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TER INLEIDING

Zo blij als vele Rolduciens zullen zijn eindelijk, na vier lange jaren weer eens een
jaarboek te zien verschijnen, even verheugd is de redactie over het feit, dat zij de
onderbroken reeks kan voortzetten, en nog wel te beginnen bij het jaar, waarin het
verder verschijnen van onze jaarboeken onmogelijk werd gemaakt vanwege "paPier-
gebrek" . In geheel de daarop gevolgde periode, die wij in rotsvast vertrouwen
slechts als een pauze zagen, hebben wij naarstig alle verslagen, gegevens en foto's
verzameld, alsof er geen vuiltje aan de lucht was. En het wekt een naar het ons
toeschijnt gerechtvaardigde voldoening thans te zien, dat wij niet vergeefs gewerkt
hebben.

Om redenen van verschillende aard hebben wij besloten in korte opeenvolging twee
afleveringen uit te geven. Na dit jaarboek, dat de schooljaren I942-I943en
I943-I944 omvat, hapen wij in Augustus a.s. een gecombineerd jaarboek over
I944-I945 en I945-I946 te doen verschijnen. Daarmee zullen we dan weer
"bij" zijn. .

De aflevering, die ik thans met veel genoegen aan onze lezers mag presenteren,
vermeldt in afwijking van de usance de namen van drie redacteuren. Eigenlijk
moest er nog een vierde naam bij genoemd zijn, die van Mhr M etzemakers z.g.
Het "verzamelwerk" is nl. geschied door Mhr Metzemakers en door ondergetekende.
Metzemakers is iS Mei I944 overleden en in Februari van dit jaar heb ik Rolduc
moeten verlaten, zodat de eindredactie het werk is geworden van de huidige redac-
teuren van Rolduc's Jaarboek, de heren Turlings en Coenen.

Met evenveel vreugde mag ik tevens aankondigen, dat Deo favente in het najaar
een uitgave over Rolduc het licht zal zien, die ontworpen werd voor het Ioo-jarig
jubileum van ons huis als Seminarie van het Bisdom Roermond, dat wij in I943
in eigen kring vierden. Prof. Dr. F. Sassen, Pastoor W. Nolet, Pater Em.
Janssen C.ss.R., onze eigen leraren Dr. P. Everts en Dr. M. van Can hebben wij
bereid gevonden gezamenlijk dit boek te schrijven. Bovendien zal er een alfabetische
lijst van de Leraren en leerlingen in deze IOOjaar in worden opgenomen. Ik stel mij
voor, dat deze publicatie veel belangstelling zal ondervinden, vooral ook nu zij zal

verschijnen op een tijdstip, waarop Rolduc gedeeltelijk. van bestemming gaat
veranderen.

Tenslotte moge ik den lezers van dit jaarboek evenveel vreugde bij het lezen ervan
toewensen als wij bij de samenstelling gehad hebben. Het levert immers het bewijs,
dat Rolduc nog steeds staat onder de bijzondere zegen van God, die Kanunnik
Kruyder boven ons huis gezien heeft. Ondanks de vele en ernstige moeilijkheden
heeft Rolduc in de voorbije oorlogsjaren zijn mooie taak haast ononderbroken
kunnen voortzetten.

Ik hoop, dat de toekomst ons nog een lange reeks van jaarboeken moge brengen,
die telkens opnieuw het verslag zullen geven van een waardevolle periode in de
rijke geschiedenis van ons huis.

Rome, Maart I946. J. DAM EN, pro





Directeur
Te Roermond overleed op S. Christoffeldag

- als oudste priester van Nederland - op 94-
jarigen leeftijd Eerekanunnik Reighard.

Adelard, Felix, Hubert Reighard werd 22
Februari 1848 te Weert geboren, waar zijn vader
ontvanger was.

Hij bezocht de lagere school te Posterholt,
onder meester Frenken, daarna 't voorbereidend
onderwijs in het Bisschoppelijk Collegete Weert.
Hij begon zijn Latijnsche studies te Gemert - na
eerst bij vader op 't kantoor te Weert werk-
zaam geweest te zijn - en deed in één jaar:
drie klassen. Daarna ging hij naar 't Bisschop-
pelijk College te Roermond, onder dired eur
Rijkens. Zijn Philosophische studies volbracht
hij te Rolduc. Tijdens de philosophie-jaren werd
op den student Reighard herhaaldelijk beslag
gelegd voor rollen in theaterstukken - Athalie,
Fourberies de Scapin, Bourgeois Gentilhomme.
Daarna volgde de godgeleerde opleiding in het
Groot Seminarie te Roermond. Reighard werd
te Roermond door Mgr. Paredis priester gewijd,
21 Maart 1874.

Reeds in September 1874 werd hij te Rolduc
benoemd: hoofdzakelijk voor Nederlandsch en
Engelsch. Weldra kreeg hij zitting in de pro-
vinciale examencommissie voor s-j. H.B.S. in
Engelsch en later, als directeur van de Bis-
schoppelijke Kweekschool te Echt, in de com-
missie voor de akte lager onderwijs: voor 't
hoofdvak, Nederlandsch. Hij toch werd in 1892
directeur van de Bisschoppelijke Kweekschool
te Echt - die van Rolduc daarheen was ver-
plaatst.

Te Rolduc stond in die oude dagen de gods-
dienstige opvoeding in nauw verband met de
aesthetica. De laatste uitte zich in opvoeringen
van tooneelstukken, muziek, zang: die traditie
leeft in Rolduc nog voort.

Tijdens de Rolducsche docent jaren reisde
Reighard herhaaldelijk naar Engeland. Daar
kwam hij in aanraking met Kardinaal Manning,
aan wien hij namens Mgr. Paredis, den 90-jarigen
Bisschop van Roermond, een portret aanbood.

Te Londen verbleef hij dan in een hospitaal

Reighard t
voor arme kinderen: een der tuberculeuze kin-

deren, haast stervend, verlangde het H. Vormsel
te ontvangen. Reighard bracht dien wensch aan
Manning over. Aanstonds was de 77-jarige
Kardinaal daartoe bereid: hij kwam, klom drie
verdiepingen hoog en met heiligen eerbied
diende de beroemde Eminentie het H. Vormel

toe. Boven het ziekbedje had Reighard den
tekst "et tu aliquando conversus confirma
fratres tuos" laten aanbrengen. Dit ontroerde
den Kardinaal - zelf bekeerling - en hij stond
'n oogenblik sprakeloos.

Daar èn Kardinaal Manning èn Reighard
groote voorstanders der drankbestrijding waren
- Reighard was op zijn 94ste jaar nog adviseur
van de Limburgsche onderwijzers drankbestrij-
dingsclub -liep 't gesprek vaak over 't drank-
misbruik, dat zooveel schade aan de zielen
bracht.

De tijd in Engeland werd tevens nuttig besteed
door 't schrijven van artikelen in de Engelsche
"UniveEe" - oorspronkelijke en vertaalde
stukken - o.a. "Le doute et ses victimes" van

l'abbé Baunard. Tijdens 'n vergad~ring van de
drankbestrijding werd Reighard - hij was even
mager als de Kardinaal - voor Zijne Eminentie
áangezien en met handgeklap begroet.

Die journalistieke werkzaamheid zette hij
voort - in 't Dompertje en in de pers: zoo
schreef hij "Een martelaar van het neutraal
onderwijs". De letterkundige pater Kreiten S.].
vertaalde 't werkje in 't Duitsch. 't Genoot de
eer in den Duitschen Rijhdag voorgelezen te
worden. Ook in de Amerikaansche pers o.a. in
de "Depere Standard" werden stukken van zijn
hand opgenomen.

De normaalschool - de eerste katholieke

school tot opleiding van onderwijzers in N eder-
land - door Mgr. van Bommel, bisschop van
Luik in 1836 te Rolduc opgericht, (dat jaar
kwam er 'n Nederlandsche afdeeling, in 1837
gevolgd door een fransche afdeeling voor het
fransch gedeelte van 't Bisdom Luik) zou in
1892 - als kweekschool - verplaatst worden.

Intusschen was - zooals we zagen - Reig-



hard reeds examinator bij de akte examens in
Limburg - de eerste priester in Nederland in
'n examencommissie van 't Rijk.

De vraag kwam toen op : waarheen met de
kweekschool?

Belangrijke vraag, in verband met de zeer
sobere finantiën van de "Vereeniging tot bevor-
dering van 't katholiek onderwijs in 't Bisdom
Roermond" de Z.g. St. Josephsvereeniging, die
deze zaak nog steeds ijverig waarneemt. Twee
gemeenten deden 'n bod: Beek en Echt. De
kweekelingen zouden bij burgers gehuisvest
worden. Beek stond er voor in, dat voorf 15°.~

'n behoorlijk onderkomen zou verschaft worden
toen kwam Echt en zeide 't voor f 120.- te

doen. St. Joseph - uitermate financieel zwak
(er werd nog geen duit Rijkssubsidie gegeven) -
ging op 't laatste aanbod in.

Toen Reighard in 1892 als directeur van de
school te Echt benoemd was, ging hij de kost-
huizen af, die zich bereid verklaard hadden,
leerlingen op te nemen; doch de menschen
- zeer begrijpelijk - bleken voor dat bedrag
niet bereid te zijn. Beek was daarover - niet
ten onrechte - zeer boos. De directeur van
Rolduc wenschte de normaalschool niet meer

te hebben - 't leerlingental der andere afdee-
lingen was ten zeerste toegenomen - en liet
den heelen inventaris der normaalschool naar

Echt overbrengen. Reighard was, naast gods-
dienstleeraar, leider der studenten, econoom, nog
belast met de zorg voor 'n onderkomen der
studenten. 'n Geweldige taak bij 'n zeer schrale
beurs.

Er kwam nog 'n quaestie bij: de opleiding
der zusters. MgI. Boermans wenschte één kweek-
school voor zusters van de verschillende Ursu-

linenkloosters, die toen ter tijde ieder op zichzelf
stonden. Ook andere Congregaties zouden er
candidaten heen kunnen zenden. Tallooze moei-

lijkheden deden zich voor: tenslotte stonden
eenige huizen - Venray, Breust-Eysden, Roer-
mond - onder krachtigen aandrang van den
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Bisschop en den Visitator Russel een paar
zusters af - zoo Venray de Mères Paula, Agnes
en Josepha - en aldus kon ook deze eerste

kweekschool voor de vrouwelijke religieus en
beginnen. Een en ander had directeur Reighard
ontzettende moeilijkheden gegeven.

Intusschen was op Reighard's kennis ook
elders 'n beroep gedaan.

MgI. van de Ven had vernomen van de
kweekschool te Echt. MgI. schreef aan MgI.
Boermans over de oprichting van 'n bisschop-
pelijke kweekschool te 's-Hertogenbosch. Reig-
hard trok dan op verzoek naar Den Bosch. MgI.
van de Ven meende, dat deze school niet anders
dan onder 't directoraat van de Fraters kon

staan. Directeur Reighard wees toen op den
docent Diepen: MgI. van de Ven ging er op
in. Deze keuze bleek 'n zeer gelukkige.

Directeur Reighard bleef ook later in 't Bis-
schoppelijk Paleis 'n zeer geziene gast: want
MgI. van de Ven was 'n dankbaar man. Later
kwamen ook Haarlem - MgI. Callier, toenmaals
vicaris-generaal - en Breda via Mr. J. van den
Bie~en, raad vragen bij de oprichting der res-
pectieve Bisschoppelijke kweekscholen.

Ook van parlementaire zijde, met name door
MgI. Nolens, werd herhaaldelijk op Reighard's
ervaring 'n beroep gedaan. Onder de moeilijke
omstandigheden behoorde ook de eigenaardige
geest van 't toenmalig Rijksschooltoe.zicht in 't
Katholieke Zuiden. Reighard was, als man van
vormen, ondanks principiëel verschil van op-
vatting, in goede verstandhouding met dat
Rijkstoezicht.

Ernstige godsdienstzin, nuchterheid gepaard
aan wijsheid, waren eigenschappen van den man,
die op 94-jarigen leeftijd nog frisch van geest
en opgeruimd van hart was.

Zijn leerlingen, zelf reeds mannen van leeftijd,
waardeerden hem als hun braven, gedienstigen,
beleidvollen leider in moeilijke jaren.

Hij rusie in vrede!
DI. P. J. M. van GILS, Pro



Mgr.
G. Bauduin t

Door den duur van den oorlog, die zoowat
alle jaarboeken stillegde, heeft de figuur van
Mgr. Bauduin Z.g. zich al eenigszins gedistan-
tieerd in onze herinneringen en gedachten. Die
oorlog sleepte trouwens als een lawine alles in
een niet alleen vlugge maar ook wreede vaart
mee naar het verleden en naar de vergetelheid.
En Mgr. Bauduin, die door zijn ouderdom en eme-
ritaat toch al ettelijke jaren buiten de drukke
gemeenschap leefde, kon uiteraard gemakkelijker
uit den gezichtskring van de levendige herin-
nering verdwijnen.

Is daarom zijn figuur minder helder, minder
scherp omlijnd geworden? Voor hen, die hem

goed gekend hebben, zeker niet. Daarvoor was
hij te zeer een fijn gesneden, consequente per-
soonlijkheid.

Eerst heb ik hem vier jaar gekend als mijn
professor. De directe en stabiele indruk - en
dat wel bij al zijn studenten - was: een knap

intellect, een uiterst toegewijd en helder docent,
een secure, door meer dan gewone bezorgdheid
toegespitste leeraar van het recht, een goed, ja
te goed mensch.

. Toen maakte ik hem mee als collega-professor.
De indruk bleef volkomen dezelfde. Zoo mogelijk
werd het beeld nog scherper en schooner, vooral
ook omdat door het nieuwe contact en de nieuwe



verhouding zijn welwillendheid en goedheid zich
nog accentueerden.

Daarna werd hij gedurende 6 jaar mijn directe
chef, als President van het Groot Seminarie.
Ook toen handhaafde zich dezelfde indruk, maar
werden de trekken van secure bezorgdheid en
fijnvoelende goedheid nog scherper. Zoo zagen
hem ook de studenten, die aan zijn directie
waren toevertrouwd. Uiteraard ging hun belang-
stelling daarbij voornamelijk uit naar die abw-
lute goedheid, die geen kwaad kennend ook
geen kwaad kon veronderstellen. En dit is voor
studenten iets gevaarlijks. Als zij er geen mis-
bruik van hebben gemaakt, dan hebben ze in
ieder geval de kunst verstaan van het bereikbare.

Zelfs toen Mgr. Bauduin in I934 als President
en Professor ontslag nam en langzamerhand
meer en meer in emeritaat ging leven, bleef
hij nog altijd zichzelf: altijd vriendelijk, altijd
correct, altijd secuur, altijd goed, en - ik mag
dat toch gerust zeggen - altijd vroom. Be-
schaving - innerlijke en uiterlijke -, weten-
schap en vroomheid waren in dezen edelen
mensch samengegroeid tot een harmonisch ge-
heel, dat zijn perwonlijken trek ontleende aan
een zeer secure, doorgaans wat te bezorgde
psychische instelling en een kinderlijk goed hart.

Het moest wel, dat zulk een mensch en zulk
een priester, wiens priesterloopbaan door de
Providentie langs wegen van gewichtig werk
werd geleid, veel voor de zielen, bepaaldelijk
veel voor den clerus en het Diocees zou doen.
Het zou niet gemakkelijk zijn de verdiensten
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van Mgr. Bauduin Z.g. te schatten. En wie al
die werken en verdiensten al zou kunnen op-
sommen, zou daarmee toch nog voor den onin-
gewijde niet gezegd hebben hoeveel en hoe
gewichtig werk deze begaafde en vrome priester
deed. Ik denk b.v. alleen maar eens aan hetgeen
hij deed ter voorbereiding van Diocesane Syno-
den en Statuten.

Moest ik tusschen de trekken van zijn karakter
en persoonlijkheid er een zoeken, welke hem
het meest eigen was, die altijd en overal weer
uitkwam, en die daardoor hoofd- en eindindruk
wekte van dit schoone en welbesteede leven,
dan zou ik wellicht toch niet zijn goedheid
nemen, al hebben daar ook allen van geprofiteerd
die met hem te doen hadden - van de armen
te Maastricht, die hem gruwelijk fopten, tot de
seminaristen toe, die dit misschien heel fijntjes
hebben gedaan -, neen, dan nam ik zonder
twijfel zijn innige, kinderlijke, oprechte en altijd
vurige vroomheid, die hem zooveel en zoo vurig
deed bidden, die hem met angstvallige zorg alle
kwaad deed vermijden, die hem - zonder eeni-
gen bijklank van gemaaktheid - deed leven
op een wijze, dat iemand, die hem lang en goed
kende, eens spontaan van hem zei: "Een heilige.
hoe zou die nu anders kunnen leven als Bauduin"
Daar deed ook de kinderlijke voldoening, waar-
mee hij over menschen of dingen, die hem meer
persoonlijk eigen waren, wel eens kon praten,
niets af.

