten van geestelijken en leeken moeten
wij de tallooze andere meesterwerken van
dezen begaafden kloosterling, zooals z'n su-
blieme Ecce Homo, Christus als Jongeling,
copieën van klassieke kunstwerken, prach-
tige kinderkopjes, unieke dier- en bloem-
voorstellingen, wegens noodzakelijke beper-
king stilzwijgend voorbijgaan. En volstaan
met de opmerking, dat elk dier prestaties
gewrocht werd door de liefde voor de' kunst,
door een scherpte van oog, een vastheid van
hand,. een gevoeligheid van hart gepaard aan
een onwrikbaarheid van wil. Het werk van
dezen Priester-kunstenaar is van bijzon-
dere schoonheid en van groote beteekenis.
Verdiepen wij ons in zijn arbeid, dan blijkt
dat in elk letterfragment meerdere schakee-
ringen voorkomen, nu eens dikker dan weer
dunner. Ver over de 100 nuancen kan men
aantreffen in één schriftregel. Elk penne-
trekje vraagt een nieuw en inktdruppel, iedere
penbevochtiging een nauwkeurige controle
ter afwering van haartjes of stofjes.

'n Schetsboek, waarin Pater van Aubel zijn
,;geschreven" teekeningen, nadat zij gereed
zijn, nog eens als vlotte lijnschetsen vast-
legt, bevat bladzijden, die schilderijtjes zijn
van superieur gehalte.

Wat 'n Godsverlangen wist de teekenaar
neer te leggen in zijn "St. Franciscus". Hoe
spreekt uit dit meesterstukje 'n verheven



opvatting over den Seraphijnschen Heilige,
die Pater van Aubel's Ordestichter is. Het
is 'n pure liefde's akte van den maker jegens
zijn onderwerp. Ligt op vele werken van
dezen meester de toets van z'n Priester-zijn,
de sfeer ervan wordt gewijd en verdiept
doordat hij bovendien kloosterling is. Want
met het kleed van St. Franciscus draagt Pa-
ter van Aubel ook diens voortreffelijken
geest. En zooals z'n Seraphijnsche Vader
zich kinderlijk blij verheugen kon in het sim-
pel genot der dingen zelf, 'n zonnestraal,
'n brok natuur, 'n zonnelied, zoo ziet en be-
luistert deze kunstenaar in alles om zich
heen de bedoeling en bestemming, door den
alwijzen Schepper er aan gegeven. 't Men-
schelijk bestaan zoo beleefd, beteekent 'n
voortdurenden opgang tot God.

Behalve schilder en teekenaar is Pater
Pacificus dichter en publicist van beteekenis.
Hij was al op gevorderden leeftijd, toen zijn
nieuwste titel van "Oorlogsheld" de rij zij-
ner predicaten kwam vergrooten. 'n Septem-
bermorgen van het jaar 1917, op de tijd
waarin de Paters Conventueelen uit de Rue
d'Artois te Brussel, het klooster waar Père
Pacifique destijds verbleef, hun sober kloos-
terrnaaI gebruikten, belden 4 Duitsche offi-
cieren aan dit Minderbroedersklooster, stel-
den Pater van Aubel, onder verdenking en
beschuldiging van medeplichtigheid aan
krijgsverraad terstond in arrest en voerden
den Minoritenpater voor den vijandelijken
krijgsraad wiens zetel in de Belgische hoofd-
stad gevestigd was. De beschuldiging be-
zorgde den arrestant aanvankelijk het vonnis
der doodstraf, dat later, wegens gebrek aan
bewijs, werd omgezet in 10 jaren dwang-
arbeid. Antwerpen en Vilvoorde zagen dezen
heldhaftigen Priesterkloosterling in harde
ballingschap. En al werden, tengevolge van
den Wapenstilstand in November 1918, de
10 "jaren" omgezet in ruim 10 "maanden",
het was een tijd van zulke bittere armoede
en pijnlijke ontbering, dat franciscaansche
onthouding erbij verbleekt. Geen enkel
oogenblik heeft Pater van Aubel evenwel
zijn zelfbeheersching en goed humeur ver-
loren, doch vele anderen ermede opgebeurd,
verkwikt en verlicht. Dergelijke akten van
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heldhaftige deugd verdienen een eervolle
vermelding, even goed als dappere krijgsver-
richtingen. Slechts 'n krachtig en taai gestel
als dat waarmede hij begiftigd was, bleek
in staat, zonder al te groote nadeelige ge-
volgen te ondervinden, weerstand te kunnen
bieden aan den fnuikenden invloed der oor-
logsgevangenis.

Het eerekruis der "Défense Nationale",
de médaille van Politieke gevangene en het
daaraan verbonden diploma, zijn voor Pater
Pacificus welverdiende onderscheidingen.
Naast deze burgerlijke decoraties bezit de
Pater nog de Pauselijke onderscheiding "Pro
Ecclesia et Pontifice", de burgerlijke onder-
scheiding, 'n Engelsche decoratie en is hij
Ridder in de Léopoldsorde.

Bij al die veelzijdige waardeering is Père
Pacifique de eenvoudige, hartelijke Minder-
broeder van altijd gebleven. Dat de oversten
'n gelijkwaardig vertrouwen koesteren in hun
Ordebroeder, blijkt uit het feit van Pater
van Aubel's uitverkiezing tot Provinciaal
Assistent op het Generaal Kapittel te Rome
gehouden, en uit zijn langjarig Gardiaans-
ambt, 'n functie, welke reeds meerdere ma-
len met speciale dispensatie van Pater Gene-
raal, voor een aantal jaren, werd verlengd.

Leuven, Brussel en Halle zijn de. plaatsen
waarin Pater Pacificus het grootste gedeelte
van zijn langdurig en uiterst vruchtbaar
Priesterleven heeft doorgebracht. In het
laatst genoemde stadje is hij reeds 10 jaren
de kloosteroverste, die 'n vaderlijk beleid
paart aan een moederlijke bezorgdheid voor
het geestelijk en stoffelijk welzijn van de
onder zijn leiding gestelden. Kunnen kloos-
terlingen met zulk eerwaardig voorbeeld
voor oogen zich gelukkig prijzen, de bewo-
ners van het Conventueelenconvent te Halle,
dragen hun beminden Gardiaan dan ook 'n
warme, kinderlijke genegenheid toe.