Dr. FR. FERON.
Roermond, I9 Febr. I946.



1942-1943
Onder de vacantie vernemen wij de droevige

tijding, dat op 8 Juli te Aken overleed Dr. Phil.
Wilhelm Gierlichs, Leiter des Kreisheimatmu-
seums in Kornelimünster, Archivpfleger des
Landkreises Aachen, Studienrat dR., Inhaber

des Weltkriegsteilnehmer-Ehrenkreuzes und des
silbernen Beamten-Ehrenzeichens. Reeds voor

Pasen had hij een beroerte gekregen, waardoor
hij geleidelijk verlamde - daarna kreeg hij nog
een longontsteking.

Voor onze abonné's is Dr. Gierlichs geen
onbekende. Reeds jaren lang schreef hij zijn
gedegen historische, interessante artikelen in ons
jaarboek; wij herinneren b.v. slechts aan zijn
bijdrage over de mijnbouw der abdij Klooster-
rade en aan de geschiedenis der Bokkerijders
in 't voormalige Land van 's-Hertogenrode,
welke artikelen ook afzonderlijk in boekvorm
verschenen zijn. Wij betreuren zijn heengaan
op 58-jarige leeftijd zeer en blijven hem dank-
baar voor zijn buitengewone welwillendheid,
waarmede hij de redactie van het jaarboek steeds
tegemoet kwam. Hij ruste in vrede.

IJ Juli. Vanavond gaan onze Zusters in
retraite onder leiding van Pater Geurts C.ss.R.

I4 Juli. Nog steeds geen zomers weer, 't is fris
en er valt regen. Men is ijverig bezig met het
inpakken der prijzen, die aan de leerlingen
worden toegezonden.

I5 Juli. Tot Directeur van het Bisschoppe-
lijk College te Weert wordt benoem<.J.de provisor
aldaar, de Zeereerw. Zeergel. Heer P. Moors.
Rolduc wenst hem een zegenrijk bestuur toe.
Rolduc krijgt zelf twee nieuwe priesterleraren,
de Weleerw. Heren Alf. Timmermans en Herman
Lemmens.

25 Juli. In het S. Laurentius-ziekenhuis te
Roermond overleed op 94-jarige leeftijd de
oudste priester van ons Bisdom, de Hoogeer-
waarde Heer A. F. H. Reighard, erekanunnik
van het Kathedraal Kapittel van het Bisdom.
De overledene werd in 1874 priester gewijd en
daarna benoemd tot leraar in Nederlands en

Engels aan de toenmalige Normaalschool te
Rolduc. Toen in 1892 deze instelling als zelf-
standige school naar Echt werd overgebracht,
werd Reighard daar de eerste Directeur. In 1908
noodzaakte een oogkwaal hem ontslag te nemen'.
Hij vestigde zich toen in Roermond. R.I.P.

28 Juli. In Roermond wordt vandaag oud-



directeur Reighard ten grave gedragen. Onze
Directeur vertegenwoordigt Rolduc bij deze
plechtigheid.

29 Juli. We verheugen ons over het succes
van onzen collega, den \Veleerw. Heer Houben,
die vandaag slaagt voor Duits M.O.-A.

Reeds enkele weken worden door de Doma-

niale Mijn te Rolduc op diverse plaatsen boringen
verricht. Het doel daarvan is de toestand van
de bodem te onderzoeken in verband met het

behoud der gebouwen. Van het resultaat van
dit onderzoek immers zal de beslissing afhangen,
of men tot verdere "afbouw" van de kolenlagen
onder Rolduc zal overgaan.

I Augustus. Hedennacht hebben wij het
eerste luchtalarm tijdens de vacantie meege-
maakt: van half drie tot half vier zitten we
in de schuilkelder.

2 Augustus. Deze Zondag is 't 40 jaar ge-
leden, dat onze portier, Jean Derix, in dienst
trad te Rolduc. Ondanks de tijdsomstandigheden
mocht dit feest niet onopgemerkt' voorbij gaan.
Talrijk zijn dan ook de blijken van belangstelling
en waardering. De portiersloge is onder leiding
van Frans keurig versierd met guirlandes en

vlaggetjes, en natuurlijk een "schild".:

Wij vieren thans het feest van Sjang
Die nu reeds 40 jaren lang
Met al' oud Rolduc in lief en leed

Bleef trouw! ! Wat hem nooit speet!

Om tien uur wordt een plechtige Hoogmis
Van dankzegging in onze kerk opgedragen door
Mhr. Directeur, met assistentie van Prefect en
Provisor. Het koor der Eerwaarde Zusters

luistert de plechtigheid op.
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Na de H. Mis houdt de jubilaris een receptie,
die zeer druk bezocht is. Sjang, gesierd met de
zilveren medaille van de Orde van Oranje-
l'Jassau, is de gulle en joviale gastheer. Tegen
half een wordt de feesteling in de spreekkamer
gehuldigd door Directeur en Leraren, waarbij
de Directeur een toespraak houdt: hij had de
Hoogmis opgedragen tot de intentie van den
jubilaris, om God te danken en Hem te vragen,
dat Sjang nog vele jaren hier mocht zijn om
met dezelfde blijmoedigheid en paraatheid zijn
ambt waar te nemen. Hij dankt Jean voor alles
wat hij voor Rolduc gedaan heeft, in naam van
de Heren, Zusters, leerlingen en oud-leerlingen,
die bij betere verkeersmogelijkheden zeker nog
talrijker zouden opgekomen zijn. Vooral dankt
hij hem voor de grote blijmoedige offervaardig-
heid, waarmee hij iedere dag en nacht steeds
kraar stond. Zijn dank uit de Directeur ook in
tastbare vorm: 't Huis offreert den feesteling
van vandaag een gouden horloge, de Heren
schenken hem een mooi schilderij. Van het

personeel ontvangt hij een mooi Mariabeeld, van
zijn vrienden een vergroting van zijn portret.

De hele dag stromen de felicitaties binnen,
vergezeld van vele fraaie bloemstukken. Vele



autoriteiten, geestelijke en wereldlijke, komen
hun opwachting maken - zo merken we o.a.
op den Hoogeerw. Heer Deken van Kerkrade,
Dr. Verhagen, onzen huisarts dokter Rijcken.

In de knechtenkeuken wordt het feest voort-

gezet aan een goed verzorgde en gezellige dis,
waar de Provisor nog het woord voert. Ook
wordt een foto gemaakt van het gezamenlijke
personeel. Na het Lof verloopt het feest eveneens
in de beste stemming.

6 Augu,stus verschijnt het jaarboek over het
afgelopen jaar.

IS Augustus houden wij de traditionele pro-
cessie naar de Lourdesgrot in het bosquet. Het
is eindelijk zomer geworden.

25 Augustus gaan de Heren in retraite, waar-
aan ook enkele oud-leraren deelnemen; leider
is Prof. Mag. Dr. P. Kreling ~.p., Hoogleraar
in de dogmatiek te Nijmegen.

Wat we in de vacantie aan warmte te kort

gekomen zijn, krijgen we nu dubbel - het is
in deze dagen zelfs drukkend warm.

]0 Augustus. Monseigneur komt vanavond
met een conferentie de retraite sluiten.

]I Augustus. Er heerst nog steeds een bijna
ondragelijke hitte, totdat vannacht een onweer
enige verfrissing brengt.

I September. In de morgen valt nog regen
en de natuur is allesbehalve vriendelijk: de

jongens komen van vacantie terug in verschil-
lende ploegen. Daar er geen extra-trams ter
beschikking gesteld konden worden, reizen ze
tot station Kerkrade-Rolduc. Tegen 8 uur zijn
allen binnen behalve de Zeeuwen, die in Breda

de aansluiting gemist hebben en eerst om mid-
dernacht hun bed kunnen opzoeken.

Er zijn enkele wijzigingen in het lerarencorps:
van de twee benoemde neomysten gaat de W. E.
Heer H. Lemmens wiskunde studeren in Gro-

ningen, waar collega Chr. Meertens hem ver-
gezelt om zich toe te leggen op de Engelse taal.
De andere neomyst, A. Timmermans, blijft hier
studeren voor Geschiedenis M.O., terwijl Ch.
Janssen M.O. Nederlands begint. Mhr. Houben
komt ook hier inwonen, terwijl hij zijn weekend
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in Den Haag doorbrengt voor de B-cursus
Hoogduits. Mhr. Vogels verlaat de Domstad
voorgoed om te Rolduc de laatste hand te leggen
aan de studie voor zijn doctoraal wis- en natuur-
kunde. Als infirmier treedt in plaats van Mhr.
Schrijen op Mhr. P. van Odijk.

Wegens de slechte acolistiek in het tegen-
woordige repetitielokaal van het zangkoor (bij
de hoofdtrap) wordt dit verplaatst naar de klas
der re H.B.S.-a, terwijl het repetitielokaal als
klas voor de 4e H.B.S.-A zal dienen.

2 September. Na de Hoogmis ter ere van den
H. Geest is er uitpakken. Herexamens worden
afgenomen en tegelijkertijd wordt de eerste les
door den hoofdleraar gegeven, waarin - teken
des tijds - bonnen worden ingezarpeld ! Verder
wordt daar de lesrooster gedicteerd en worden
de boeken aangewezen, die voor de klas nodig
ZIJn.

Na een voetbalwedstrijd in de middaguren
wordt 's avonds om 6 uur de retraite geopend,
die gegeven wordt door de Z.E. Paters Redemp-
toristen Dankelman, Wesseling, Vijgen en
Vredeveld.

6 September eindigt de retraite in een plechtige
Hoogmis met Te Deum en Pauselijke Zegen.
Het is druilerig weer, dat 's middags wat op-
klaart, maar het wordt kouder.

7 September begint het dagelijks werk van de
gewone lessen.

8 September. Feest van O. L. Vrouw Ge-
boorte geeft ons een vrije dag, hetgeen lang niet
meer gebeurd is, daar dit feest gewoonlijk in
de retraite viel.



Het mooie herfstweer leent zich uitstekend
tot het spelen van een vriendschappelijke voet-
balwedstrijd, Pantarei-Sparta, om nieuwe krach-
ten te proberen.

IC) September wordt de voetbalcompetitie in-
gezet in de Ie klas: Minor zegeviert over Pan-
tarei met 4-0 (rust 3-0). Het winnend team
vertoont goed spel.

I6 September. Vanmiddag is er congé en dus
een flinke wandeling om de longen gereed te
maken voor het medisch onderzoek.

I7 September. Vandaag overlijdt plotseling
onze oud-leerling (I905-I9II), de Zeereerw.
Zeergel. Heer J. H. M. Eduard Haeren, leraar

aan het Bisschoppelijk College te Roermond.
Geboren te Gulpen in 1888, werd hij na zijn
Priesterwijding ;n 1915 tot leraar benoemd om
onderwijs te geven in de Franse taal. Hij was
in het Groot College een zeer geziene figuur;
daarnaast verrichtte hij veel verdienstelijk werk
als geestelijk adviseur van de Kath. Radiobond
in het bisdom en als aalmoezenier van de Roer-
mondse gevangenis, in welke functie hij vele
jaren menigeen tot geestelijke steun was. Hij
ruste in vrede.

I9 September. Gisteren en vandaag is het
jaarlijks medisch onderzoek der leerlingen ge-
houden. Het resultaat mag zeer gunstig genoemd
worden: slechts één leerling moet rust gaan
nemen.

20 September 's middags wordt in de lagere
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regionen de competitie ingezet: Limburgia 1-
Minor 2 (2-4) en Sparta 3-Limburgia 2 (3-2).

27 September. Na een week van kil en
somber herfstweer is het vandaag een prachtige,
zonnige dag. Dus voetballen! Minor I-Sparta
I brengt ten tweede male een Minor-overwin-
ning (3-2; rust 2-0). Wellicht had een gelijk
spel de verhouding beter weergegeven; tot het
einde toe hing de gelijkmaker in de lucht, maar
het mocht niet lukken.

Onder het plechtig Lof wordt het orgel be-
speeld door den bekenden Mechelsen organist,
prof. Flor Peeters, die daarna een prachtig
orgelconcert speelt van 5 grote werken. Geheel
Rolduc en tevens een ruim 150 mu.sici, oud-
Rolduciens en muziekliefhebbers "van buiten"
brengen na afloop een spontane ovatie aan den
kuristenaar, die aan al zijn toehoorders enige

onvergetelijke uren van muzikaal genot be-
zorgde. Een uitvoerig verslag van dit concert
vindt men elders in het jaarboek.



I October. Heden verlaat wegens het be-
reiken van de 6s-jarige leeftijd onze oud-leraar,
de heer M. P. M. Daniels, archivaris-bibliothe-
caris der gemeente Nijmegen, de dienst der
gemeente. Man van brede eruditie en fijne
speurzin verplichtte hij tallozen in den lande
en ook daarbuiten aan zich door het geven
van inlichtingen op wetenschappelijk gebied.
Wij wensen hem een lang en gelukkig otium
cum dignitate.

2 October. Onze leerling André Muskens
wordt naar het Ziekenhuis te Kerkrade vervoerd

voor een blindedarm-operatie.

4 October. Op deze mooie zomerse herfstdag
wordt de competitie der jongeren voortgezet.
Minor 2 wint met 6-0 van Sparta 2 en Minor
3 speelt gelijk tegen Sparta 3 (2-2).

5 October. Omstreeks 10 Uur luchtalarm;
geweldige ontploffingen, die het huis doen da-
veren .op zijn grondvesten. Later vernemen wij,
dat de mijn Maurits en omgeving is gebombar-
deerd. Ook het Retraitenhuis in Spaubeek en
o.a. in Heerlen verschillende huizen worden

getroffen en branden geheel uit.

II October. Sparta I verliest met 2-6 van
Pantarei, dat verdiend wint, ofschoon met iets
geflatteerde cijfers. Sparta sukkelt nog steeds
met zijn middenlinie.

IS October. Nauwelijks heeft de bel geluid
voor het naar bed gaan, of het signaal voor
luchtalarm weerklinkt. Drie kwartier brengen
we in de schuilkelders door.

18 October. Vandaag is het Missiezondag. Na
het morgengebed wordt de Hoogmis gezongen
tot intentie van de Missiën. In de morgen houdt
Father F. van der Made van Mill-Hill in de
aula maior een voordracht met lichtbeelden
over de ontwikkeling van een missiestatie.

Om half zes wordt een algemene vergadering
gehouden in de aula minor voor de leden van
de Missievereniging en belangstellenden uit de
hogere klassen. Pater DI. G. Schouten S.V.D.
spreekt daar over "Onze huidige Missieactie".

Met het oog op de uitgaansdag a.s. Zondag
hebben we de collecte, door onzen Bisschop
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voorgeschreven voor de slachtoffers van het
bombardement in Zuid-Limburg, vervroegd:
men collecteert vandaag met het mooie resultaat
van ruim 400 gulden.

I9 October. Tegen 7 uur vanavond arriveert
onze Bisschop, Mgr. Lemmens. De studie eindigt
daarom reeds om 8 uur. In de speelzaal spreekt
Monseigneur zijn geliefde jeugd toe; hij spoort
hen aan pal te staan in de grote strijd, die nu
begonnen is, en zich te stellen onder de bescher-
ming van Moeder Maria.

20 October draagt Mgr. de Communauteitsmis
op en vertrekt in de loop van de morgen.

23 October. Feest van de H. Daphne. Na
het morgengebed wordt een plechtige Hoogmis
gezongen.

Het ziekteproces van André Muskens verloopt
niet naar wens. Er hebben zich complicaties
voorgedaan, die een tweede operatie noodzakelijk
maken. Deze heeft vanavond plaats. De Direc-
teur vraagt ons een vurig gebed voor den zieke.

24 October. Aangezien dit trimester wegens
de verkeersproblemen maar één uitgaansdag is,
vertrekken de "half trimesters" reeds vanmiddag
(Zaterdag) na de eerste les en komen Maandag
om 2.30 terug. De thuisblijvers amuseren zich

hier tot aa~ 't Lof en hebben daarna vrije studie.

25 October. Feest van Christus Koning! Om
half elf wordt de solemnele Hoogmis met assis-
tentie opgedragen. 's Middags gaan we om S uur
naar de aula voor de film "Gier Wally".

Met André Muskens schijnt het gelukkig iets
beter te gaan.



215 October. 's Morgens spreekt Pater Moons
O.F.M.over het Katholicisme in Friesland.

29 October. Sef Cobben gaat vanavond nog
naar het Ziekenhuis te Kerkrade voor een ope-
ra,tie aan de blinde darm.

JO October. Willem Schneider dito! Men zou
haast gaan denken, dat dit een besmettelijke
ziekte is ! Reeds een zo-tal jongens ligt te bed
met koorts en "nog iets" : gelukkig zijn het alle
lichte gevallen van korte duur.

JI October. De leerlingen genieten vanmid-
dag van de door den Bisschop in het vooruit-
zicht gestelde gunst.

I November en feest van Allerheiligen. Tijdens
de Hoogmis zingt ons zangkoor onder enthou-
siaste leiding van Mhr. Zuylen de Missa Regina
Martyrum van Licinio Refice.

Het regenweer houdt ons de hele morgen
binnen. Na de processie met het Allerheiligste
(vanwege de Ie Zondag der maand) begint om
6.zo het Dodenofficie.

2 November. Allerzielen. Om II uur wordt

een plechtige Requiemmis gezongen voor wijlen
Mgr. van de Venne, die vandaag voor een jaar
gestorven is. Bij deze dienst en bij de daarna
gehouden processie naar Ons kerkhof zijn ook
de beide zusters van onzen oud-Directeur tegen-
woordig.

In de toestand van André Muskens is een

verslechtering ingetreden, zodat hij vanavond
nog bediend wordt. Moge O. L. Heer hem voor
zijn toch al zo zwaar beproefde moeder sparen!

5 November. Na een korte opflikkering gis-
teren is André vanmorgen overleden. Wij bidden
voor alle lessen en studies een tientje voor zijn
zielerust.

9 November wordt onze overleden leerling te
Rolduc begraven. Na de ze les::!:: IOt uur
trekken de Heren met de jongens in plechtige
stoet naar buiten om het stoffelijk overschot
aan de grote poort af te halen. Zijn klasgenoten
dragen André kerkwaarts, waar de Requiemmis
wordt opgedragen door den hoofdleraar Dr. P.
Everts. Na de absoute, waarbij alle Heren in
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superplie assisteren, zingt het koor In Paradisum
en wordt de overledene naar zijn laatste rust-

plaats gebracht op ons kerkhof. In een der
gangen heeft Rolduc's orkest plaats genomen,
dat het zo ontroerende "Adieu Rolduc" speelt
- iedere Rolducien is diep onder de indruk.
André's leven onder ons was maar van zo korte

duur, hij was gekomen om hard te werken aan
zijn groots levensideaal; nu dragen wij hem
bij een schitterend herfsttij uit om voorgoed te
Rolduc te rusten. Gods wegen zijn onnaspeurlijk.

II November. Nummer 4 in dit trimester
naar het hospitaal voor een blindedarm-operatie,
nl. Willy Geilenkirchen. Ik had u kunnen zeggen,
lezer, dat mijn verhaal eentonig is. Cobben en

Schneider verblijven er nog steeds. Er ~chijnt
diphterie bijgekomen te zijn.

De mijnverzakking in Klein-Rolduc neemt
dergelijke verhoudingen aan, dat naar 't oordeel
van deskundigen instorting bij een ev. bom-
inslag in de buurt niet uitgesloten is. Gedachtig
de stelregel: safety first, verhuist Mhr. Deumens
voor de nachten naar de Bisschopszaal.

I8 November. In de afgelopen nacht is in
het Louisapension te Roermond, op 8z-jarige
leeftijd, overleden onze oud-leerling (r87z-r880),
de Hoogeerwaarde Hooggeleerde Heer Mgr. Dr.
Guillaume A. H. Bauduin, Vicaris-Generaal van
ons Bisdom, Kanunnik van het Kathedraal

Kapittel, oud-Professor en oud-President van
het Groot-Seminarie te Roermond, Huisprelaat
en Protonotarius Apostolicus van Z.H. den Paus,
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder
in de Orde van den Nederlandsen Leeuw. Als
President van het Seminarie was de overledene

gedurende 6 'jaar voorzitter van het bestuur



van onze scholen. Moge God dezen eenvoudigen
en beminnelijken priester, die zijn vele gaven
van hart, gemoed en geest geheel en al in dienst
stelde van de opleiding van de Limburgse clerus,
inmiddels reeds het loon gegeven hebben voor
zijn rijk en welbesteed leven.

2'I November. Bij de Pontificale uitvaart en
begrafenis van Mgr. Dr. G. Bauduin wordt Rol-
duc vertegenwoordigd door Mhr. Jacobs; de
Directeur is wegens een lichte ongesteldheid
verhinderd.

Vanmorgen vallen de laatste twee lessen voor
het diner uit en maken we een fikse wandeling

bij stralend herfstweer.

22 November. Pater Tholen S.V.D. houdt

's middags in de aula een mooie lezing met licht-
beelden.

23 November. Vanmorgen valt de eerste
sneeuw van dit seizoen, die gelukkig niet blijft

liggen.

24 November. Vannacht heeft het reeds 3
graden gevroren.

25 November. Feest van Sint Catherien. Om
10 uur zingen de philosophen de Hoogmis en
's avonds geven zij een opvoering van een. de-
tective-spel "De wrekende Boeddha" ; een goed
stuk - verschillende spelers voldoen zeer goed,
andere echter minder!

Tot opvolger van Mgr. Bauduin als vicaris-
generaal van het bi~dom wordt door den Bis-
schop benoemd de Hoogeerwaarde Hooggeleerde
Heer Dr. F. J. Feron, president van het Groot-
Seminarie.

29 November. In de aula minor spreekt Direc-
teur M. Jenneskens vanmiddag ovèr de Katho-
liekeActie.

2 December.
Rolduc !

Sinterklaas verschijnt op Klein-

5 December. De vooravond van Sinterklaas
brengt de traditionele vermaken: 's middags uit-
pakken, 's avonds een film: "Quax, de brokken-
piloot", met groot lachsucces.
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6 December. 's Avonds onder het Lof preekt
P<,tter W. L'Ortye S.M.M. ter opening van het
Triduum voor het feest van 8 December.

8 December. O. L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen. Onder het Lof wordt het Triduum be-
sloten met de toewijding aan de H. Maagd.

IJ December. Vanmiddag genieten wij van
het eerste optreden van de declamatieclub "De
Rederijkers" .Voorgedragen worden enkele Kerst-
gedichten, met muzikale intermezzo's. Een goed
geslaagd debuut!

N a het Lof luisteren wij naar het jaarlijkse
orgelconcert van Kertsliederen.

I4 December. De laatste dagen is het buiten-
gewoon zacht weer, vandaag is het een echte
lentedag.

IJ December: einde der composities en

I8 Decernber stroomt het huis 's morgens leeg
tot. . . 16 Januari. Dit is een algemene regeling
voor het M.O. in het hele land in verband met
de kolenschaarste.

In de vacantie worden weer enkele reparaties
uitgevoerd: het Instituut op Klein-Rolduc wordt
door de mijn versterkt, zodat het weer bewoon-
baar wordt. Het plafond van dort oir I wordt
grotendeels vernieuwd.

24 December. Onze leerling Sef Cobben ver-
laat hersteld het hospitaal om thuis het Kerst-
feest te vieren. Willem Schneider is reeds enkele

weken geleden naar huis gegaan.

25 December. In de intimiteit van de Zusters-
kapel wordt om 12 uur de Nachtmis gevierd.
Het is koud vandaag.



5 Januari. Vannacht vriest het 8 graden.
Ook is er onderhand veel sneeuw gevallen, die
liggen blijft. We willen niet hopen, dat we een
winter krijgen als verleden jaar.

9 Januari. De thermometer is hedennacht
gezakt tot 9° onder nul. De hele dag helder
vriesweer. Op de onderste vijver wordt reeds
geschaatst.

IO Januari. Een jubileum in huis onder de
Zusters. De hoofdzuster van de keuken, Zuster
Lina, is 40 jaar te Rolduc. Wij wensen de stille
en harde werkster van harte geluk en danken
haar voor de buitengewone diensten, die zij in
stipte plichtsbetrachting aan Rolduc heeft be-
wezen. Tot dankzegging draagt de Directeur
om 10 uur in onze Kerk een plechtige Hoogmis
op met assistentie.

Vandaag wordt te Rolduc een verdiepingsdag
gehouden voor de onderwijzers van het dekenaat
Kerkrade.

II Jamtari. Nog altijd wordt er geschaatst
- er valt vandaag echter al enige regen.

I2 Januari. De dooi zet voorgoed in; alle
toegangswegen tot Rolduc komen dik onder de
modder te zitten.

I6 Januari. De jongens komen terug van
vacantie, het is prachtig, zonnig weer. De trein
komt bijna 2 uur te laat op het station Kerkrade-
Rolduc aan. Om half acht zijn allen binnen op
enkele na, die onderweg geen aansluiting konden
krijgen.

I7 Januari. De eerste dag kan natuurlijk
geen les zijn. We slapen uit tot 8 uur. Om half
elf is er Hoogmis en na 't eten gaan we in het
schitterend weer een mooie wandeling maken.
's Nachts vriest het weer licht (1° onder nul).

I8 Januari begint de gewone dagorde.

22 Januari. Was het de vorige dagen al
mooi, vandaag hebben we het prachtigst denk-
bare lenteweer, zacht en zonnig.

23 Januari. En voor de afwisseling is het
heden stormachtig en regent het de hele dag.
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24 Januari. Tegen de middag klaart het
weer op en op een modderveld speelt Minor I
tegen Sparta I (6-4).

2'6 Januari worden we allen ingeënt tegen
diphterie, omdat op verschillende plaatsen in
onze omgeving deze ziekte heerst.

Vanmorgen tegen half tien krijgt Rolduc
bezoek van drie Duitsers, die namens den Rijks-
commissaris ons huis komen bezichtigen. Als dit
maar niet het begin is van onaangename dingen!

27 Januari. De inenting veroorzaakt bij een
20-tal jongens nogal ongemak; velen hebben
een gezwollen arm en wmmigen ook verhoging
(39-40°). Gelukkig is een en ander in een paar
dagen weer over. .

Vanavond om 8,15 luchtalarm. Vanuit de
schuilkelders gaan we tegen 9 uur naar bed.

28 Januari. We ontvangen het teleurstel-
lend bericht, dat ons jaarboek dit jaar niet mag
verschijnen wegens de schaarste aan papier.

29 Januari. De krant brengt ons vandaag
het bericht, dat na een kortstondige ziekte is
overleden onze oud-leerling (1882-1888), de
ZeerEerwaarde Pater Pacificus (Charles var
Aubel), gardiaan van het Conventuelenklooster
te Leuven. Naast publicist, schrijver en dichter
was pater van Aubel schilder,en tekenaar met
internationale reputatie. Hij ruste in vrede. In
dit jaarboek wijdt Dhr. G. Prick een artikel
aan den overledene.

I Februari. .Onze collega, Mhr. J. Vogels
slaagt te Utrecht voor het doctoraal examen
wis- en natuurkunde. Proficiat!



2 Februari. Gisteren en vandaag geeft Direc-
teur Jenneskens een cursus voor de eindexami-

nandi tot inleiding in het volle leven. Door de
jongens wordt deze zeer geapprecieerd.

Voor de Hoogmis houden wij de 1iturgi~che
kaarsenwijding en -processie. In de morgen is
er een algemene vergadering van de Mariacon-
gregaties, waaronder ruim 50 nieuwe leden hun
opdracht doen.

. Onder het Lof doet de Directeur de opdracht
van Rolduc aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Daarna spreekt in de speelzaal voor ons de
auteur Godfried Bomans over "De wereld gezien
door het oog van een meikever". Zijn voordracht
vindt bij de jongelui een even grote belangstel-
ling als zijn boeken. Om 9 uur gaan we naar
de schuilkelder.

4 Febntari. Te Breda overlijdt heden onze
oud-leerling (1879-1883), de oud-Rijksontvan-
ger Jan Houben, Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau, begiftigd met het Erekruis Pro Ecclesia
et Pontifice.

Ook komt het bericht van het sterven van
een bekend en verdienstelijk oud-Rolducien
(1882-1888) Fredericus Erens te Brussel, die
tengevolge van een noodlottig ongeval overleden
is. Mogen zij rusten in vrede.

5 Februari. 's Middags hebben we congé
wegens het succes van Mhr. Vogels. Pantarei
wint van Sparta I met 6-1.

9 Februari. Op deze beruchte Dinsdag drin-
gen na de middag tot den Directeur en ook tot
de jongens berichten door, dat in de colleges
van Roermond en Sittard verschillende leerlin-

gen zijn opgepikt door de Duitsers. Grote con-
sternatie - wat te doen? Vele ouders bellen

op om hun jongen te laten overkomen; verschil-
lende jongens bellen zelf op naar huis. Het
gevolg is, dat er officieel bij de hoofdingang een
papier wordt aangeplakt, dat niemand zonder
verzoek van de ouders of voogden mag ver-
trekken, maar dat er overigens nogal doorzich-
tig raad wordt gegeven. Het wordt dan ook
een hele exodus van onze oudere leerlingen.
's Avonds komt het bericht, dat in Sittard en

Roermond en ook elders de jongelui weer
vrijgelaten zijn.

IJ

I2 Februari. Reeds komen verschillende voort-

vluchtige leerlingen weer terug, soms met een
avontuurlijk verhaal.

Te Beringe overlijdt plotseling Pastoor Jos.
Esser, die van 1903 tot 1909 leerling was van
Rolduc. R.I.P.

I4 Februari is een saaie Zondag met slecht,
stormachtig weer; de hele week is het al zo
geweest. Tegen 8 uur gaan we desondanks naar
de schuilkelders.

I8 Februari. De jongens worden vandaag
voor de tweede keer ingeënt tegen diphterie.
Er zijn nu nog maar enkele afwezig.

I9 Februari. Ofschoon wij dit pas later ver-
nemen, noteren wij toch op de overlijdensdag
zelf het zo tragisch, maar ook zalig afsterven
van den Pastoor-Deken van Venlo, den Hoog-
eerwaarden Heer Jules L. A. van Oppen, in het
concentratiekamp te Vught. Om zijn waardig,
maar voortdurend en op deze wijze invloedrijk
verzet tegen de slechte film gevangen genomen,
werd hij achtereenvolgens vastgehouden en ge-
maltraiteerd te Maastricht, Amersfoort en Vught
Aan de gevolgen van een mensonwaardige mis-
handeling is hij tenslotte te Vught bezweken .en
naar een beter leven overgegaan.

Deze "martelaar voor de goede zeden" werd
geboren te Maastricht in 1882. Hij studeerde
té Rolduc van 1898 tot 1905 en werd in 1909
priester gewijd te Roermond. Achtereenvolgens
was hij leraar aan het Pro-Gymnasium te Venlo,
een jaar kapelaan te Houthem en sinds 1921
Pa3toor van de nieuwe H. Hart-parochie te
Roermond. In 1927 werd hij benoemd tot
Pastoor-Deken van Venlo. Tot zijn grote zorgen
behoorden de bevordering van de godsvrucht
tot O. L. Vrouw van Genooi en de verfraaiing
van de Martinus-kerk te Venlo.

Wij bidden tot God, niet zozeer voor zijn
zielerust, als wel om op zijn voorspraak een
verkorting van deze moeilijke tijden en een
verlichting van het lijden van zoveel mensen
te verkrijgen.

2I Februari. Zondag - na een mistige
morgen breekt de zon door en krijgen we
prachtig weer.



22 Februari. In de morgen arriveert Mon-
seigneur voor zijn jaarlijks bezoek aan de
philosophen. Vanmiddag is er vrij en na de
laatste avondstudie verschijnt de Bisschop in
de speelzaal en spreekt daar de jongens toe.

23 Februari leest Mgr. voor ons de Commu-
nauteitsmis ; na het ontbijt zet hij dan zijn
werk bij de wijsgeren voort en verlaat tegen
4 uur Rolduc.

26 Februari schuilkelderen we 's avonds van

9 tot 10 uur.

27 Februari. Mhr. D. Veldman gaat Rolduc
verlaten om in Maastricht een volledige werk-
kring te aanvaarden - onze dank voor wat hij
voor Rolduc deed vergezelt hem en wij hopen,
dat zijn vriendschap voor ons huis en zijn be-
woners hem nog vaker hier zal terugbrengen.
Mhr. Vogels zal Maandag I Maart zijn plaats
mnemen.

Vandaag, morgen en overmorgen is er half-
trimester met dezelfde regeling als de vorige
keer. Het weer is schitterend en werkt dus wel

mee om onze jongens een paar mooie dagen te
bezorgen.

28 Februari. De thuisblijvers zien de film:
"J aren gingen voorbij".

7 Maart. Carnavalszondag. Vandaag, mor-
gen en overmorgen is er dus veertig-urengebed
in onze kerk. Hedenmorgen wordt zoals ge-
woonlijk in de Hoogmis meerstemmig gezongen.

's Avonds genieten we van de film: "De strijd
om de Himalaya".