Streng voor zich zelf, maar breed voor
anderen, is Pater Pacifique's opvatting van
het religieuze leven. Getrouw tot in de
kleinste bijzonderheden "aan den Regel, per-
soonlijk voorgaan in kloosterlijke plichts-
betrachting, steeds alles voor allen zijn, dàt
is de practijk, die door hem wordt toegepast.

Priester, die met Uw ruim en edel hart,
12*



Uw franciscaansch blij gemoed, met Uw
schalkschen lach en fijne geestigheid een
onuitputtelijken zin voor humor paart aan
':ij juisten kijk op menschen en op dingen,
wellicht zijn deze twee eigenschappen de
schoonste onder de schoone: dat de liefde
en de arbeid in Uw leven "samenvallen",en
dat elk uur ervan een "Priesterlijk uur" is.
Wij zijn ons welbewust slechts de opper-
vlakte te hebben benaderd van Uw weelde-
rig Priesterhart, want van 'n menschenleven,
waarin 3 stroomingen van Priesterschap,
heIdendom en kunstenaarschap te zamen
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vloeien, daarover zijn hiermede slechts "klei-
nigheden" verhaald. Het vele moet onuitge-
sproken blijven, omdat het van hoogere orde
is. Maar schooner en beter dan menschelijke
bewoordingen het kunnen uitdrukken en
waardeeren, zal Hij het weten te vergelden
- Geve God eerst na vele jaren, - Die na
hîer Uw hulp en steun te zijn geweest, dan
Uw belooning en geluk zal vormen.

Maastricht, Quatertemper Vrijdag
in de Vasten. 1937.

GERARD PRICK.



HERINNERINGEN.
....................

Na een verblijf van enkele maanden voel
je je op Rolduc thuis als een goudvis in
een aquarium.

Je weet dan precies wat je moet doen -
dat is vrij veel -, èn wat je moet laten, en
dat is nog meer.

Je hebt voor jezelf proefondervindelijk
uitgerekend, hoeveel minuten je na de och-
tendbel van half zes nog straffeloos tussen
de lakens kunt toeven, en je hebt je door
ingewijden laten overtuigen, dat de portier
een bijna even belangrijk persoon is als de
onder-prefect; de ervaring heeft je geleerd,
met welk verhaal je bij een bepaald surveil-
lant moet aankomen, om de sleutel van de
slaapzaal machtig te worden ter wille van
een hevig begeerde reep choc, en de salIe
de punition heeft je van de dwaling, dat de
onderwijsinrichting aandelen van een siga-
rettenfabriek bezit, grondig genezen. .

In het uitgestrekte gebouwen-complex wist
je de weg als een Gymnasiast in zijn Latijnse
Grammatica. Op de slaapzaal kon je blinde-
lings je chambrette vinden, en in de kerk
riep elke onbezette plaats een bekend jon-
gensgezicht voor je verbeelding. De staart-
zwaaiende leeuwen met hun grimmige bijt-
bekken, uit kleurige mozaiek-steentjes kun-
stig opgebouwd kon je uit je herinnering
natekenen.

Op bezoekdagen was je zelfs tot plaatsen
doorgedrongen. die anders met zeven Lips-
sloten voor je gesloten waren. Een surveil-
lant zou op zo'n dag niet licht een opmer-
king gemaakt hebben al vond hij je in de
bakkerij of op het sterre-torentje of zelfs
op den drempel van "treize". Dat wist iedere
jongen, van die wetenschap maakte hij, zo al
geen misbruik, dan toch een zeer handig ge-
bruik.

Met de geluiden van het gebouw raakte je
vertrouwd als een scheidsrechter met zijn
fluitje. Vooreerst - om nooit te vergeten,
zelfs al heb je het pensioenfonds geruïneerd
- de metalen klank der bronzen bel; vaak

irriterend als krakende schoenen van een te-
laat-komer op een viool-concert, soms wel-
kom als gratie aan een gevangene, een enkele
maal weldadig, als plotseling verdwijnende
kiespijn klonken haar koperen klanken tot
inde uiterste hoeken van het gebouw.

's Nachts in je bedje, waarin je prettig
paste als een paling in zijn vel kende je aan
het rhythme der zacht voortschuifelende voe.
ten de stap van den nachtwaker op zijn
ronde, van die van den surveillant of van
den prefect; de stormwind die in de lange
Novembernachten langs de hoge daken gier-
de, dat de .leien kletterden als de castagnet-
ten van la Argentina, beluisterde je met een
glimlach.

De monotone stem van den philosoof, die
in de refter zijn: Vie de don Bosco(suite)
boven het geraas van messen en vorken en
stiekum gefluister probeerde te verheffen,
en daarin ook wel een heel enkele maal
slaagde, klinkt me, na zoveel jaren nog dui-
delijk in de oren.

Het nerveuze handgeklap, dat een onver-
wacht congé placht te begeleiden, welge-
meend hartelijk en kort.

Het gorgelend geluid van de, regenpijp
tegen de buitenmuur van het leskokaal.

Het prettig-opwindende geklik-klak der
schoenzolen op de plavuizen in de kruis-
gangen en het doffe geroffel met lichtere
metaalklank op de met koper-beslag afge-
zette brede treden van de donker-kleurige
trappen.

Het nijdig gespetter der koperen water-
kranen in de lange wasbakken.

Het haastig-hollend geraas van late voe-
ten op de slaapzaal 's morgens om tien-voor-
zes, als de directeur - die in mijn tijd aan
de deur van dortoir II maar heel zelden ont-
brak - al met nijdige slaagjes met zijn om-
vangrijke sleutelbos tegen het glimmende
koperbeslag van de deur hamerde.

Het zacht, en toch nadrukkelijk, tikken
der billard-ballen in de speelzaal, die mekaar
aanstieten met de beschaafd-verfijnde klank



van gevulde champag~e-kelken na een wel-
sprekend-voorgedragen geestige toast.

Het aarzelend geschuifel der stenen over
het dambord met nu en dan de nijdige korte
tik van een besliste zet, nadrukkelijk als een
punt onder een uitroepteken! Welke oud-
Rolducien hoort al die vertrouwde geluiden
niet even duidelijk als een oude visser, die
voor zijn lage huisdeur in het warme zonne-
tje zit, het zoevend bruisen van de branding
op het zandige strand?

Als ik een ogenblik mijn ogen sluit hoor
ik weer de bescheiden-krakende stap van den
surveillanten het nauw-hoorbare geruis van
zijn soutane, als hij met rustig lippen-beweeg
achter zijn goud-bladigen brevier aan, door
de studiezaal beende, af en aan, af en aan,
met soms een korte pauze, als hij met voor-
zichtig schuivende vingers de bijna-doorzich-
tig-dunne blaadjes doorzocht naar de gebe-
den van den dag.

Het stereotype gekraak van de pupiter
als professor de Guasco zich er met de rus-
tige waardigheid van een Romeins senator
in neerliet.

Het onderdrukte gegrinnik, om een mop
met een baard van een maand van den La-
tijnsen professor, een mop, die je al kende als
Kaegi's Griekse Grammatica aan de buiten-
kant, maar waarom je toch gezellig-knip-
ogend tegen je buurman, meelachte, omdat
de professor, die haar toch al jaren op ge-
zette tijden tapte, haar ook nog altijd leuk
scheen te vinden.

Maar sterker, onvergetelijker dan dit alles
is in mijn geheugen blijven haken de her-
innering van mijn bezoek aan het Casino. . . .

Het Casino! De Olympus der philosophen!
Daar keek iedere Rolducse jongen tegen op
als een dreumes van vier tegen de baard van
Sinterklaas. De hoge ligging had niets van
een symbool.

Op zonnige zomerdagen zag je de wijs-
gerige bewoners op de brede raamkozijnen,
hoog boven onze hoofden, zitten, de knieën
opgetrokken tegen de borst, of de voeten
brutaal en luchtig boven de cour tonend
met de vrijmoedigheid van koord-dansers;
ofwel stonden ze met peinzend uiterlijk naar
Herzogenrath te turen, terwijl ze de geurige
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rook uit hun zwaar-beringde sigaren zogen;
's winters waren de ramen bijna ondoorzich-
telijk van de rook en wattig-wazig als in een
Londense mist zag je vage schimmen als op
een filmj ournaal van 1900. Bij eennoodzake-
lijke spui-ing had eenmaal een argeloze nieu-
weling hals over kop de brandweer gealar-
meerd.

Dat geregeld verblijf zó hoog boven de
grond, dat onbeperkte uitzicht over twee
rijken - een koninkrijk en een ex-keizerrijk
- moest de heren wel een gevoel van supe-
rioriteit geven. Zij zagen het plebs beneden
zich in de diepte, zoals een wandelaar in
zijn tuintje de mieren ziet, of een vliegenier
het mensdom. Zelfs de beroemde kastanje-
bomen langs de IJzeren weg, die er voor ons
zo imposant uitzagen, zagen zij klein als
bloemkoolstronken.

Onder elkaar spraken ze over Thomas in
het Latijn, een prestatie, die een Gymnasiast
bewonderde, maar waartegen een H.B.S.-er
aangaapte als de Mexicanen tegen de stei-
gerende, nooit aanschouwde paarden van
Cortez.

Aan tafel sloegen ze je moreel tot puin
met de hautaine bewering: "Dat kun je
alleen begrijpen, als je philosophie gestu-
deerd hebt" En. de startplank 'van elk
van hun bewijzen was de raadselachtige
dooddoener: "Omne ens est bonum".

Sommigen droegen permanent een jacquet
met imposante ~lippen. Allen waren lid van
hun voetbalclub, waarvan ik de naam -
Pan ta rei - nog altijd bewonder als de meest
originele en de meest toepasselijke in het
hele Koninkrijk der Nederlanden.

De philosophen kende je - vooral hen,
die je in kerk of slaapzaal de zuurste noten
aansmeerden.

Maar het Casino!
Welke oningewijde kon er zich op beroe-

men het heiligdom van binnen aanschouwd
te hebben? Een Israëliet krijgt makkelijker
toegang in Hitler's Walhalla als een niet-
philosoof tot het Rolducse Casino IJse-
lijke verhalen waren daaromtrent in omloop,
en ze werden te gereder geloofd en verder
verteld, naarmate ze onwaarschijnlijker klon-



ken Jaren geleden hadden ze een - op
heter daad betrapten - indringer - nog
wel een leerling van de Première - een half
uur uit het raam boven de cour laten hangen
met het hoofd naar beneden. . .. Een ander-
maal een insluiper gedwongen om langs de
buitenmuur naar beneden te klauteren, en
hem met een herhaling van de voorstelling
gedreigd, als hij er den prefect in durfde te
mengen. Met lappen vel aan handen en
knieën was de geveltoerist beneden aange-
land. . .. maar hij had gezwegen. 1)

Ik had er mijn zinnen op gezet het Casino
te zien Een klasgenoot die ik er over
sprak tikte enkel schouder-ophalend en veel-
betekenend tegen zijn voorhoofd Hij
ried mij tenslotte - waarschijnlijk omdat hij
meende, dat mijn overspannen verbeelding
afleiding nodig had - een bezoek aan de
bakkerij aan; de buit wilde hij op voorhand
al eerlijk met me delen.

Een onverwacht congé, waarop de wande-
ling door plotseling opgekomen slecht weer
afgelast werd, leek mij een uitstekende ge-
legenheid.

Om twee uur klom ik de eindeloos lijken-
de trap op en klopte aan. Een verbaasd
philosophen-gezicht staarde me aan als een
versteend vraagteeken.

"Wat moet jij"?
"Het Casino bezoeken, en ik wilde dit

gedicht voordragen".
"Wilt u even wachten" vroeg hij met ver-

dachte vriendelijkheid en sloot de deur weer.
Gek, nu ik er voor stond interesseerde het

hele Casino me maar matig. Net wilde ik,
als een kiespijn-patiënt, die in de wacht-
kamer van den tandarts zich plots kip-lekker
voelt, verdwijnen, toen de deur plotseling
werd open gerukt, ikzelf beetgegrepen, naar
binnen gedragen, en op een grote tafel recht-
standig overeind gezet.

Nooit zal ik de geluids-orkaan vergeten
waarmee ik verwelkomd werd. . . .