8 Maart brengt ons in de aula een Bonte
A vond, die wel heel prettig is.

9 Maart. Na het diner wordt er een ver-
gadering gehouden van de jongeren om te komen
tot de oprichbng van een sectie van juniores
in de Katholieke Actie. De secretaris van de
K.A. uit Meerssen vervult een spreekbeurt - er
wordt inderdaad een afdeling opgericht, waarvan
Jan Sorbi tot voorzitter wordt gekozen.

Na het souper spreekt in de rookzaalonze
oud-leerling, de zee-officier Alfred Kramers over
duikboten, hun techniek, mogelijkheden en
moeilijkheden.
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I8 Maart. In Roermond viert onze oud-

leraar, de enthousiaste Rolducien Mgr. Dr. P.
J. M. van Gils onder geweldige belangstelling
zijn gouden priesterfeest. Onze Directeur gaat
persoonlijk hem de hartelijke gelukwensen van
Rolduc aanbieden. Ook Mgr. W. H. Cloots,
Professor en Provisor van het Groot-Seminarie
en in deze laatste kwaliteit tevens secretaris

van het bestuur van onze scholen, is prêtre
jubilaire en wordt eveneens door onzen Directeur
namens ons huis gefeliciteerd. Voor beiden een
hartelijk ad multos annos !

D. VELDMAN

I9 Maart. Feest van Sint Joseph. Het brengt
ons een vrije dag met mooi, maar fris weer.
Vanmiddag verslaat in de competitie Pantarei
Minor I met liefst 7-2. Een beslissingswedstrijd
is nu noodzakelijk.

Wij vernemen, dat gisteren te 's-Hertogen-
bosch op 83-jarige leeftijd is overleden de herder
van het Bossche diocees, Mgr. Arnold Frans
Diepen. Zijn episcopaat begon in de moeilijke
tijd na de vorige wereldoorlog, in het jaar 1919,

om thans midden in de tweede wereldoorlog te



I9

eindigen: deze uiterlijke omstandigheden zijn
een aanwijzing voor het feit, dat Mgr. Diepen
de geestelijke zorg voor het Brabantse volk in
een wel verre van gemakkelijke periode van
diens geschiedenis heeft moeten dragen.

Rolduc eerde in dezen Kerkvorst niet alleen

den Bisschop en den geestelijken Vader van vele
zijner pupillen, maar ook en gaarne den .luister-
rijken oud-leerling. Hoewel Mgr. Diepen slechts
twee jaar te Rolduc doorbracht (I872-I874),
noemde hij zich zelf gaarne oud-Rolducien en

bleef hij met hoge belangstelling het lief en leed
van ons huis volgen. Dit bleek wel bijzonder
bij het plechtige bezoek, dat Mgr. Diepen op I
October I933 aan Rolduc bracht, bij welke
gelegenheid hij de pontificale luister van zijn
verheven ambt bijzette aan een Rolducse
feestdag zonder andere aanleiding dan het weer
eens willen terugzien van het "séjour de EOn
enfance" .

Rolduc rouwt met het bisdom Den Bosch

en bidt, dat God Zijn dienaar sFoedig het



eeuwig loon voor zijn werken moge schenken.
Daarnaast biedt het zijn eerbiedige wensen

voor een zegenrijk bestuur aan den opvolger
van den overledene, Z. H. Exc. Mgr. W. P. A.
M. Mutsaerts, den sden Bisschop van 's-Herto-
genbosch sinds het herstel van de biEschoppelijke
hiërarchie.

KAPELAAN W. ]ENNISKENS

22 Maart. Onze Directeur draagt de Com-
munauteitsmis op voor de zielerust van wijlen
Mgr. Diepen.

25 Maart. Feest van Maria Boodschap. Voor
het diner wordt een algemene vergadering ge-
houden van de Mariacongregaties.

4 APril. Halfvasten... zonder toneel! In
de plaats daarvan is er een mooie, interessante
en leerzame lezing met lichtbeelden en muziek
van Dr. W. Theunissen over de Monnikenrepu-
bliek van de Berg Ath,os. Na het souper en het
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daaraan aamluitend avondgebed in de kerk
geeft ons Rolducs orkest een uitvoering van
lichte muziek in de speelzaal, hetgeen zeer in
de smaak valt.

6 APril. Bij een min of meer orkaanachtig
weer wordt de beslissingswedstrijd om het
kampioenschap voetballen gespeeld tussen Pan-
tarei en Minor I, met als resultaat: ....
2-21!! !

8 APril valt dan eindelijk de beslissing. Pan-
tarei slaat Minor I met 2-1 en is dus de kam-
pioen van dit jaar. Proficiat!

In de nacht zitten we van half twaalf tot
ongeveer half een in de schuilkelders.

9 April. Onze collega Eugène Senden slaagt
te Nijmegen voor het doctoraal examen klassieke
letteren. Mhr. W. Jenniskens gaat ons verlaten
en wordt benoemd tot kapelaan te Kessel. Met
resp. het behaald succes en de benoeming wensen
wij de Heren hartelijk geluk.

Ia APril. In Roermond worden vandaag
door den Bisschop 20 nieuwe Priesters gewijd.
Onze Directeur is daar aanwezig om van Rol-
duc's meeleven met deze oudleerlingen blijk te
geven. Wij hebben na het diner "roken" ter ere
van de neomysten.



II APril. Te Tilburg overlijdt op 8o-jarige
leeftijd onze oud-leerling (I875-I878) Dr. Karel
Allard Frederik Deelen. R.I.P.

I4 APril. Sinds gisteren is het prachtig
lenteweer. Mhr. Senden is reeds in functie en

ook Mhr. Lemmens is tijdelijk uit Groningen
weg en hier aan 't werk.

Rolduc zal evenals de meeste kerken in Lim-

burg en zelfs Nederland een zware tol aan de

oorlog en de vernielzucht van de Duitsers
moeten betalen. Men komt vandaag om de
klokken weg te halen. De papieren, als men
tenminste nog van "papieren" hier kan spreken,
zijn eigenlijk wel niet helemaal in orde, naar
het schijnt, maar de Provisor laat het daarbij
- er is immers toch niets aan te doen; hij
weigert echter alle hulp van ons eigen perEOneel.

Onze klokken zijn wel niet zo oud, maar wij
zijn er toch zeer aan gehecht, omdat zij in het
"nieuw" Rolduc al zoveel feest en vreugde en
ook rouw hebben ingeluid. Met weemoed denken
wij tevens aan het meer gewone werk, dat ze
te verrichten hadden - het luiden van het

Angelus en Zaterdagavond het aankondigen van
de komende Zondag: dat kon je zo volledig in
een echte, "Room~e" Zondagstemming brengen,
als je er naar luisterde van uit de studiezaal
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of in het carré bij het terugkeren uit de kerk,
waar je gebiecht had. De klokken hebben nu
al een paar jaar moeten zwijgen, in diepste
grond omdat het Deutschtum deze stem van
het christelijk geweten niet kan verdragen; nu
ze weggaan, treft ons dat nog -yeel dieper, als
het woordeloos afscheid van goede vrienden.
Men kan niet eens "tot weerziens" zeggen!

IS APril. Na anderhalve dag werken zijn de

SECRETARIS P. VAN ODIJK



klokken eindelijk uit de toren, en om half vier
's middags rijdt de vrachtwagen met de kostbare
last de poort uit.

I8 APril. Palmzondag brengt de gebruike-.
lijke lange ochtenddienst met Palmwijding en
palmprocessie en de Hoogmis, waaronder de
meerstemmige Passio van Pothast gezongen
wordt. Om halfzes voeren de philosophen en
de Rederijkers in de aula maior een Passiespel
op, dat zeer inde smaak valt.

Mhr. P. van Odijk ontvangt zijn benoeming
tot secretaris van het Bisdom. Rolduc feliciteert

hem daarmee hartelijk en hoopt, dat hij in
goede vriendschap met ons huis moge verbonden
blijven.

I9 APril. Om 7 uur stroomt Rolduc leeg
voor een vacantie tot 3 Mei.

24 APril. De plechtigheden van de Goede
Week hebben wij deze laatste dagen in intieme
kring gevierd, met misdienaars uit Kerkrade.

Hedennacht is vrij plotseling overleden onze
oud-leerling (r888-r895), de Zeereerwaarde
Heer W. J. Eck, sinds zijn Priesterwijding in
r899 rector van het St. Joseph~instituut te
Valkenburg (L.). Wij bidden voor zijn zielerust.

25 APril. Het Hoogfeest van Pasen gaat
als een rustige dag vol wijding in het vacantie-
houdende Rolduc voorbij.

27 APril. Wij ontvangen het jaarlijkse be-
zoek van de theologanten van Wittem met hun
professoren; het is niet de traditionele dag,
maar zij zijn ons van harte welkom.

I Mei valt de eigeniijke datum van het
Ioo-jarig bestaan van Rolduc als "Klein-Semi-
narie" van het bisdom Roermond. Een meer

plechtige, zij het door de oorlogsomstandigheden
toch zeer bescheiden viering van dit heuglijke
jubileum is vastgesteld op 4 Mei, de dag na de
terugkeer van onze leerlingen. Vandaag houden
wij om half zeven een Romeins Lof met rozen-
hoedje en Te Deum. Op deze wijze openen wij
tevens de Meimaand.

Voor ons land zijn dit zeer ernstige dagen,
omdat men tamelijk algemeen is gaan staken
als protest tegen het steeds ondragelijker juk,
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dat de bezetter ons op de schouders legt. Het
politiestandrecht wordt door de Duitsers afge-
kondigd en er vallen zo slachtoffers van hun
terreur.

3 Mei is het einde van de Rolducse vacantie
en komen de meeste jongelui weer in huis; een
4o-tal blijft achter, omdat het nog steeds onrustig
is in het land.

De hele dag heeft ons personeel gewerkt aan
een passende versiering van kerk, eetzaal en
gangen, want morgen

4' Mei komt de Bisschop een Pontificale
Hoogmis. opdragen. Tegen ra uur arriveert
Monseigneur - in plechtige stoet van priester-
leraren, acolythen en zangkoor wordt hij vanaf
't quartier naar de kerk geleid, die hij onder
de tonen van het "Ecce sacerdos magnus" van
Dr. A. Smijers binnentreedt. Bij de Hoogmis
fungeert de Directeur als presbyter-assistens,
de heren Jacobs en Everts als troondiakens en
de heren Geurts en Vogels als diaken en sub-
diaken. Het koor zingt de Missa in honorem
Sancti Joseph van Flor Peeters, terwijl het orgel
bespeeld wordt door Dhr. Nico Zeyen Jr., die
tijdens het offertorium een "Ave Maria" van
Flor Peeters uitvoert.

N a het Evangelie houdt de Directeur een
korte preek, waarjn hij o.a. herinnert aan de
re Mei r843, toen op de eerste dag van de
Mariamaand Mgr. Paredis het Klein-Seminarie



van zijn Apostolisch Vicariaat inzegende. De
toestand in huis was ellendig, maar in zijn groot
Godsvertrouwen ging Mgr. aan 't werk. Niet
alleen deze tweede, ook de eerste stichter van

Rolduc, de eerbiedwaardige Ailbertus, was een
man met een sterk Godsvertrouwen: hij wijdde
Rolduc toe aan de H. Drieëenheid.

Al de eeuwen van zijn bestaan heeft Rolduc
Gods lof verkondigd. Rolduc heeft ook zichtbaar
de zegeningen des hemels ondervonden. Dus
moet het zijn traditie getrouw blijven. In be-
scheidenheid en nederigheid moeten zijn stu-
denten opgroeien, dan zal Gods zegen op dit
huis blijven rusten.

De Directeur betuigt tenslotte zijn erk~nte-
lijkheid aan Mgr., die de traditie van zijn door-
luchtige voorgangers voortzettend een aanhoL-
dende belangstelling voor Rolduc aan de da=:
legt, en vraagt een Memento tijdens de H. Mi"
opdat Rolduc de H. Drieëenheid zal blijvel~
loven door Maria.

Om half een begint het diner. Wij vieren
dit feest op bescheiden wijze, maar echt intiem.
Naast Momeigneur zijn onze enige gasten de
oud-leraren Dr. H. Verhagen en Dr. J. Nagant.
De Directeur brengt in zijn speech hulde en
dank aan degenen, die gedurende de afgelopen
eeuw op Rolduc gewerkt hebben, en kondigt
de stichting aan van drie H. Missen voor alle
Rodenses, ad honorem B. Mariae Virginis. Dit
is een uiting van dank van Rolduc aan alle
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Directeuren, Leraren, Zusters en per,oneel van
de vervlogen jaren.

De Bisschop spreekt nog een vurig woord
om de jongens op te wekken deugdzaam te
leven. Later immers moeten zij in staat zijn
mede te werken aan de opbouw van het Katho-
licisme in ons vaderland.

Met de traditionele zang van het "Aan U, 0
Koning der eeuwen" en "Lève Rolduc" eindigt
de feestmaaltijd.

Om 3.15 wordt op de cour een foto gemaakt
van den Bisschop temidden der Rolducse leraren,
daarna worden ook alle jongens mede gefoto-
grafeerd.

6 Mei. Een ander geluid: voor de H.B.S.-
A en B begint het schriftelijk eindexamen.

Vandaag moeten zich op gezag van den
"Hoeheren SS- und Polizeifuehrer beim Reichs-
kommissar fuer die besetzten Niederländischen
Gebiete : Rauter, SS-Gruppenfuehrer und Gene-
ralleutnant der Polizei (hup, hup, maar!) alle
Nederlandse studenten, die de zgn. loyaliteits-
verklaring niet hebben ondertekend, melden
"voor de inschakeling bij den arbeidsinzet".
Indien zij niet verschijnen, zullen de ouders of
voogden daarvoor verantwoordelijk worden
gesteld. Van onze oud-leerlingen duiken er
velen onder ondanks alle bedreigingen, anderen
echter gaan onder het juk door en vertrekken
naar Duitsland een onzekere toekomst tegemoet.

Er gaat opnieuw een beving van toorn door
het Nederlandse volk, maar wij zijn op dit
ogenblik nog machteloos aan den bezetter
overgeleverd. "Heer maak ons vrij", dat wordt
een telkens klemmender bede!



II Mei overlijdt te Nijmegen onze oud-leerling
(r884-r890), de Zeereerwaarde Pater Louis
Phlippeau S.j., geboren te Semarang (Java) in
r871 en in 1890 van Rolducuit ingetreden in
de Sociëteit. R.I.P.

IJ Mei. De candidaten H.B.S. A en B
hebben gisteren hun schriftelijk examen beëin-
digd en gaan nu enkele dagen thuis uitblazen.

Het is een prachtige, zomer~e dag na een
tamelijk lange periode van koude wind.

20 en 2I Mei zucht het Gymnasium op zijn
beurt onder het schriftelijk gedeelte van het
eindexamen.

22 Mei. Met het oog op het samentreffen
van veel feestdagen in een kort tijdsbestek is
besloten Pinkstervacantie te geven. Het aantal
feestdagen zal dan echter ingekrompen moeten
worden. Zo is er vandaag "Schaesberg" en tevens
de "Jour des jeux" van het Directeursfeest.
Gelijk verleden jaar trekken we 's morgens naar
de Mariagrot in het bosquet, waar de Directeur
de H. Mis leest. Na het ontbijt volgen de spelen.

Het weer blijft gunstig tot ongeveer 4 uur;
dan begint het te regenen. 's Avonds worden de
prijzen uitgedeeld aan de sportieve winnaars
van deze Olympische spelen. De 1e dag van het
Directeursfeest zal op Drievuldigheidszondag
gevierd worden.

26

24 Mei begint het mondeling eindexamen van
het Gymnasium. Er zijn 3 groepen, die tezamen
op 27 Mei de uitslag zullen krijgen. Vandaag
en morgen zijn de B-candidaten aan de beurt.

Als gecommitteerden treden op de Hoogge-
leerde Heren Prof. Dr. P. Groeneboom, oud-
hoogleraar te Groningen, Prof. Dr. R. W. Zand-
voort, hoogleraar te Groningen, Prof. Dr. C. H.
van Os, hoogleraar te Delft en Prof. Dr. E. C.
J. Mohr, hoogleraar te Utrecht.

27 Mei slagen 5 van de 6 B's en 6 van de 7
A's. Proficiat voor de gelukkigen. Het is maar
beroerd, dat de volgende gedachte moet zijn,
hoe duik ik het beste en het snelste onder!