Alle aanwezige philosophen schreeuwden,
brulden, stampten, klapten met alle energie,

1) 't Behoeft wel geen betoog, dat deze "ijse-
lijke" verhalen tot 't rijk der legenden behooren.
(Red.).
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die ze ontwikkelen konden, alle longen le-
verden top-prestaties, de vloer dreunde, de
ruiten rinkelden, stoelen werden op en neer
bewogen, tabakspotten en asbakken bebeuk-
ten de zware tafels, die op hun beurt door
vier robuste wijsgeren op en neer gescho-
ven werden; de geluids-golven kletterden op
mijn hevig-ontstelde trommelvliezen als
knikker-dikke hagelkorrels op de ruiten van
een middenstands-woning Een hees-ge-
speelde gramofoon met breed-uittrechteren-
de luidspreker schorde het toen erg popu-
laire lied: Het fiere schooiershart, in de
ruimte, een jonge philosoof sloeg de dek-
sels van twee tabakspotten tegen elkaar, een
oudere streek een tweetal kachelhoutjes met
nijdige rukken over de rug-spijlen van een
Oirschotsche stoel....

Daarbij - en dat bracht mij meer van
mijn stuk dan ik hier uit mijn vulpen kan
persen - stonden alle gezichten die me om-
ringden ernstig als bij een plechtige begrafe-
nis; geen glimlach om de dwaze vertoning
krulde de lippen, geen vonkje van begrepen
humor om het leuke van het geval twinkelde
in de afschuwelijk-ernstige ogen. Het leek
alles op de generale repetitie van een melo-
drama onder een beul van een regisseur.

Plotseling voelde ik een verdacht~nat ge-
voel in mijn schoenen; snel omkijkend zag ik
bij ieder mijner voeten een tweetal philo-
sophen staan Een mikte het mondstuk
van een onwaarschijnlijk-lange Goudse pijp
in de smalle opening tussen voet en schoen-
rand, de ander goot slappe thee in de door-
gerookte kop, en langs deze ongewone lei-
ding gurgelde het licht-bruine sap in mijn
reeds luier-natte schoenen....

Ik had een lange toespraak met grote zorg
voorbereid. Een lang-ademig gedicht van 72
alexandrijnen hield ik reeds bij mijn binnen-
komen ostentatief in de hand. Het had niet
de minste uitwerking Elk gebaar om
stilte wierp een vat Shell-benzine in de
laaiing der geluidsvlammen De verzen
buitelden als opgejaagde fladder-mussen
door mijn brein ik begon te spreken,
maar hoorde zelf nauwelijks de klank mijner
stem, die schor klonk als een aftandse radio
met dood-gegloeide lampen.



Plotseling viel alle geluid stil, als een mu-
sicerende film, die midden in de voorstel-
ling afknapt Niemand nam nog enige
notitie van me, men stak uitgegane pijpen
weer aan, enig en verdiepten zich in de Tijd,
enkelen gingen kaarten, een tweetal ging bij
het raam zitten schaken....

18.

Weer werd ik opgetild. . .. men droeg me
naar de deur, die wagewijd geopend werd. . . .
Ik stond weer op veilige grond.

Zo had ik me het bezoek toch allerminst
voorgesteld!

Eindhoven. Dr. J. P. BOYENS.
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Brief vaneen welbekenden vroegeren Rolducschen
voetbal-keeper, thans Missionaris in Nieuw-Zeeland.

........

NEW-ZEALAND.

MATATA. 20th of June 1936.

My dear father,

I should have written to you ages ago.
I owed you a letter of thanks for those
annuals you were so kind in sending me but
as usualdays followed weeks and weeks
followed months and the letter was not writ-
ten. However here it goes.

I was very delighted to get the Rolduc
Annuals and I read them from cover to
cover. It brought back to me memories of
years gone and never to return. And one
wonders about the fleetness of time.

Probably I am further away than any of the
old boys from the old Alma Mater; we are
not so far from the South Pole here, and
perhaps very few ever think that one of the
old boys is roaming amongst tbe Maoris
of N.Z. But for all that my thoughts very
often seem to go back there and to all
those who live and Iived under the grey
shadows of that old tower.

The poetical language of my people ex-
presses it so weIl when they say that
"Thoughts travel on wings of love to our
dear ones far away". It is difficult for the
people at home to form an idea of a mis-
sionary's life at his home. It is so different
from what they know.

Of course every mission-field has its own
peculiari ties.

Here in the Maori mission-field we seem
to have very isolated occupations. Here I
am, miles from my confrères, solely in
charge of 1600 square mil es of country; A
comparatively small district.

The people live far apart and the numbers
are small.

To night whilst my little stove is burning
fiercely to keep the cold out, - don't forget
the house is made of wood and delapidated

af ter 50 years of faithful service, and don't
think this is the land of everlasting sunshine
either, - I am sitting here typing this letter
whilst the rest of the world, my little world
anyhow is asleep. Not a sound anywhere.

Only the breaking of the waves on the
beach a few hundred yards from my house.
The Maoris go to bed when the sun sets
and under a few worn-out blankets and a
few old coats they try to keep warm till
the sun rises and then, when the warm rays
af that life-giving sun enter their poor dwel-
lings they just get up, shake themselves
and smile for another day. 0 happy-go-
lucky people. W ould we could do the same.

The children come to school, some of them
with mighty little breakfast inside their little
tummies. But they are all smiles. They like
going to school, they meet their little mates,
they play, they are happy.

Even the old people, although they have
very little to comfort them in their lives,
all the same are very contented.

As long as they have some of their grand~
children with them, they are happy. In their
old age they work very hard to keep those
grandchildren in comfort. The parents very
often take a backseat.

And so life goes on and time slips by. I
have 70 children in the convent school here
and I have great hopes for the future. With
a lot of God's graces and some human
efforts from our side we hope to make them
the Catholics of thefuture generation.

I am sending you herewith also some of
our new stamps. I remember you were a
collector already in my time. I am also for-
warding this letter bij air so as to use all
air-stamps.

Secondly some friends of mine are going
back to England in August next and I will
try and forward with them a zoological speci-
men (op sterk water). The N.Z. lizard or
Tuatara. I am sure there is no specimen any-



where in Holland. They are very highly
protected by the Government but I had two
all the same. One died and I have bottled
it for you. But I have to smuggle th at bottle
out of the country and the only way is via
some kind friends who are leaving for Eng-
land. They will forward that bottle on to
you from England. If I can find time some
day I will send you a long account and some
photos of the live one I have. It belongs to
the prehistorie animaIs; it has three eyes
(one on top of his head) and lives for the
Lord knows how long. Some Maori tradition
says that one was known to have lived in a
sandpit for more than 3000 years. Lizard
of course is the wrong name for them; they
are really a kind of crocodile. But I will teIl
you aH about them some other time. Pro-
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bably you will be able to read up some mat-
ter belonging to our famous Tuatara.

I hope you will receive this letter in the
best of health.
Give my best regards to all the fathers I
know; I wish you and Rolduc God's choicest
blessings.

I remain

Your old pupil,
GERRIT VAN BEEK.

P.S. Ask them aH to say a prayer for the
success of the Maori Mission.

The cover enclosed is from the last trip
of the Uiver wh en she got burnt. See the
burnt corner. Got here in damaged condition.

v. B.
.........

Naar aanleiding van de opmerking, gemaakt in 't verslag der Eerste Reunie, dat de muziek van
het vroeger te Rolduc op Communiedagen steeds gezongen "Je l'ai trouvé" niet meer aanwezig

was, zond onze oud-leerling, Mr. P. Bloemarts, ons de muziek van dit liedje. dat we hier gaarne
voor de oud-leerlingen afdrukken:

Le Jour de la Communion.

Je l'ai trou. vé. le seul ob.jet que

~
j'ai. me; Je l'ai trou. vé, je

~
ne le quit, te plus. Il est à

~~~
moi, c'est mon seul bien su,. prê . me.

~
Je l'ai trou.. vé! Mon coeur dit: ç'est Jé,

~
sus.



De Kataloog van de Bibliotheek der Abdij
Kloosterrade.

.

In het Rijksarchief te Maastricht bevindt
zich o.a. een "Chartl.llarium Rodense", dat
vroeger aan Rolduc behoorde, maar evenals
zoo vele andere kostbaarheden, ten gevolge
van de opheffing der abdij, uit Rolduc ver-
dwenen is. Hierin vindt men ook den kata-
loögder vroegere kloosterbibliotheek.

Reeds vroeger uitgegeven door Mr. Fran-
quinet, daarna afgedrukt door Dr. R. Corten
in "Rolduc in Woord en Beeld", is deze kata-
loog opnieuw uitgegeven door Mgr. Dr. P. J.
van Gils, die tevens het initiatief nam tot
een nieuwe wetenschappelijke ûitgave, welke
thans is bezorgd döor den vroegeren Redac-
teur van Rolduc'sJaarboek Prof. Dr. Ferd.
Sassen. Deze had reeds een voorstudie ge-
publiceerd in den feestbundel ter eere van
Prof. De Wulf te Leuven: L'enseignement
scolastique à l'abbaye de Rolduc au XII
siècle (Revue néoscolastique de Philosophie
36 (1934) pag. 78-100).

De nieuwe uitgave verscheen onder den
titel: De middeleeuwsche Bibliotheek der
Abdij Kloosterrade, in het tijdschrift Neder-

landsch Archief voor Kerkgeschiedenis 29
(1936) pag. 19-76.

De beteekenis van een uitgave dezer boe-
kenlijst geeft Schrijver aldus aan:

"Zij veroorlooft ons een kijk op de weten-
schappelijke werkzaamheid van een abdij,
die in het cultureele leven in wijde omge-
ving een plaats van grooten invloed heeft
ingenomen, en stelt ons in staat, de door-
werking van de geestelijke stroomingen van
de 12de eeuw in onze streken althans met
eenige waarschijnlijkheid na te gaan." (pag.
19-20).

De uitgave beantwoordt aan alle eischen,
die men tegenwoordig aan zulk een arbeid
stelt en is daarom een feit van beteekenis
voor de geschiedenis van Rolduc; door de
vele en nauwkeurige verwijzingen in de no-
ten is ieder nummer van den kataloog zoo
goed mogelijk geidentificeerd naar den hui-
digen stand der wetenschap. We wenschen
den vroegeren Redacteur geluk met deze
mooie uitgave.



Uit een lezing voor de Missie-vergadering
door een eindexaminandus H.B.S.

. ........

Adveniat regnum tuum.

Het is zo betreurenswaardig dat de oude
eeuwige waarheden, overduidelijk voor hen,
die slechts even scherp denken, dus werke-
lijk leven, dat die waarheden telkens op-
nieuw als iets origineels in de hersens ge-
spijkerd moeten worden van de mensen die
vinden:

"ein bischen Leichtsinn, das kann nicht
schaden" .

"ein bischen!" sic!

Wij moeten katholiek zijn.

We zijn het ook, maar niet op verant-
woorde wijze. Denken weer wel eens over
na, waarom we katholiek zijn en of we inder-
daad wel katholiek moèten zijn. Het moet
een intense overtuiging in ons zijn die ons
katholiek maakt, niet een toevallige omstan-
digheid. Een mens is geen produkt van ge-
boorte en milieu, alhoewel dat wel geldt
voor het katholicisme van velen, die zonder
actieve handeling geloven, alsof dat een on-
vermijdelijk geboortegevolg is. Denken we
er ook wel eens over na, waarom we katho-
liek zijn, en of we inderdaad wel katholiek
moeten zijn.

Intens moeten we overtuigd zijn van ons
katholiek geloof, en ons beleven zal als con-
sequentie van die overtuiging goed zijn, om-
dat we dan zien waarom we een positief
actief mooi katholiek moeten zijn.

Voor ieder goèd katholiek is missie: plicht.
Het tweede gebod is gelijk aan het eerste

en zegt: "wij moeten onze naaste beminnen
gelijk ons zelven". Liefde wil altijd iets ge-
ven, naastenliefde dus ook. En het schoonste,
het rijkste geschenk dat onze naastenliefde
geven kan is: ons eigen geloof. Wij kunnen
niets geven dat mooier is, dan onze hete
leer van Christus, die op de aarde kwam en
alle harten brandde, zodat ze met die verte-

rende vlam in hun wezen de dood ingingen
in de amphitheaters: zij begrepen het won-
der van het kruis en wisten, dat Christus om
zijn mateloze liefde alles waard was. Wij
moeten ons geloof meedelen aan anderen,
die nog wankelend gaan achter flikkerende
dwaalvlammetjes of doodlopen in de duis-
ternis der donkere gangen van het leven
zonder God, zonder godsdienst. Met volle
handen kunnen wij ons geloof geven en nooit
zullen onze handen leeg raken; ons geven
is slechts: mededelen. We kunnen onuitput-
telijk geven en in plaats van ook maar. iets
te verliezen, komt er in onS hart integendeel
door al dat geven nog heviger rode warmte
vOOr Christus. Hoe meer wij ons geloof aan
anderen schenken, des te meer geluk zal aan
ons gesch~nken worden. We zouden bijna
alleen kunnen geven uit geluksdrang om,
steeds dichter, steeds warmer tot God te
naderen. "Missie is plicht". volgens het ge-
zond verstand afgeleid, als consequentie van