3° Mei. Te Nijmegen overlijdt op bijna 67-
jarige leeftijd de bekende kunstschilder en et~er
Eugène Lücker. Geboren te Roermond kreeg hij
zijn eerste opleiding aan de tekenschool aldaar.
Omdat zijn vader bezwaren had tegen een uit-
sluitend aan de Kunst gewijde loopbaan, werd
hij naar Rolduc gezonden om onderwijzer te
worden. Zo verbleef hij in ons huis van 1889
tot 1892, toen de Normaalschool naar Echt werd
overgeplaatst. Lücker behaalde daar in 1896
zijn akte, om zich daarna toch weer aan de
schilder- en tekenstudie te wijden, die hij weldra
ging voortzetten te Parijs. Van de vele reizen,
die hij maakte, vooral in West-Europa, bracht
hij steeds een rijke oogst aan schilderijen en
etsen mede. Ook onze eigen Nederlandse steden
hebben hem vaak tot werken geïnspireerd. Moge
hij nu reeds genieten van de Schoonheid zelve,
die .God is.

Eveneens vandaag overlijdt te Epen (Wittem)
de Pastoor van deze plaats, Gerard H. Oberjé,
die te Rolduc studeerde in de jaren 1882-1885
en 1888-r890. Hij ruste in vrede.

3I Mei. De H.B.S. A gaat strijden voor het
laatste, onder toezicht van de deskundige Heren
Mr. P. van Meerwijk, Drs. J. Steinhart (oud-
leraar van Rolduc) en C. Brakman.

2 Juni krijgen de H.B.S.'ers de uitslag: van
de 12 is er 1 afgewezen. De geslaagden wensen
wij hartelijk geluk met hun succes.

J Juni. Hemelvaartsdag, met 's morgens vre-
selijke regen en kil weer. Onder de Hoogmis



wordt er gepreekt over de voortplanting des
geloofs en gecollecteerd voor de S. Vincentius-
conferentie.

6 Juni wordt de eerste bekermatch gespeeld
tus:oen Sparta I en Minor 1. Het veld is niets
anders dan een modderpoel (hoe kan zo'n terrein
goedgekeurd worden ?). Minor wint met dege-
lijke cijfers: 9-4.

4, S, 7, 8 en 9 Juni. Op deze dagen wordt
het mondeling gedeelte van het eindexamen der
H.B.S. B gehouden. Als deskundigen fungeren
Dhr. M. van der Weijst, Inspecteur van het
M.O., Ir. H. W. J. Veldhuis en Prof. Dr. C. J.
van Nieuwenburg uit Delft.

De uitslag maakt 19 candidaten van de 20
gelukkig. Hulde!

IO Juni valt er een ver:olagenheid over ons
huis. Als de ziekenzuster haar dagelijk:oe rond-
gang doet over de dortoirs, vindt zij Jacques
Bui:oe dood in bed. In allerijl wordt hem nog
onder voorwaarde het H. Olie:oel toegediend,
maar we staan voor het plotselinge, droevige
feit: O. L. Heer heeft hem op I5-jarige leeftijd
tot Zich genomen. De ouders worden in de
loop van de dag, niet zonder moeite op de
hoogte gebracht; wij bidden oudergewoonte
bij het begin van de les~en en de studies voor
zijn zielerust. "Weest bereid, want de Zoon des
Mensen komt op een onverwacht uur" (Lc.
12, 40).

I2 Juni. Vanmorgen gaan de jongens allen
op Pinkstervacantie. Om half negen leest Mhr. .
Directeur een H. Mis voor Jacques Bui:oe z.g.
in tegenwoordigheid van zijn ouders en broer
Marcel. De plechtige dienst te Rolduc zal in
verband met de afwezigheid van onze jongens
later gehouden worden. Tegen de avond wordt
het stoffelijk over~chot uitgedragen en vervoerd
naar Den Haag, waar het in het familiegraf zal
worden bijgezet.

IJ Juni. Pinksterfeest in een vacantie-leeg
Rolduc is wel zeer ongewend. Het is mooi weer
vandaag, ofschoon er toch een fris:oe wind staat.

IS Juni. Met een klein groepje, dat hier
gebleven is, gaat Mhr. Damen vandaag een hele
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dag op excursie. Van Rukkertweg, waar ze met
de tram komen, lopen ze bij prachtig weer naar
onze boerderij in Simpelveld; ze worden er bij
hun kersen- en vlabezoek zeer gastvrij ontvangen
N a het eten tippelen ze helemaal naar Wylré
(was het toch niet een beetje te ver ?), waar
het keldertje van een goede Rolducse relatie
een zeer geapprecieerde verpozing biedt. Daarna
is het nog weer een lange weg naar het station
te Schin op Geulle. Mooi was het, al was de
"leider" tenslotte eigenlijk de enige uitvaller!

Ook de andere jongens komen vanavond weer
voldaan terug voor de laatste ronde van dit jaar.

IJ Juni. Onder de wandeling bekerwedstrijd
2e klas, Sparta 2 tegen Minor 2. Uitslag: 4-1.

I9 Juni. Op deze Quatertemperzaterdag
tijdens het Pinksteroctaaf worden te Roermond
de subdiakens gewijd. Onze Directeur is bij deze
plechtigheid tegenwoordig.

20 Juni. Triniteitszondag en dit jaar Direc-
teurdeest. Om half elf draagt de Directeur de
plechtige Hoogmis op. Daarna is het huldigings-
défilé van de leerlingen. Om 1.30 gaan we dine-
ren, waarbij ons orkest een muzikale opluistering
geeft en de gebruikelijke toespraken worden
gehouden Na het lof genieten we in de volle



betekenis van dit woord van het geïmprovi-
seerde optreden van een soliste in de aula, die
door toevallige omstandigheden tot de gasten
van een der Heren behoorde.

Na het souper treffen we elkaar op het voet-
balveld voor de bekerfinale tussen Pantarei en

Minor I. Voor 't eerst op Rolduc treden tegelijk
twee scheidsrechters op, en wel een paar heren
leraren; tevens vier grensrechters! Men schijnt
een "zware" wedstrijd verwacht te hebben. Of
welke andere bedoeling zit er achter? Ofschoon
Minor verdiend wint met 4-0, vraagt men zich
af, of een en ander wel een herhaling verdient.

24 Juni. Sacramentsdag en dus weer vrij.
De bekerfinale van de 2e klas blijft onbeslist:
Sparta 2 - Limburgia I eindigt met I-I.

27 Juni. Op deze Zondag onder het Octaaf
van Sacramentsdag houden wij processie met
het Allerheiligste door de gangen en over de cour.

's Middags is er opnieuw bekerfinale tussen
Sparta 2 en Limburgia I en weer gelijk spel:
3-3 !

28 Juni. Alle tien candidaten slagen voor
het toelatingsexamen tot de philosophie. Pro-
ficiat !

2 Juli. Het feest van het H. Hart van Jezus
bezorgt ons een vrije voormiddag. Na de plech-
tige Hoogmis bidden wij de Litanie en de akte
van toewijding tot het Goddelijk Hart.

4 Juli. Vannacht zaten we vanaf I uur ruim
5 kwartier in de schuilkelders. Dus valt van-
morgen (Zondag) de les uit, omdat we later zijn
opgestaan, en is er alleen een studie van 3/4 uur.
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Na de middag gaan wij tijdens het Lof in pro-
cessie naar het H. Hart-beeld in de tuin, waar
de Directeur ons allen opnieuw aan Jezus' Hart
toewijdt.

's Avonds valt eindelijk de beslissing in de
bekerfinale der 2e klas: Spart a 2 wint met
5-3 van Limburgia I. Proficiat, Spartanen!

S Juli. Voor het toelatingE examen , dat in
de aula minor gehouden wordt, presenteren zich
ongeveer 35 candidaten. De overigen maken het
op hun school in hun eigen woonplaats onder
toezicht van de onderwijzers.

9 Juli. Le commencement de la fin: de
overgangsexamens beginnen.

II Juli.
blijven.

Een Zondag met regen en binnen

I4 Juli. Vandaag wordt een Requiemmis
gecelebreerd voor de gesneuvelde oud-leerlingen.
N a de middag is er een gevarieerd programma
in de aula, want de examens zijn afgelopen en
de uitslag is bij de Heren in de maak.

IS Juli. Hedenmorgen wordt een plechtige
Hoogmis gezongen om O. L. Heer aan het einde
van het schooljaar te bedanken voor al Zijn
weldaden en dit keer ook voor Zijn, zicht bare
bescherming in deze barre tijden.

N a de middag is er een orgelconcert in de
Kerk en om half zes gaan we dan eindelijk de
uitslag halen, prettig of niet. Om kwart voor
acht worden de prijzen uitgedeeld.

I6 Juli. Met prachtig zomerweer gaan de
leerlingen op vacantie tot 7 September



PRIJS UITDELING
SCHOOLJAAR 1942-1943

Hebben met goed gevolg afgelegd:
I. Het toelatingsexamen tot de Studie der Philosophie,

Alle leerlingen van de 6e klas van het Seminarie:

Martin van den Broek, van Venlo.

Leo Crijns, van Nuth.
Karel Frijns, van Limmel-Maastricht.
Piet Hendriks, van Venray.
Hubert Houben, van Heerlen.

Martin Lücker, van Heerlen.

Joseph Moonen, van Hulsberg.
Joseph Quaedvlieg, van Noorbeek.
Henny Steerneman, van Venray.
Piet Vullinghs, van Sevenum.

11. Het Eindexamen van het Gymnasium;

de leerlingen van de hoogste klas:
Afd. A. Afd. B.

J aap Elders, van Bovenkarspel.
Martin Lücker, van Heerlen.
Joseph Moonen, van Hulsberg.
Joseph Quaedvlieg, vàn Noorbeek.
Joseph Stevens, van Stramproy.
Piet Vullinghs, van Sevenum.

Alfons Cremers, van Heerlen.

Leo Crijns, van Nuth.
Willy Geilenkirchen, van Kerkrade.
Karel Hoefnagels, van Bleyerheide.
Gerard Stroy, van Venlo.
Rein Ver haak, van Breda.

Wim van Wijck, van Nijmegen.

111. Het Eindexamen van de Hogere Burgerschool afd. A.,

de leerlingen van de hoogste klas:

Joseph America, van Valkenburg (L.). Theo KönnÎng, van Vlft.
Theo van Bergen, van Maastricht. Sjef Meeuwissen, van Büdel.
Herman Beuting, van Enschedé. Gied Verkuyl, van 's-Gravenhage.
Clemens Dt;chesne, van Leeuwarden. Joseph de Vries, van Mill.
Peter Hermesdorf, van Nijmegen. Adolf Zeegers, van Sittard.
Herman Kaanen, van Vierlingsbeek.

IV. Het Eindexamen van de Hogere Burgerschool afd. B.,

de leerlingen van de hoogste klas:

Frans Bertels, van Deventer. Wim Loyson, van Nieuwenhagen.
Frans Ebus, van Venlo. Frans Mulder, van Bathmen bij Deventer.
Hans Everts, van Raalte. Gerard Oosterholt, van Groenlo.
Jan Giele, van Hulst. Martin van Ruitenbeek, van 's-Gravenhage.
Wim de Haes, van Echt. Tiddo Sijpkens, van Bussum.
John Hellendoorn, van Tandjoeng Enim (Sum.). Jaap Visscher, van Amersfoort.
Joseph Hulshof, van Lichtenvoorde. Edgard Vijgen, van Heerlen.
Kees Juten, van Bergen op Zoom. Paul Willems, van Kerkrade.
Ben Könning, van Vlft. Henk \Villemse, van Wassenaar.
André Lievens, van IJzendijke.
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ALGEMENE PRIJZEN
Seminarie TWEEDE KLAS.

Iste Afd.

Jo Haagmans, van Kerkrade.
TWEEDE JAAR.

Leo Crombach, van Vijlen-Vaals.

EERSTE JAAR.

Piet Coenen, van Roggel.
Jan Henkens, van Weert.
Jan Bonnemayers, van Maastricht.

2e Afd.

Harry Reijnen, van Mill.

EERSTE KLAS.

Iste Afd.

Seminarie-Gymnasium

VIJFDE KLAS.
Leo Elders, van Bovenkarspel.
René van Neer, van Maastricht.

Eddy Ruijter, van Arnhem.

2e Afd.

Frans Oosterholt, van Groenlo.

VIERDE KLAS.

Jan Augustus, van Kerkrade.

Eervolle vermelding.

Engelbert Humme, van Gennep.

Voorbereidende Klas

Hendrik Bröcheler, van Vaals.

DERDE KLAS.

Nico Sprokel, van Kerkrade.
JooP Bergsma, van Rotterdam.

Seminarie

TWEEDE JAAR

Leo Crombach, van Vijlen-Vaals.
Alg. pr., Iste pro biol., ze pro bijb. gesch., ze pro

theod., ze pro psych., ze pro gesch. wijsb., 3e pro
crit., 3e pro eth., 4e pro :[{:erk.gesch.

Verm. arch., ze verm. gew. wel.
TWEEDE KLAS.

Denis Kallen, van Noorbeek.

Jan Pierik, van Terborg.

2e Afd.

Pierre Theunissen, van Eysden.

Ie pro theod., Ie pro arch., Ie pro econ., ze pr.
crit., 4e pro eth., se pr. gew. wel., pr. S verm.

Ie verm. kerk. gesch., Ie verm. biol., verm.
kerk. adm., ze verm. psych., 3e verm. bijb. gesch.

Max Starmans, van Nuth.

Ie pro crit., Ie pro eth., 3e pr. econ., 4e pro
bijb. gesch., 4e pr. kerk. gesch., 4e pro theod.

Ie' verm. psych., 6e verm. gew. wel.

Jo Debets, van Nieuwenhagen.
pro kerk. adm., 3e pro theod., 3e pro econ., 3e pro

gew. wel., pro S verm.
ze verm. eth., 4e verm. crit., se verm. gesch.

wijsb., 6e verm. psych., 6e verm. biol.

Christof Thissen, van Roermond.

Ie pro kerk. gesch., 3e pro bijb. gesch., 3e pro
crit., pro 7 verm.

Ie verm. gesch. wijsb., Ie verm. theod., Ie verm.
eth., verm. econ., 3e verm. biol., Se verm. psych.,
ge verm. gew. wel.

Willy Braun, van Nieuwenhagen.

ze pro eth., 4e pro psych., se pro bijb. gesch.,
pro S verm.

verm. kerk. adm., 3e verm. crit., 4e verm. kerk.
gesch., 4e verm. theod., se verm. gesch. wijsb.

Jan Hendrikx, van Ospel.

Ie pro gew. wel., 3e pro gesch. wijsb., 3e pro crit.,
4e pr. eth.

ze verm. psych., se verm. bijb. gesch., 6e verm.
theod.

EERSTE KLAS.

Iste Afd.

Paul Berger, van Terwinselen.
Kees van de Kar, van Beek (N.-BL).
Louis Rompen, van Vijlen-Mamelis.

2e Afd.

Léon van Neer, van Maastricht.
Bennie Stassen, van Weert.

Hogere Burgerschool

VIERDE KLAS A.

Joseph Werry, van Spekholzerheide.

VIERDE KLAS B.

Willem Bour, van Heerlen.

DERDE KLAS.
Iste Afd.

Joseph Bögels, van Rumpen-Brunssum.

Niet toegekend.



Joseph Stassen, van Schimmert.
re pr. gesch. wijsb., ze pr. arch., pr. 6 verm'
re verm. crit., 4e verm. bio!., 6e verm. psych.,

7e verm. theod., ge verm. bijb. gesch., ge verm.
gew. wel.
Leo Albert, van Heerlerheide.

3e pro kerk. gesch., 3epr. gesch. wijsb., pr. 6 verm.
re verm. bijb. gesch., verm. kerk. adm., 3e verm.

eth., 4e verm. gew. wel., 8e verm. psych., se verm.
biol.

Richard Salemans, van Roermond.
3e pr. psych., 3e pro crit., 3e pr. gew. wel.
ze verm. biol., ge verm. bijb. gesch.

Piet Delhoofen, van Heel (L.).
pro kerk. adm., ze pr. biol., 3e pro gesch. wijsb.
3e verm. theod.

Jan Janssen, van Brunssum.
se pro gew. we!., pro 4 verm.
re verm. crit., ze verm. gesch. wijsb., ze verm.

theod., se verm. bijb. gesch.
Paul Vrancken, van Wolder-Maastricht.

3e pr. biol., se pro gew. wel.

Jan Habets, van Heer (L.).
re pro bijb. gesch.
verm. econ., rste verm. gew. wel., se verm. psych.

Huib van Nispen tot Pannerden, van
Valkenburg (L.).

4e pr. psych.
re verm. bijb. gesch., ze verm. gesch. wijsb.,

se verm. eth.

Jan van der Hart, van Venlo.
re pr. psych.
3e verm. bijb. gesch., 8e verm. theod., ge verm.

gew. wel.
Jean Cremers, van Sittard.

pro 4 verm.
ze verm. kerk. gesch., ze verm. gesch. wijsb.,
4e verm. theod., se verm. bijb. gesch.

Louis Bastiaens, van Maastricht.
se pro gew. wel.
verm. arch., 6e verm. eth.

Jan Engelen, van Linne.
re pr. gew. wel.

Hubert Jongen, van Heerlen.
4e verm. eth., se verm. kerk. gesch.

Piet Takken, van Broekhuizenvorst.
se verm. bijb. gesch., se verm. gesch. wijsb.

Jo Canjels, van Venlo.
ze verm. psych., 6e verm. eth.

Pierre Vogels, van Heerlen.
6e verm. eth.

Frans Wiertz, van Kerkrade.
se verm. gesch. wijsb.

Harry de Wit, van Panningen.
ze verm. gew. wel.

Eugène Jongen, van Kerkrade.
4e verm. gew. wel.
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Henny Corsius, van Maastricht.
ge verm. gew. wel.

EERSTE JAAR.

Piet Coenen, van Rogge!.
Alg. pr., re pro ontol., ze pr. kerk. gesch., ze pro

log., se pro bijb. gesch.
rste verm. gesch. wijsb., 3e verm. eth., se verm.

cosmol.

Jan Henkens, van Weert.
Alg. pr., re pro cosmol., re pr. log., ze pro ontol.,

ze pro eth.
4e verm. gesch. wijsb., ge verm. bijb. gesch.

Jan Bonnemayers, van Maastricht.
Alg. pr., ze pro gesch. wijsb., ze pro cosmol., ze

pro ontol., 3e pr. log.
ze verm. eth., 6e verm. kerk. gesch.

Hubert Meessen, van Wylré.
re pro gesch. wijsb., ze pro ontol., se pr. bijb.

gesch.
4e verm. eth., 7e verm. kerk. gesch.

Piet Hanrath, van Venlo.
pro kerk. muz., 3e pro arch., pro S verm.
re verm,. ontol., ze verm. kerk. gesch., 3e verm.

cosmol., 4e verm. gesch. wijsb., 6e verm,. log.

Jan Geurts, van Oirlo-Venray.
re pr. eth., 3e pro log.

Paul Sliwa, van Kerkrade.
ze pr. gesch. wijsb., 3e pro log.
re verm. eth., 7e verm. kerk. gesch.

Joseph Robbertz, van Kerkrade.
re pr. econ., se pro bijb. gesch.
re verm,. cosm., roe verm. kerk. gesch.

Joseph Schijns, van Hoensbroek.
ze pr. eth., 3e pr. econ.
6e verm. ontol.

Jean Wijsen, van Maastricht.
3e pro log.
ze verm. kerk. muz., 4e verm. eth., 7e verm.

kerk. gesch.
Hubert Vroomen, van Schinnen.

ze pr. cosmol.
6e verm. log., 8e verm. gew. wel.

Gerard Lucassen, van Sevenum.
pro kerk. muz.
ge verm. gew. wel.

Leo van der Meulen, van Kerkrade.
3e pro log.
ze verm. cosmol.

Sjef Narinx, van Wijk-Maastricht.
pro S verm.
3e verm. cosmol., 3e verm. ontol., 3e verm. log.,

3e verm. kerk. muz., 6e verm. gew. we!.

Joseph Mertens, van Mechelen (L.).
re verm. gesch. wijsb., verm. arch., zeverm.ontol.

Hein van der Zander, van Schinveld.
re verm. gesch. wijsb., 3e verm. log., se verm.

onto!.



Hans Boumans, van Heerlen.
Ie verm. kerk. muz., se verm. cosmol., 6e verm.

eth.

Harry Houben, van Roermond.
ze verm. log., 4e verm. gesch. wijsb.

Joseph Leën, van Ospel.
4e verm. ontol.

Piet Pörteners, van Bom.
se verm. log.

Jacques Haenen, van Sevenum.
verm. econ.

Willem Berden, van Baarlo.
Ie verm. log.

Antoon Henssen, van Schaesberg.
6e verm. log.

Seminarie-Gymnasium

VIJFDE KLAS.

Leo Elders, van Bovenkarspel.
Alg. pr., Ie pro ned., pro aardr., pro stelk. B,

pro meetk. A en B, pr. an. mtk. en trigon., pro
nat. B, ze pro godsd., ze pro lat., ze pro gesch., Ze
pro eng., pro 4 verm.

Ie verm. hoogd., ze verm. nat. hist., 3e verm.
fr., 3e verm. scheik.
René van Neer, van Maastricht.

Alg. pr., Ie pr. godsd., Ie pro gr., Ie pr. lat.,
Ie pro gesch.

Ie verm. ned., 4e verm. hoogd.
Willem Schneider, van Delden.

pro nat. hist., ze pr. aardr., ze pro fr., ze pr.
scheik., 3e pro lat.

Ie verm. gesch.
André Schröder, van Heerlen.

ze pro gr., ze pro eng., ze pro cult. gesch., 3e pr.lat.
ze verm. gesch., ze verm. nat. A, 3e verm. hoogd.

Wim Heyltjes, van Kerkrade.
Ie pro hoogd., pro nat. A, pr. 6 verm.
Ie verm. godsd., verm. gr., verm. lat., Ie verm.
fr. , verm. stelk. A, 4e verm. aardr.

Wim Adriaansens, van Walsoorden.
ze pro godsd., ze pro gesch., pro 4 verm.
Ie verm. nat. B, Ie verm. nat. hist., ze verm.

hoogd., ze verm. meetk. A en B.
Hans Wiertz, van Kerkrade:

ze pro hoogd.
verm. gr., Ie verm. eng.

Irving Plantz, van Willemstad (Curaçao).
Ie pro fr., Ie pro eng.
4e verm. gesch.

George Crolla, van Valken burg (L.).
Ie pro cult. gesch., ze pro gesch.

Henri Baggen, van Schinveld.
pro 6 verm.
verm. stelk. B, Ie verm. meetk. A en B, verm.

an.mtk. en trigon., ze verm. godsd., 4e verm. ned.,
4e verm. scheik.
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Pierre Cobben, van Maastricht.
ze pro godsd.
ze verm. cult. gesch.

Peter Wiertz, van Schaesberg.
ze pr. godsd.

Herman Humme, van Gennep.
Ie pro scheik.

Godfried Hermesdorf, van Nijmegen.
Ie verm. nat. A, Ie verm. cult. gesch., ze verm.

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

Frans Verhey, van Didam.
Ie verm. scheik., ze verm. aardr., 3e verm. ned.

Ben Goumans, van Venray,
Ie verm. fr. , ze verm. ned., 3e' verm. eng.

Leo van Pol, van Buggenum.
verm. stelk. B, ze verm. scheik.

Steef van Amersfoort, van Den Helder.
verm. an. mtk. en trigon., ze verm. meetk. A

en B.

Piet Benders, van Heerlen.
verm. gr.

Kees Rood, van Bovenkarspel.
ze verm. eng.

VIERDE KLAS.

Jan Augustus, van Kerkrade.
Alg. pr., Ie pro godsd., pro gr., Ie pro lat., Ie pro

ned., Ie pr. gesch., pr. fr., Ie pro hoogd., Ie pr.
eng., pr. nat., ze pr. aardr.

ze verm. stelk., ze verm. scheik.

Lou Schneider, van Delden.
Ie pro aardr., pro fr., ze pro lat., ze pro ned., ze

pro hoogd., ze pro eng., pro S verm. .
Ie verm. godsd., Ie verm. nat., Ie verm. scheik.,

Ie v~rm. handt., 3e verm. gesch.

Matthieu Knops, van Simpelveld.
pro gr., ze pro godsd., ze pro gesch., pro 4 verm.
Ie verm. fr., Ie verm. eng., 3e verm. nat., 4e

verm. hoogd.

Guy Widdershoven, van Hoensbroek.
pro nat., pro 4 verm.
Ie verm. ned., 3e verm. scheik., 4e verm. godsd.,

4e verm. gesch.

Nico Bergstein, van Kerkrade.
pr. meetk., ze pr. scheik.
Ie verm. stelk., ze verm. nat.

Frans Huijts, van Voerendaal.
pro S verm.
vefm. gr., Ie verm.lat., ze verm. gesch., ze verm.

fr., 3e verm. eng.

Gerard Wortelboer, van Groningen.
pro S verm.
Ie verm. gesch., ze verm. lat., ze verm. hoogd.,

ze verm. eng., 4e verm. fr.

Jo Henssen, van Bocholtz (L.).
pro stelk.
verm. meetk., ze verm. aardr., ze verm. fr.



Jozef Crapels, van Vaesrade-Nuth.
Je verm. hoogd., 3e verm. godsd., 3e verm. eng.

4e verm. aardr.

Jan Cobben, van Beek (L.).
ze verm. ned., ze verm. stelk.,3e verm. aardr.

Hein Hermans, van Kerkrade.

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

Justin Offermans, van Kerkrade.
Je verm. aardr., 3e verm. hoogd.

Guus Poyck, van Kerkrade.
4e verm. nat., 4e verm. scheik.

,rl DERDE KLAS.

~co Sprokel, van Kerkrade.
Alg. pr., pro gr., Je pr. lat., pro ned., pro gesch..

pro fr. , pro hoogd., pr. eng., pro nat., pr. handt.,
ze pro godsd.

Je verm. aardr., ze verm. st elk.

JooP Bergsma, van Rotterdam.
Alg. pr., pro ned., pr. aardr., pro stelk., ze pr.

lat., pro 4 verm.
Je verm. gr., Je verm. eng., Je verm. nat., ze

verm. hoogd.

Kees Oomen, van den Hout.
Je pro godsd., pro 7 verm.
Je verm. lat., Je verm. fr., verm. gesch., Je verm.

meetk., ze verm. gr., ze verm. stelk., ze verm. nat.

. Jan Drenth, van Kerkrade.
pro gesch., pro stelk., pr. meetk.
ze verm. aardr., 3e verm. godsd.

Jan Essink, van Oldenzaal.
pro gesch.
3e verm. lat., 4e verm. godsd.

René Frantzen, van Kerkrade.
pro stelk.
3e verm. hoogd.

Jo Matti, van Kerkrade.
pro 4 verm.
Je verm. handt., ze verm. lat., ze verm. fr., 4e

verm. hoogd.

Jo~eph Buck van Bleyerheide.
Je verm. godsd., Je verm. hoogd., 4e verm. lat.

Harry Huntjens, van Valkenburg (L.).
Je verm. ned., ze verm. godsd., ze verm. eng.

Jan Billekens, van Sevenum.
Je verm. stelk., ze verm. meetk.

Frans Minke, van Waalwijk.
verm. gesch.

Antoon Vercauteren, van Clinge.
verm. gesch.

Willy Ploemen, van Mechelen (L.).
ze verm. stelk.

Coen Savelsbergh, van Heerlen.
ze verm. handt.
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TWEEDE KLAS.

Denis Kallen, van Noorbeek.
Alg. pr., Je pro godsd., pro kerk. gesch., Je pro

lat., pro ned., Je pr. vad. gesch., Je pro alg. gesch.,
Je pr. aardr., pr. fr., pro hoogd., pro stelk., Je pr.
nat. hist., ze pro gr.

Je verm. meetk., 3e venn. handt.

Jan Pierik, van Terborg.
Alg. pr., Je pr. gr., pro ned., pro hoogd., pro fr..

pr. stelk., ze pro lat., ze pro vad. gesch., ze pr,
alg. gesch., ze pro nat. hist.

Je verm. godsd., Je verm. kerk. gesch., ze verm.
meetk.

Jacques Held, van Bleyerheide.
pr. kerk. gesch., pro fr., pro hoogd., pro meetk.,

ze pr. godsd., ze pro aardr., pro 6 verm.
Je verm. alg. gesch., Je verm. stelk., ze verm.

gr., ze verm. vad. gesch., 3e verm. lat., 4e verm.
nat. hist.

Joseph Widdershoven, van Hoensbroek.
pro kerk. gesch.
ze verm. godsd., ze verm. lat., 3e verm. gr.

Leo Michels, van Terwinselen.
3e pro godsd.
Je verm. lat., ze verm. ned., 3e verm. hoogd.

Servatius Janssens, van Schaesberg.
Je pro handt.
Je verm. hoogd., 4e verm. godsd., 4e verm. gr.

Willy HuIsman, van Welten-Heerlen.
pr. 5 verm.
Je verm. ned., ze verm. nat. hist., 3e verm. kerk.

gesch., 4e verm. aardr., 6e verm. godsd.

René Vroemen, van Valkenburg.
3e pr. lat.
4e verm. alg. gesch.

Hein Lau, van Schood.
ze verm. meetk., 3e verm. vad. gesch., 3e verm.

alg. gesch.

Gerard Vijgen, van Ubach over Worms.
3e verm. godsd., 3e verm. kerk. gesch., 3e \Term.

aardr.

Alfred Verstraelen, van Roermond.
Je verm. vad. gesch., ze verm. alg. gesch.

Lou Cobben, van Beek (L.).
ze verm. handt., 4e verm. ned.

Jo~eph Bosch, van Vaals.
Je verm. hoogd., 4e verm. handt.

Bernard Batenburg, van Zeist.
Je verm. nat. hist., ze verm. kerk. gesch.

Lambert Vullinghs, van Sevenum.
Je verm. gr., 4e verm. lat.

Bertus Reijgersberg, van Wateringen.
ze verm. stelk., 4e verm. vad. gesch.

Frans Leijgraaf, van Oosterhout.
ze verm. aardr.



EERSTE KLAS.

Iste Afd.

Paul Berger, van Terwinselen.
Alg. pr., 1e pr. bijb. gesch., 1e pro aardr., 2e pro

lat., 2e pro ned., 2e pro vad. gesch., 2e pro nat. hist.
1e verm. alg. gesch., 1e verm. hoogd., 2e verm.

stelk.

Kees van de Kar, van Beek (N.-Br.).
Alg. pr., 1e pro lat., re pro ned., 1e pr. alg. gesch.,

1e pro stelk., 2e pro vad. gesch., pro 4 verm.
1e verm. godsd., 1e verm. nat. hist., 2e verm.

bijb. gesch., 2e verm. hoogd.

Louis Rompen, van Vijlen-Mamelis.
Alg. pr., 1e pr. vad. gesch., 1e pr. hoogd., 2e

pro godsd., 2e pro stelk., pro 4 verm.
1e verm. lat., 1e verm. ned., 3e verm. aardr.,

4e verm. alg. gesch.

Joseph HeinÓchs, van Kerkrade.
1e pro godsd., 2e pr. alg. gesch., pr. 7 verm.
1e verm. vad. gesch., 1e verm. aardr., 2e verm.

nat. hist., 3e verm. lat., 4e verm. bijb. gesch., 4e
verm. ned., 4e verm. hoogd.

Gerry Goltstein, van Kerkrade.
1e pro nat. hist., 2e pro aardr., pro 6 verm.
re verm. bijb. gesch., 1e verm. vad. gesch., 2e

verm. godsd., 2e verm. alg. gesch., 3e verm. hoogd.,
4e verm. ned.

Jan Mooren, van Gennep.
2e pro bijb. gesch.
2e verm. ned., 3e verm. vad. gesch., 4e verm. lat.

Joseph Knubben, van Brunssum.
pro 5 verm.
2e verm. hoogd., 3e verm. bijb. gesch., 3e verm.

ned., 3e verm. vad. gesch., 4e verm. godsd.

Wim Bakx, van Geertruidenberg.
2e pro handt.
4e verm. aardr.

Harry van de Boel, van Thorn.
1e pro handt.

Hubert Limpens, van Chèvremont-Kerkrade.
1e verm. stelk., 2e verm. godsd., 2e verm. lat.

Antoine Horbach, van Gulpen.
2e verm. aardr., 3e verm. alg. gesch., 3e verm.

nat. hist.

Bernard Lucas, van Bloemendaal.
4e verm. godsd.

Karel Thijs, van Tilburg.
4e verm. nat. hist.

zde Afd.

Léon van Neer, van Maastricht.
Alg. pr., 1e pr. aardr., pro stelk., pr. nat. hist.,

2e pro lat., 2e pro bijb. gesch., 2e pro hoogd., 2e pr.
vad. gesch.

1e verm. ned., re verm. alg. gesch., 3e verm.
handt.

Bennie Stassen, van Weert.
Alg. pr., 1e pr. lat., 1e pr. ned., 1e pro hoogd.,

1e pro vad. gesch., 1e pr. alg. gesch., 2e pro nat. hist.
1e verm. godsd., 2e verm. stelk., 3e verm. aardr.
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Hubert Vliexs,

1e pro godsd.,
pr. 7 verm.

1e verm. aardr., 1e verm. vad. gesch., 2e verm.
ned., 2e verm. hoogd., 2e verm. nat. hist., 4e verm.
bijb. gesch., 4e verm. lat.