ons katholiek-zijn. ,

Maar veel meer is missie plicht krachtens
ons geloof, krachtens het Goddelijk bevel
va'n Christus: "Gaat en onderwijst alle volke-
ren". Dat bevel is ook direct tot ons gericht!
Het is een bevel van onzen Koning Christus,
een Goddelijk-koninklijk bevel. Wij moeten
werken aan de erkenning van Christus' Ko-
ningschap over de gehele wereld, in ons zelf,
in de harten van iedere aarde-ling: dat is
missie! Wij moeten vechten tegen hen, die
Christus niet als Koning willen, en wij moe-
ten begeesterd van onzen Koning verhalen
aan hen die er nog nimmer van hoorden, de
Koning van de poëzie en van de realiteit,
van de droom en de daad. De volmaakte
leer die voor ieder individu individueel ge-
eigend is door zijn Goddelijke elasticiteit.
Wij moeten ziel voor ziel veroveren, stad
voor stad, land voor land, en willen dat
Christus Koning zal zijn over de gehele we-
reld. Wij moeten strijden voor Christus' Ko-



ningschap over de gehele wereld. En geen
enkel nuchter noch practisch bezwaar moet
ons tegenhouden, hier verdwijnen nuchtere
en practische bezwaren, hier bestaan alleen
nog moeilijkheden, en die zijn immers ge-
schapen om overwonnen te worden.

De ideale missiegeest is: Christus Koning
willen maken over de geheele wereld,. ner-
gens anders aan denken. Slechts vechten om
Zijn naam uit te dragen, alle moeilijkheden
overwinnend, omdat Christus met ons strijdt
tot het einde der tijden. Zonder Christus
ben ik niets, zegt St. Paulus, maar met
Christus bcn ik àlles. Volmaakt lekenapostel
zijn, slechts leven om anderen Christen te
maken, branden van verlangen om anderen
ook tot onderdaan van Christus te maken,
verteren door het alles-om vattend ideaal:
Christus Koning over de ganse aarde. Over-
al doordringen, op iedere plaats, bij iederen
mens, zijn als Paulus, de grote sint Paulus
die slechts èèn streven, èèn verlangen, èèn
ideaal had, èèn alles-om vattend ideaal: Chris-
tus Koning te maken over de wereld. Zo
moeten ook wij ons als een pracht-mens tril-
lend in het leven storten met ogen waarin
maar èèn verlangen glanst: Christus Koning
maken over de wereld en voor dat ideaal
strijden, sterk zonder versagen en zonder
zelfs maar de lust om de strijd ooit op te
geven.

Hoe moet onze missiegeest zijn?
Natuurlijk een zo dicht mogelijke benade-

ring van de ideale missiegeest. We moeten
hier in de vergadering komen om de missie-
idée: Christus' Koningschap over de gehele
aardbol, dieper in onze gedachten te laten
schroeien. We zijn pas goed lid van' de mis-
sievereniging, wanneer wij er van overtuigd
zijn, dat we hier zijn möeten, dat onze aan-
wezigheid hier even gewoon is als het eten
van een broodje om in het 'leven te blijven.
We moeten actief missielid worden, en van
ons wordt verwacht dat we dat ook zijn,
omdat we er intens van overtuigd zijn, dat
dit de waarheid is, een even concrete waar-
heid als wanneer ge op uw blote voeten in
een punaise trapt. Missie moet in het cen-
trum van ons gedachtenleven staan, midden
in het besef van ons katholiek-zijn. Moeten
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wij een arme slappe generatie worden, die
de wereld in zal gaan als nog een druppel
soep in de soep, of als robuste werkers aan
het Christus' Koningschap-ideaal, die het
leven zo in zullen gaan, dat onder het sterke
gestamp van onze vaste stappen de grond-
vesten van de oude maatschappij zullen be-
ven, en de mensen verschrikt naar ons. op
zullen zien; maar door de warme liefde in
onze ogen, zal hun angst verdwijnen, en kla-
gend zullen ze komen en leren bidden en
leren strijden onder Christus' banier. Wij
zullen het leven ingaan als helden, die weten
hoe er gestreden moet worden met hun
totale persoonlijkheid, met slechts èèn doel,
èèn geloof, èèn eeuwen-boom vast vertrou-
wen: te winnen; dood of levend, wij zullen
winnen. We kunnen hier door leren een
goed mens te zijn, dus door. mooi katholiek
te leven, door bidden en offeren al heel veel
werken voor het Christus Koning-ideaal.
Niemand van ons mag zich opsluiten in de
kooi van zijn eigen ik, als mensen die be-
zadigd en kleingeestig rondwandelen in een
burgerlijk-veilige cirkel, maar wij moeten
mensen zijn, die op een rechte lijn lopen.
Waar die lijn begint is ons eerste nadenken
over ons mens-zijn, over ons Christen-zijn,
en die lijn loopt eindeloos-recht v~rloren
in de verte; het is een drukke weg, waar
vele mensen omheen cirkelen, maar we zul-
len hun cirkeltjes vertrappen en hen zelf
meenemen, naast ons, voor ons, achter ons,
over de verre eindeloze lijn, die naar Chris-
tus' Koningschap voert. Het is een lijn, dus
smal, en licht dwalen wij er vandaan en staat
ge weer tussen mensen, die immer kringe-
tjes doorlopen, of wilde kriskras-wegen vol-
gen, omdat ze een doel in dit leven missen,
en een kringetje hun te klein, te petieterig
is. Maar we zullen èènsweer een stoet van
ernstige mensen ontmoeten met een geluk-
kig gelaat, die vast besloten een rechte baan
volgen door de levensdrukte. Dat is de baan
die ook wij allen moeten volgen.

Wij weten waarheen: naar God!
Het is een groot geluk dat te weten, maar

wij beseffen het te weinig. Wij moeten dus
zorgen ons hier te vormen tot een goed
katholiek en voor onze omgeving kunnen



we dan een apostel zijn. Ook hier is veel
zegenrijk apostelwerk te verrichten, door de
anderen die naast ons leven mee te nemen
naar hoger op en ze te doen beseffen, dat
Christus Koning van de wereld moet zijn.
"De wereld aan Christus door Maria" is een
gewone missieleuze, maar omdat missie zo
vaak begrepen wordt als in Azië en Afrika