Kees Ruijs, van Woerden.
2e pro ned., 3e pro lat.
3e verm. vad. gesch., 3e verm. alg. gesch., 3e

verm. hoogd.

Gerard Reijgersberg, van Wateringen.
1e pro bijb. gesch., pro 5 verm.
2e verm. godsd., 2e verm. lat., 2e verm. ned.,

2e verm. alg. gesch., 4e verm. vad. gesch.

Jan van den Bosch, van Liempde.
pro 8 verm.
1e verm. hoogd., 1e verm. handt., 2e verm. bijb.

gesch., 3e verm. godsd., 3e verm. nat. hist., 4e
verm. alg. gesch., 4e verm. ned., 5e verm. lat.

Theo van Ruitenbeek, van 's-Gravenhage.
2e pro godsd.
1e verm. stelk., 2e verm. handt., 3e verm. lat.

van Simpelveld.
2e pro alg. gesch., 2e pr. handt.,

Rudolf van Rooyen, van Amsterdam.
1e pro handt.
2e verm. vad. gesch., 4e verm. godsd., 4e verm.

aardr.

Jan Paulussen, van Bergeijk.
pro 4 verm.
1e verm. nat. hist., 2e verm. aardr., 3e verm.

bijb. gesch., 4e verm. vad. gesch.

Jo Sterk, van Kerkrade.
2e pr. aardr.
1e verm. bijb. gesch., 4e verm. alg. gesch.

Joseph Botterweck, van Mechelen (L.).
1e verm. lat., 4e verm. hoogd., 4e verm. handt.

Paul Pierik, van Terborg.
4e verm. vad. gesch., 6e verm. lat.

Leo Verwiel, van Oisterwijk.
4e verm. nat. hist.

Hogere Burgerschool

VIERDE KLAS A.

Joseph Werry, van Spekholzerheide.
Alg. pr., 1e pro godsd., pro ned., pro hoogd., pro

econ., pro org. en techno V. d. handel en H.rek.,
pr. recht v. maatsch. verk., pro 5 verm.

verm. bedrijfsh. en boekh., 1e verm. aardr., 1e
verm. staatsinr., 2e verm. fin. rek., 3e verm. fr.

Rudolf Philips, van Valken burg (L.).
pr. eng., pr. staatsinr., pr. 4 verm.
1e verm. gesch., verm. org. en techno v. d. handel

en H.rek., verm. econ., 2e verm. ned.

Piet Huberts, van Harderwijk.
pr. gesch., pro 5 verm.
1e verm. ned., verm. eng., verm. scheik., 2e verm.

godsd., 2e verm. staatsinr.



Nol Janssen, van Nijmegen.
pr. scheik., pro 4 verm.
re verm. fr. , re verm. fin. rek., ze verm. ned.,

3e verm. godsd.

Jacques van Vlerken, van Boxtel.
pro bedrijfsh. en boekh., pro org. en techno v. d.

handel en H.rek.
verm. recht V. maatsch. verk.

Eduard van der Mast, van Heerlen.
ze pro godsd.
ze verm. ned., ze verm. gesch.

Nico van Wersch, van Simpelveld.
pr. aardr.
verm. econ., verm. scheik., ze verm.

Wim Scholtens, van Sappemeer.
pro eng.
ze verm. aardr.

staatsinr.

Egbert Ruijs, van Woerden.
3e verm. godsd.

Henri Tops, van Heer (L.).
verm. econ.

Govert Lion, van Batavia.
ze verm. gesch.

VIERDE KLAS B.

Willem Bour, van Heerlen.

Alg. pr., re pr. stelk., re pr. goniom., pr. nat.,
re pro scheik., re pro stereom., re pro nat. hist.,
ze pro beschr. mtk., ze pro fr. , ze pr. econ., pro
6 verm.

re verm. mech., re verm. lijnt., ze verm. eng.,
3e verm. ned., 3e verm. gesch., 4e verm. aardr.

Rolf Kasper, van Tandjoeng Enim (Sum.).
re pr. beschr. mtk., pro hoogd., ze pro godsd.,

ze pr. stelk., ze pro goniom., ze pr. mech., ze pr.
staatsw., pro 5 verm.

verm. nat., verm. econ., ze verm. gesch., 3e verm.
nat. hist., 4e verm. scheik.

Antoine de Bruyckere, van Oostburg.
re pro ned., re pro econ., re pro staatsw., ze pr.

nat. hist., ze pro gesch.
re verm. scheik.

Leo Huberts, van Harderwijk.
ze pro eng., ze pro aardr., pr. 7 verm.
verm. nat., verm. staatsw., ze verm. stereom.,

ze verm. beschr. mtk., ze verm. nat. hist., 3e verm.
scheik., 4e verm. fr.

Frans van Waes, van Westdorpe.
re pr. godsd., re pro fr., re pr. eng., pr. 4 verm.
ze verm. lijnt., 3e verm. beschr. mtk., 4e verm.

aardr., 4e verm. gesch.

Huib van de Stadt, van Brassan (Java).
re pro mech., ze pro scheik., pro 5 verm.
re verm. stelk., re verm. beschr. mtk., 3e verm.

stereom., 3e verm. eng., 4e verm. nat. hist.

Werner Buck, van Bleyerheide.
re pro gesch., pro 8 verm.
verm. goniom., re verm. nat. hist., re verm.

aardr., re verm. ned., re verm. hoogd., verm. econ.,
ze verm. godsd., ze verm. stelk.
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Theo van Rens, van 'Veert.
ze pro stereom., pro 4 verm.
verm. nat., re verm. fr., re verm. eng., 4e verm.

beschr. mtk.

Hein van Hapert, van Eindhoven.
ze pro ned.
re verm. gesch., ze verm. scheik.; ze verm. fr.

Frans von Hoegen, van Kerkrade.
pro 4 verm.
ze verm. mech., ze verm. aardr., ze verm. ned.,

4e verm. eng.

Noë! Ramakers, van Sittard.
re verm. godsd., re verm. handt., 3e verm. fr.

Jan Cremers, van Heerlen.
ze verm. hoogd., ze verm. handt., 4e verm. godsd.

Willy van Heeswijk, van Best.
re verm. stereom., 3e verm. ned.

Antoon Mulder, van Utrecht.
verm. staatsw., ze verm. godsd.

Johan Bos, van Wehe. .
verm. staatsw., 3e verm. aardr.

Hein Leunissen, van Nuth.
4e verm. godsd.

DERDE KLAS.
Iste Afd.

Joseph Bögels, van Rumpen-Brunssum.
Alg. pr., re pro stelk., re pro ned., re pro fr.,

re pr. eng., ze pro godsd., ze pr. kerk. gesch., ze
pr. scheik., ze pro staatsw., pro 4 verm.

re verm. gesch., re verm. aardr., re verm. hoogd.,
3e verm. nat.

Rudolf Jaartsveld, van Apeldoorn.
re pro godsd., re pro nat., pro handt., ze pro

aardr., ze pro eng., pro 4 verm. .
verm. stelk., ze verm. meetk., ze verm. gesch.,

~e verm. scheik.
Wim Janssen, van Nijmegen.

re pro staatsw., ze pr. nat., ze pr. ned., ze pro fr.
verm. kerk. gesch., re verm. handt., 4e verm.

aardr.

Karel Jàart sveld, van Groenlo.
pro handelsw., ze pro stelk., pr. 5 verm.
re verm. godsd., re verm. nat., re verm. eng.,

ze verm. scheik., 4e verm. meetk.
Otto Hermanns, van Kerkrade.

re pro meetk., pro hoogd., ze pr. kerk. gesch.,
pr. 4 verm.

verm. staatsw., ze verm. godsd., ze verm. nat.,
ze verm. ned.

Eligius Heijs, van Gennep.
pro gesch., re pro aardr., ze pro staatsw.
verm. handelsw., ze verm. eng., 3e verm. godsd.

Paul van der Lande, van Deventer.
pr. gesch., pro 4 verm.
verm. kerk. gesch., ze verm. handt., 3e verm.

meetk., 4e verm. scheik.
Piet de Bakker, van Walsoorden.

ze pr. meetk.
verm. stelk., re verm. scheik.



George Dechesne, van Enschedé.
re pro scheik.
verm. stelk., re verm. meetk.

Aloys Bergstein, van Kerkrade.
ze pr. staatsw.
verm. kerk. gesch., 4e verm. gesch.

Charles Lam berigts, van Weert.
re pro kerk. gesch.
verm. handelsw., ze verm. hoogd.

Ton Busch, van Dordrecht.
3e verm. gesch., 3e verm. aardr.

Frans Jaartsveld, van Groenlo.
3e verm. nat., 4e verm. godsd.

Carel Mali, van Curaçao.
ze verm. aardr.

Wijnand Hoogstraten, van Deventer.
3e verm. ned.

Alfons Kaanen, van Vieringsbeek.
3e verm. eng.

2de Afd.

Jacques Wij ffels , van Westdorpe.
re pr. kerk. gesch., re pro scheik., re pro aardr.

re pro staatsw., re pro ned., ze pro meetk., ze pr.
gesch.

re verm. stelk., ze verm. eng.

Bernard Mulder, van Bathmen.
re pr. gesch., pro fr., pro h~ogd., re pro eng., ze

pr. godsd., ze pro kerk. gesch.
re verm. aardr., verm. staatsw.

Wim Scholtens, van Kloosterburen.
re pr. meetk., ze pr. aardr., ze pr. eng., pr. 4verm.
re verm. gesch., verm. staatsw., re verm. fr.,

re verm. hoogd.

Gerard Schoemaker, van Deventer.
re pro godsd., ze pr. stelk., pro 7 verm.
verm. staatsw., re verm. eng., ze verm. gesch.,

ze verm. fr. , 3e verm. godsd., 3e verm. meetk.,
3e verm. aardr.
Dirk de Vries, van Bladel.

ze pro scheik., pro 5 verm.
verm. staatsw., ze verm. stelk., ze verm. meetk.,

4e verm. aardr., 4e verm. eng.
Piet Windels, van Heerlen.

ze pro staatsw., pro 4 verm.
re verm. godsd., verm. kerk. gesch., ze verm.,

h:JCgd., ze verm. handt.

Piet Ruijs, van Woerden.
re pro stelk., pro nat.
re verm. meetk., ze verm. scheik.,4e verm. godsd,

Piet Rouing, van Enschedé.
ze pr. ned.
3e verm. gesch.

Victor Savelkoul, van Geleen.
pr. 4 verm.
verm. kerk. gesch., verm. ned., ze verm.. aardr.,

3e verm. godsd.
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Jan van Oorschot, van Heeswijk.
re verm. scheik., ze verm. godsd.

Frits Opfergelt, van Eygelshoven.
3e verm. eng.

Jan Willemars, van Barneveld.
re verm. handt.

TWEEDE KLAS.

Iste Afd.

Jo Haagmans, van Kerkrade.
Alg. pr., re pro godsd., pro kerk. gesch., pr. stelk.,

pr. meetk., pro nat., pro aardr., pro nat. bist., pr.
ned., pro eng., pro boogd.

ze verm. gesch.

OUo Garritsen, van Keulen.
ze pro godsd., pro 5 verm.
verm. ned., re verm. boogd., re verm.. eng., re

verm. gesch., ze verm. nat. bist.

Gerard Goossens, van Heerlen.
pro gesch., pr. eng.
verm.. nat., re verm.. kerk. gesch., ze verm. hoogd.

Hubert van den Hoef, van Valkenburg (L.).
pr. gesch.
re verm.. nat. bist., re verm.. aardr.

Douwe Hamer, van Pangkalan Brandan (Sum.).
Xeverm. meetk., ze verm. godsd., ze verm. stelk.

Nico Hoefsloot, van Kerkrade.
re verm. stelk., ze verm. godsd.

Rob Leijgraaf, van Oosterhout.
re verm. godsd., ze verm. kerk. gesch.

Bram Lion, van Batavia.
ze verm. meetk.

. Lou Horbach, van Gulpen.
ze verm. eng.

Huub Huijts, van Heerlen.
4e verm. godsd.

2de Afd.

Harry Reijnen, van Mill.
Alg. pr., pro kerk. gesch., pro meetk., pro nat.

hist., pro hoogd., pr. eng., ze pro godsd.
re verm. alg. gesch., ze verm. nat.

Raoul Stam, van 's-Gravenhage.
pro vad. gesch., pro alg. gesch., pro fr.
ze verm. hoogd., ze verm. eng.

Sjef Vers churen , van Loon op Zand.
pr. aardr., pr. fr.
verm. kerk. gesch., re verm. hoogd., ze verm..

alg. gesch.

René Seelen, van Rijen.
pro kerk. gesch., pr. vad. gesch.
ze verm. alg. gesch., 4e verm.. eng.

Berry Smits, van Nijmegen.
pro ned., pro handt.
re verm. aardr.



Fons Majoie, van Maastricht.
pro nat.
verm. meetk., ze verm. eng.

Gerrit van der Werf, van Bolsward.
pro 5 verm.
verm. kerk. gesch., verm. meetk., Je verm. eng.,

ze verm. aardr., ze verm. nat. hist.

Luc Veeger, van Groningen.
Je verm. godsd., verm. vad. gesch., Je verm. ned.

Wim Riksen, van Dongen.

Je verm: nat., Je verm. nat. hist., ze verm. ned.
Bob Duynstee, van Roermond.

ze verm. handt., 3e verm. eng.
Karel Vaessen, van Kerkrade.

verm. kerk. gesch.

Jaap Ruijs, van Woerden.
verm. vad. gesch.

Theo Wortelboer, van Groningen.
ze verm. godsd.

EERSTE KLAS.

Iste Afd.

Eddy Ruijter, van Arnhem.
Alg. pr., Je pro godsd., Je pro stelk., Je pro meetk.,

Je pro ned., pro fr., pro handt., pro 4 verm.
Je verm. bijb. gesch., Je verm. gesch., Je verm.

aardr., ze verm. nat. hist.

Leo Struijcken, van Tilburg.
Je pr. gesch., pr. fr., ze pro meetk., pro 4 verm.
Je verm. godsd., Je verm. aardr., ze verm. bijb.

gesch., 3e verm. stelk.

Albert van Loo, van Kerkrade.
ze pro bijb. gesch., ze pro nat. hist., ze pro gesch.,

ze pro aardr.
ze verm. hoogd., 3e verm. godsd.

Hans Hunink, van Wijhe.
pro fr. , ze pro godsd., pro 4 verm.
Je verm. stelk., 3e verm. meetk., 3e verm. ned.,

3e verm. aardr.

Willy van Wijck, van Nijmegen.
Je pro nat. hist., Je pro aardr.
Je verm. meetk., ze verm. godsd., ze verm. handt.

Theo Jacobs, van Weert.
ze pro stelk., ze pro ned.
Je verm. nat. hist., Je verm. fr., 4e verm. gesch.

Polly van Waes, van Westdorpe.
ze pr. hoogd.
ze verm. stelk., 3e verm. nat. hist., 4e verm. ned.

Hubert Broers, van Heerlen.
Je pr. hoogd.

Robert Coppes, van Enschedé.
Je pro bijb. gesch.

Theo Hillen, van Blerick-Venlo.
pro 5 verm.
Je verm. ned., Je verm. handt., ze verm. meetk.,

ze verm. gesch., 4e verm. bijb. gesch.
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JooP Wortelboer, van Groningen.
3e verm. bijb. gesch., 3e verm. gesch., 3e verm.

aardr.

Gerard Pasman, "an Spekholzerheide.
ze verm. ned., 4e verm. godsd., 4e verm. nat. hist.

Joseph van Wersch, van Kerkrade.
4e verm. meetk.

2de Afd.

Frans Oosterholt, van Groenlo.

Alg. pr., Je pro godsd., Je pro bijb. gefch., Je pr.
ned., pro fr., Je pro vad. gesch., pro alg. gesch.,
Je pro aardr., ze pro nat. hist.

Je verm. handt., ze verm. meetk.

Cor de Jong, van Loon op Zand.
pro alg. gesch., pro fr., pro hoogd., ze pro meetk.,

ze pro vad. gesch., pr. 4 verm.
Je verm. ned., ze verm. godsd., ze verm. stelk.,

ze verm. nat. hist.

Ad de Jong, van Loon op Zand.
pro fr., pro hoogd., ze pro godsd., ze pr. ned.
3e verm. nat. hist., 3e verm. alg. gesch.

Gerard Leenders, van Venlo.

Je pro stelk., Je pro meetk., pr. 4 verm.
Je verm. aardr., ze verm. vad. gesch., 4e verm.

nat. hist., 4e verm. a.1g. gesch.

Piet Feldbrugge, van Groningen.
ze pro aardr., pro 4 verm.
Je verm. meetk., Je verm. alg. gesch., ze verm.

ned., 3e verm. alg. gesch.