thuis te behoren, realiseren wij ons niet ge-
makkelijk, dat: "Limburg, ons Vaderland, de
wereld aan Christus", de leuze is, van ieder,
die besef heeft van zijn katholiciteit. "Rol-
duc" aan Christus brengen, dat is wat wij
nu kunnen doen, "Rolduc is een vesting van
katholiciteit", boe bitter klinkt deze uitdruk-
king soms, wanneer ze ineens aangehaald
wordt. Er màg geen sarcasme in dit gezegde
zijn. Rolduc moet aan Christus. Dat is ons
terrein voor leken-apostolaat. Rolduc moet
een heel bijzondere vestingstad worden van
onzen Koning Christus. Vanuit de missie-
vereniging moeten wij een hervorming tot
stand brengen, omdat wij weten wat katho-
liek-zijn en wat missie is. Rolduc aan Chris-
tus is het meest directe missiewerk dat we
verrichten kunnen. Wij moeten onszelf be-
zinnen op de diepe waarden van ons Chris-
tendom, en wanneer wij waarlijk beseffen
wat we . bezitten, dan zal door het werken
aan dat missie-ideaal dat besef zich in ons
nog verdiepen. Wanneer wij eerlijk zijn, zien
we dan niet, dat het een weldaad is voor
onszelf en voor alle anderen, van allen een
warme gemeenschap te vormen, waarvan wij
de kern kunnen zijn, met èèn-zelfde enthou-
siasme en èènzelfde sterke wil: Rolduc aan
Christus, de hele wereld aan Quistus: Chris-
tus Koning over de gehele aarde en wij zijn
edele onderdanen, zijn warme strijders, dat
moet ons ideaal zijn. Zo zàl ook ons ideaal
zijn, of bezit iemand van ons de laffe dap-
perheid en lamlendigheid om zich te wijs te
voelen voor zo iets, om zich te modern te
voelen voor zo iets? Wie zijn wijs en wie zijn
modern? Wij, als we katholiek zijn, als we
Ohristus' Koningschap willen uitdragen over
de hele aardbol.

In 't tijdschrift "Christi Reich" stond een
artikel van Berlijnse Grossstadtmädel; het
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was niet lang, maar het rechtvaardigt voor
immer het bestaan van dat tijdschrift:

"Unsere Christi-Reich-Gemeinschaft will
und solI nicht bündisch sein. Wir bilden eine
Ideeen- und Tat-Gemeinschaft und kennen
kein Gruppenleben wie bei den Bünden
üblich ist. Eine Ideeengemeinschaft; Alle
sind wir von der gleichen Idee getragen, das
Königtum Christi aufzurichten auf der gan-
zen Erde, in uns und urn uns. Eine Tatge-
meinschaft und darum Opfergemeinschaft!
Werken und wirken wollen wir und darum
opfern!

Wir wollen über das Ich hinaus-wachsen
zum Ou und Wir, wir wollen die selbstische
Ichbegrenztheit sprengen und eingehen in
die Gemeinschaft, aufgehen im Dienste an
der Gemeinschaft".

Is onze generatie dan zo, dat Grosssstadt-
mädel ons als iets nooit-gehoords moeten
toezingen, wat al jaren lang luid in onze
harten had moeten leven? Is er zo weinig
heldhaftigheid in ons, of een zo ontstellend
gebrek aan besef van de waarden van ons
geloof? Wij willen toch allen iets bijzonders
zijn, een ideaal nastreven?

Wilt dan dit gewone:
Wilt dan God liefhebben bovenal en uw

medemensen gelijk u zelven.
Wilt dan Rolduc aan Christus brengen.
Wilt dan zelf een goed en groot mens

worden.
Wilt dan zelf een stout Christen zijn.
Wilt dan anderen door uw voorbeeld mee-

slepen.
Wilt dan offeren en uw plicht doen.
Wilt d!ln anc;leren liefdevol uw geloof

geven.
Wilt dan vooruitklimmen over de rotsige

oneffenheden van ons bestaan, met een heet
hart voor al onze wereldbroeders, met een
grote ziel voor de zoekend en, met een
schreiend verlangen om onzen Kruis-Chris-
tus, onzen Liefde-Christus te bezitten en
Hem tot Koning te maken over de aarde,
van pool tot pool, van de ondergangskant
tot de opgangskant van de zon, over ieder
mens in wie de wilde klop van het leven

trilt, over ieder wijdopen kindergemoed en



over ieder bezonken grijsaards-innerlijk,
maar vooral over de bevende harten van
onze moderne jeugd, die schipbreuk lijdt op
de miIlioenen klippen van het leven, waar
maar èèn vaargeul tussendoor is, en die om-
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komt in arme doelloosheid, opdat zij zich
eens in gouden rijen vol brede enthousiaste
golvingen mag scharen om het kruis, HET
KRUISII

AD. BRAAT.



O.P.,Z. H. Exc. Mgr. A. Gonzalez
Bisschop van Teneriffe.

Naar aanleidingvan zijn bezoek aan Rolduc.
LA HOLLANDE DE LOIN ET DE PRES.

Brief van

...

Pour nous, méridionaux, la Hollande est
toujours un pays de rêve. On connaît plus
ou moins ses paysages, prairies toujours
vertes avec de belles vaches blanches et
noires, avec ses canaux, ses rivières, ses fleu-
yes toujours calmes et ses moulins à vent
toujours si paisibles....

On connaît aussi les costumes des pay-
sans holland ais, de leurs femmes qu'on voit
si souvent dans les fêtes folkloriques avec
la tête emmaillotée de blanc. . .. On connaît
encore les fameuses tulipes, et, pas en rêve
cette fois, les si renommés fromages de Hol-
lande.

On sait aussi que l'art hollandais est bien
représenté dans l'histoire; qu' Amsterdam est
la Venise du Nord; que la Hollande est
devenue protestante au 16e siècle et a sou-
tenu la guerre contre l'Espagne catholique
pour acquérir son indépendance.

Quand on classe les nations de l'Europe
au point de vue religieux, on met la Hollande
parmi les nations protestantes, et voilà tout!

Mais quand on a eu le bonheur de voir la
Hollande de plus près, quand on a eu la
bonne fortune de la visiter même dans une
visite rapide et superficielle, ah! quel éton-
nement d'y trouver beaucoup plus qu'on ne
s'attendait dans tous les ordres, mais surtout
dans l'ordre social et religieux.

De fait, la Hollande, comme nation, n'est
pas moins catholique qu'une autre nation
quelconque de l'Europe. Expliquons-nous:
Le nombre des catholiques d'après les sta-
tistiques, est toujours calculé d'après le nom-
bre des baptisés dans l'Eglise catholique qui
n'ont pas abjuré leur foi par une apostasie
solennelle.

C'est bien, parce que ce sont de vrais
catholiques, hélas! pas toujours bons catho-

liques. 11y en a beaucoup, en effet, qui n'ont
de catholique que le nom et le baptême,
mais dont la vie est une vie purement na-
turelle et même païenne. Leur catholicisme
n'est pas un catholicisme actif et vivant mais
plutöt une chose morte qui ne pèse rien, qui
ne coûte rien, au moins dans la vie publique.
Et voilà comment les statistiques, même en
disant la vérité, ne disent pas grand'chose
de la réalité.

En HOllande il y aura peut-être aussi des
catholiques qui ne pratiquent pas leur reli-
gion, mais sûrement ce sera dans une propor-
tion moindre que dans les pays traditionnel-
lement catholiques. Ce fait une fois admis,
on comprend que la Hollande, avec une mi-
norité catholique en face d'une majorité de
protestants et d'incroyants, est dans sa vie
publique et officielle beaucoup plus respec-
tueuse pour le catholicisme, beaucoup plus
catholiq~e, en somme, que tant d'autres na-
tions, ordinairement classées comme catho-
liques: c'est un honneur pour les Catholiques
hollandais. Ils sont en général plus prati-
quants. Et, comme le catholicisme pratiqué
est une vie, un ferment trans formateur de
tout es les activités humaines, les Catholi-
ques hollandais, plus pratiquants dans l'en-
semble, sont en conséquence plus unis, plus
organisés, plus actifs: ils ont une influence
dans la vie publique beaucoup plus grande
que les Catholiques de n'importe quelle
autre nation.

C'est pour cela que les oeuvres sociales du
Catholicisme sont si florissantes et si pros-
pères. . . ., mais nous de pouvons descendre
aux détails.

Les Catholiques hollandais ne sont pas
mêlés de la même façon dans les diverses
provinces: dans celles du nord. ce sont les



protestants qui dominent; dans celles du
sud, ce sont les catholiques; de là vient que
dans ces régions on trouve des provinces,
le Limbourg par exemple, qu'on peut ranger
parmi les provinces les plus catholiques de
l'Europe. .

Il est très bon de bien délimiter le terrain
sur lequel on doit marcher, il est très bon
de savoir combien nous sommes et combien
sont nos adversaires: la confusion est tou-
jours mauvaise. Or, en Hollande, il nous pa-
rait que cette con fusion à propos de catho-
liques n'existe pas: ils se connaissent très
bien, ils se trouvent toujours ensemble, cöte
à cöte, non pas seulement à l'église, dans le
terrain strictement religieux, mais aussi sur
le terrain économique et social, dans la vie
des oeuvres et dans la vie politique.

Cete union et cette mutuelle connaissance
des Catholiques hollandais est bien favorisée
par la première formation donnée au clergé,
dont le Petit Séminaire de Rolduc est un très
beau modèle. Les futurs prêtres. y sont éle-
vés ensemble avec les futurs commerçants
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et le reste des citoyens: "Klein Seminarie-
Gymnasium - Hoogere Burgerschool- Hoogere
Handelsschool" . . .. tout ensemble Oui:

il faut que les prêtres et ceux qui se prépa-
rent à le devenir, restent toujours en com-
munication avec les autres classes sociales.
La formation spécialisée ne doit pas empê-
cher la communication vitale, nécessaire à
tout apostolat ultérieur.

Que le Bon Dieu daigne conserver et dé-
velopper eet esprit d'union et cette activité
ehez les Catholiques holland ais, et la Hol-
lande elle-même deviendra toujours plus ca-
tholique. La V érité, qui est vie, qui est force,
qui est harmonie et organisation, qui est la
souree de tout ordre social et de tout bon-
heur, prise au sérieux comme les Catholi-
ques hollandais la prennent, conduit tou-
jours à la victoire finale.

La Laguna de Tenerife, 20-IV-1937.

t FR. ALBINO,

Obispo de Tenerife.



Wat de Kloeëster- Lourdesgrot diech zéat.
............

Va êêch' en bukkeboom umringt,
Woa mennieje schtorm durch hin jebroêst
En went der Mai et vrui-joar bringt,
De voêëjelwelt drin zingt en hoêst,
Va boom, die diech kuëte zääge,
Vieër hant nog de abdij jekankt
En ins hant vieër mosse klääge,
Ochl - uvver höre ongerjank,
Doa bijt ing jrot diech höre jrós
En zèat: Halt! Blief hij ins schtoa!
Jrus Maria oes voller brós,
Dan darfs doe werm wieër joa.

Hij herscht jee renne en je jääge,
Hij is ing welt vuur ziech alling,
Mar jidder boom dea wilt diech zääge,
Zörg, dat die hats va zöng hij ring.
Mar wuër, watiech nit kan dinke,
Dieng kosbaar zieël mit schoot bedekt,
Ooch dan lós der mót nit zinke,
Dan hij bij Hör dieng rui erwekt.
Drukt diech kómmer noeëd of lêêd,
Och, los nit de hofnónk vääre.
Aa Hör, die in die jrot hij schteet,
Kans doe alles, alles klääge.

Hij kans doe Hör ummer vinge,
Hij bis doe ooch mit Hör alling,
Alles kans doe hijer bringe,
Hij, bij dieng Himmelskunnikin
Huër dan wat Sie diech wilt zääge,
Verjès et nie, - dink ummer dr~ä,
"Ooch iech han ins jroeës lêêd jedraage,
Van Bethlehem, - bis Golgotha."
En schwelt die hats va joegendlós
En has doe nog jee lêêd jekankt,
Da kóm en knij aa höre vós
En bring Maria dienne dank.

Roda, doe schonks 'ne dieamant
Aan dieng schun Mariakroeën
Mit diech vräut ziech et Roderland
Eu wunsch diech volle himmelsloeën.

H. 10-10-'36.

...........

J. G.

Het comité voor de Rolducsche Reunie kan de oud::leerlingen nu
reeds berichten, dat de volgende reunie zal plaats hebben in de

zomervacantie 1938.
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