Hendrik Maréchal, van Kerkrade.

Je pro nat .hist., ze pro stelk.
3e verm. godsd.

Gied van Hoorn, van Loon op Zand.
ze pro bijb. gesch.
'Je verm. godsd., Je verm. stelk., Je verm. vad.

gesch.

Louis Huberts, van Harderwijk.
pr. 4 verm.
Je verm. nat. hist., ze verm. aardr., ze verm.

handt., 3e verm. meetk.

Jan Hermans, van Schinnen.
3e pr. voordr.

Gerard de Schutter, van Fijnaart.

ze verm. alg. gesch., 4e verm. vad. gesch.

Steef Sorbi, van Wassenaar.

ze verm. voordr., 3e verm. ned.

Jan Peters, van Dedemsvaart.
verm. hoogd.

VoorbereidendeKlas

Hendrik Bröcheler, van Vaals.
Alg. pr., Je pr. bijb. gesch., Je pro ned., Je pro

hoogd., Je pr. rek., Je pro vad. gesch., Je pro aardr.
ze verm. godsd.



Ben Veraart, van Kerkrade.

ze pro bijb. gesch., ze pro ned., ze pro hoogd.,
ze pro rek., ze pro vad. gesch., ze pro aardr., 3e pr.
godsd.

Je verm. nat.

Antoon Smit, van Nijmegen.

Je pro voordracht, ze pro handt., 3e pr. godsd.,
3e pro ned., 3e pro aardr.

ze verm. hoogd., 3e verm. nat.

Bertie de Vries, van Blade!.

Je pro nat., ze pro godsd., 3e pro bijb. gesch.
Je verm. ned., Je verm. vad. gesch., Je verm.

aardr.

Floris Garrit~en, van Keulen.

Je pro godsd., 3e pro hoogd., 3e pro vad. gesch.
Je verm. bijb. gesch., se verm. ned.

Joseph Höppener, van Ubach over Worms.

3e pro nat., 3e pr. handt.
3e verm. bijb. gesch., 3e verm. vad. gesch.

Wim Jans~en, van Maastricht.

3e pro rek.
Je verm. ned., Je verm. handt.

Hubert Hermans, van Schinnen.

Je pr. handt.
3e verm. hoogd., 3e verm. rek.

Sjef Coenen, van Uden.

ze pr. nat.
4e verm. godsd.

Peter Diederen, van Chèvremont-Kerkrade.

3e pro voordr.
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Jean van Loo, van Gulpen.

pro S verm.
Je verm. rek., ze verm. nat., 4e verm. bijb. gesch.,

4e verm. vad. gesch., 4e verm. aardr.

Frans van Heeswijk, van Best.

ze verm. rek., 4e verm. ned., 6e verm. godsd.

Jan Jaartsveld, van Silvolde.

Je verm. godsd., ze verm. bijb. gesch., ze verm.
vad. gesch.

Antoon Voncken, van Terwinselen.

ze verm. handt., 3e verm. ned., 4e vetm. hoogd.

Theo Halsema, van Wehe.

ze verm. aardr., 6e verm. godsd.

Jan Menu, van Kloosterzande.

3e verm. voordr.

Martinus Minke, van Dedemsvaart.

3e verm. aardr.

JooP Demes van Dokkum.

3e verm. handt.

KLEIN ROLDUC

Prijs voor uitmuntend gedrag

Henk Govers, van Tiel.
Kees van de Kar, van Beek (N.-BL).
André Louwers, van Uden.
Hubert Vliexs, van Simpelveld.
Guus Wouters, van Limmel-Maastricht.



JAARVERSLAGEN
De Maria-Congregaties

Het verhaal van de uiterlijke faits et gestes
van de Rolducse Maria-Congregaties is steeds
zeer eenvoudig en weinig uitvoerig. Allerlei
verenigingen, die uit hun aard meer aan de
weg timmeren, verrichten het werk, dat in
andere instituten aan evenzovele onderafdelin-

gen van de Maria-Congregatie is opgedragen.
De volgende verdagen leggen hiervan verant-
woordingaf.

Daarmee is natuurlijk allerminst gezegd, dat
de taak van de Congregaties daarom van minder
belang is. Zij leggen er zich immers bijzonder
op toe, bij haar leden de ziel van alle apostolaat
te vormen en te verstevigen: hun geestelijk
leven - en dat onder de bescherming en voor-
spraak van Moeder Maria.

Om deze laatste reden vooral is de opdracht
van de nieuwe leden steeds een hoogtepunt in

het Congregatieleven, waarvan ook de Rolducse
"buitenwereld" meer notitie kan nemen. Het
eigenlijke werk geschiedt in de veertiendaagse,
resp. (vanwege oorlogsomstandigheden) maan-
delijkse afdelingsbijeenkomsten - en bijzonder
in het hart van iederen jongeman, die er zich

. ernstig op toelegt te leven naar de hoge idealen
van zijn vereniging: zelfheiliging en daarna op
hem passend terrein, apostolaat. Het zou uiterst
moeilijk, zo niet onmogelijk zijn daarvan iets
in een jaarboekverslag neer te leggen.

CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE VROUW
ONBEVLEKT ONTVANGEN.

De raad van de Iste afdeling, die uit de
philosophen bestaat, was als volgt samengesteld:
Prefect: Jean Swakhoven.



Iste Assistent: ]ules Rademakers.
2de Assistent: Piet Delhoofen.
Iste Raadslid: Leo van der Meulen.
2de Raadslid: Harry Houben.

Voor een 60-talleden (de Prefect was sinds
het 2de trimester wegens ziekte thuis) behan-
delde de Directeur van Rolduc, die tevens
Directeur is van deze afdeling, in zijn confe-
renties het mooie boekje van Dr. Emile Neubert
S.M., Mijn Ideaal, Jezus de Zoon van Maria
(vertaald door]. d'Aquin S.J.).

De 2de afdeling (Seminaristen van 6 tot en
met 2 Gymnasium) telde 61 leden en had tot
bestuur: .
Prefect: George Crolla.
Iste Assistent: los. Moonen.
2de Assistent: Martin van den Broek.
Iste Raadslid: ]ustin Offermans.
2de Raadslid: August Dohmen.

Reeds spoedig verloor deze afdeling helaas
een van haar leden, André Muskens, leerling
van de 6de Gymnasium. Na een kort, maar
zeer hevig lijden riep God hem 5 November
1942 tot Zich.

. De Directeur, Mhr. Deumens, sprak bij de
juniores over de geheimen van de Rozenkrans
en daarna over het leven van den H. Gabriël
dell' Addolorata, na een inleidende conferentie
over offervaardigheid; bij de. seniores over de
waardigheid van en de roeping tot het Pries-
terschap ~ daarna over de Katholieke Actie,
bijzonder over de wijze, waarop een seminarist
te Rolduc aan de K.A. kan meedoen.

In deze congregatie deden 13 leden hun
opdracht.

CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE VROUW
BOODSCHAP.

Bij het begin van het schooljaar 1942 legde
Mhr. Reijnen, in verband met zijn vele werk-
zaamheden als leraar, het Directeurschap van
de Iste sectie van deze Congregatie neer. Hij
werd opgevolgd door den Z. E. Heer Directeur
van der Mühlen.

De Iste sectie, waarvan Frans Verhey Prefect
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was, telde dit jaar 78 leden, waarvan er 5 de
opdracht deden.

De Directeur behandelde in de vergaderingen
- in aansluiting aan de groei van een Katho-
lieke Actie in ons huis - vooreerst het begrip
K.A. en vervolgens telkens de maandpunten,
zoals die door het Diocesaan Bureau voor K.A.
te Meerssen werden uitgegeven.

De 2de sectie, waarin Hein Hermans en Marcel
Buise raadsleden waren en die geleid werd door
Mhr. Damen, telde 63 leden. Hiervan deden er
32 de opdracht.

In de afdelingsbijeenkomsten werd vooral ge-
sproken over de structuur van ons geestelijk
leven, en wel bijzonder over de drie goddelijke
deugden, die als de vermogens zijn, waarmee
wij in het bovennatuurlijk leven daden kunnen
stellen.

In het geheel telde Rolduc dit jaar dus 262
Congreganisten, waarvan er 50, voornamelijk
op 2 Februari, hun opdracht deden. Zoals ge-
woonlijk werd deze plechtigheid voorafgegaan
door een eenvoudige driedaagse avondoefening,
waarin door de verschillende Directeuren ge-
sproken werd over Maria als onze Moeder en
Voorspreekster en over de betekenis van het
feest van Maria Lichtmis.

In de feestvergadering van 2 Februari sprak
Mhr. Deumens over Maria, Moeder der godde-
lijke genade.

Op het titelfeest van de Congregatie der
niet-seminaristen, 25 Maart, werd een tweede
algemene vergadering gehouden, waarin Mhr.
Charles] anssen sprak over de betekenis van
het feest: Maria, dienstmaagd des Heren.

Wij besluiten djt simpele verslag In de over-
tuiging, dat wij op een mooi Congregatie-jaar
mogen terugzien, en met de wens, dat vele
Rolduciens jaar in jaar uit het grote belang
van het lidmaatschap der Congregatie mogen
inzien - tot hun eigen heil en tot heil van onze
gemeenschap.

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

Jaarverslag 1942--1943
Bestuur:

J. Debets, voorzitter.
W. Buck, vice-voorzitter.
P. Theunissen, secretaris.
P. Takken, penningmeester.
Jac. Haenen

}
J. Augmtus bestuursleden.
J. Offermans
J. Janssen, Moderator.

De omstandigheden waaronder de missiever-
eniging in de laatste jaren moest werken, waren
helaas ook het afgelopen verenigingsjaar nog
steeds dezelfde. Aanpassing, c.q. beperking van
haar uiterlijke werkzaamheden bleef dan ook
dit jaar geboden. Daarom zal dit jaarverslag
weer voor een groot stuk melding moeten maken
van het werk dat voor, en deels ook door de

leden verricht is op de verenigingsbijeenkomsten.
De vergaderingen bleven immers naast onze
missie-bibliotheek het enige middel dat allen
gelijkelijk ten dienste stond voor het vermeer-
deren van missiekennis.

Zoals reeds meermalen betoogd is, ligt hierin
juist het karakteristiek-eigene van een studenten-
missieactie, niet alleen onder de huidige omstan-
digheden. De hier beneden nog volgende ver-
slagen der afzonderlijke afdelingen van onze
vereniging zullen laten zien, hoe gedurende het
afgelopen jaar o.l.v. de afdelingsbesturen dit
middel is aangewend, en in hoeverre we hier
van succes kunnen spreken.

Al kan niet genoeg de nadruk gelegd worden
op die specifieke taak van een echte studenten-
missievereniging, toch willen we thans vooral
de aandacht vestigen op iets anders. We be-
doelen iets dat in zijn wezen nog altijd het
voornaamste blijft in de missieactie, ook in die
van studenten, nl. het bijden en offeren voor
het missiewerk. Hierop moet trouwens ook onze
verworven concrete of gedetailleerde kennis
van de missie gericht zijn. Deze moet er toe
bijdragen dat ons bidden voor de missie meer
bepaald is, en een vuriger smeken wordt. Dit
alles werd in vorige jaarverslagen niet onvermeld
gelaten. Wanneer we thans iets meer willen

zeggen over het b~dden voor de missie, dan
kQmt dit in het bijzonder neer op een woord
over het Apostolaat des Gebeds.

Enige factoren zijn voor ons aanleiding om
hier speciale aandacht aan te schenken. Deze
factoren brachten ons er toe om vooral in het

laatste trimester te pogen allen tot een her-
nieuwde opvatting van hun lidmaatschap van
het A. d. G. te brengen. De eerste factor ligt
hierin, dat onze vereniging in de werkzaamheid
van het A. d. G. een van de weinig overgebleven
vormen van missieactie heeft, die zij bij leden
en niet-leden kan uitoefenen. Het spreekt van-
zelf dat we de nog mogelijke actie met des te
groter ijver willen voeren.

Een tweede factor is het feit dat het a.s.

vijfde lustrum van onze vereniging ongeveer
samenvalt met het vierde lustrum van het

verspreiden van het A. d. G. te Rolduc. Dit
zou op zich al reden genoeg zijn om - ter be-
zinning - bijzondere aandacht te wijden aan
dat voorname werk van onze vereniging ter
verwezenlijking van haar eerste doel: bidden
voor de missie. Als derde factor kunnen we

aangeven dat het volgend jaar ook het gebeden-
verbond zelf een jubileum viert, eri wel zijn
eerste eeuwfeest. En als een laatste aanleiding
noemen we ten slotte de belangwekkende rede
die de H. Vader zelf in Jan. 1.1. heeft gericht
tot de leden van het A. d. G. in Italië. Hier

komen we straks nog even op terug. .

In het A. d. G. hebben we een bepaalde bond
voor apostolisch bidden, en daarmee ook een
bepaalde wijze van bidden voor de missie. In
dit internationale gebedenverbond, ook wel
Bond van het H. Hart geheten, wordt door de
leden dagelijks gebeden, Gearbeid en geleden
ter vervulling van de bede: Uw Rijk kome.
Dit doen ze in vereniging met het Goddelijk
Hart van Jezus. In de dagelijkse morgenopdracht
n.l. wordt hun bidden, werken en lijden van de
dag door het Onbevlekt Hart van Maria aan
Jezus' H. Hart opgedragen, tot eerherstel en
tot alle intenties, waarvoor Jezus zich onop-
houdelijk op het altaar opoffert; in het bij-
zonder voor de intenties van de Bond en voor



die, welke de Paus voor iedere maand afzonder-

lijk aanbeveelt. Deze intenties zijn kernachtig
vervat in de zinspreuk van het A. d. G. : Uw
Rijk kome. Een mooiere en meer universele
vorm kunnen we aan ons apostolisch bidden

en offeren wel niet geven, mits deze natuurlijk
door de dag ook werkelijk beleefd wordt.

In het A. d. G. hebben we derhalve iets, dat
niet alleen ons apostolisch bidden stuwt, maar
ook regelmatig en concreet aangeeft waarvoor
we moeten bidden. Het is dan ook geenszins
te verwonderen dat onze vereniging, gezien haar
eerste doel: geestelijke steun te verlenen aan
het missiewerk, al spoedig na haar oprichting
een nieuw centrum van het A. d. G. geworden
is. Sindsdien heeft zij niet alleen het lidmaat-
schap van het A. d. G. gepropageerd onder haar
leden, maar ook gepoogd het te verspreiden
over de Rolducse communauteit. Reeds bijna
twintig jaar heeft onze vereniging hiervoor ge-
werkt, en ieder jaar mocht ze melding maken
van een groot aantal leden van deze bond van
het H. Hart.

De wijze waarop we in dit jaarverslag de
aandacht willen vestigen op het A. d. G. kan
gevoeglijk bestaan in een beknopte weergave
van de voornoemde rede van den Paus.

De Paus wijst vooreerst op de werkelijk on-
schatbare betekenis, die de door de gelovigen
opgedragen persoonlijke gebeden en offers heb-
ben voor de vervulling van de zending van de
Kerk in de wereld. "Het gebed, de tranen, de
liefde, zijn in werkelijkheid iets groots ,
wanneer ze gedragen worden in vereniging met
het offer, dat Jezus sinds eeuwen voortdurend

opdraagt op het altaar". Daarnaast zet hij
uiteen dat het echte gebed van den christen
naar het model van het gebed dat Jezus Zelf
aan allen onderwezen heeft, in wezen een apos-
tolisch gebed is, dat in zich bereikt de heiliging
van Gods naam, de komst en uitbreiding van
Zijn rijk, de kinderlijke overgave aan de be-
schikkingen van Zijn liefdevolle Voorzienigheid
en aan Zijn verlossende en zaligmakende heilswil.

In alle noodwendigheden waarin de Kerk op
aarde verkeert, tegenover alle rampspoed en
beproeving, waarin zij het menselijk geslacht
gesteld ziet,vertrouwt de Paus dan ook bovenal

op ons aller gebeden. In alle tijden werd de
Kerk bij de uitvoering van haar ontzaglijke
opdrachten door het gebed van haar gelovigen
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hierin ondersteund. Ten aanzien van haar onge-
hoorde verplichtingen en veelvuldige zorgen in
onze dagen - en hieronder noemt de Paus ook

het missiewerk, de terugkeer van de ongelovigen
tot het geloof en van de afgescheiden broeders
tot de kerkelijke eenheid - kan zij, aldus de
H. Vader, niet verwachten een zo ontzaglijke
onderneming tot een goed einde te brengen
zonder een phalanx van biddenden en eerher-

stellers, wier smekingen en offers elke dag tot
God opstijgen. In deze phalanx nu hebben de
leden van het A. d. G. zich laten inlijven door
hun belofte van trouwe verbondenheid met het

Hart van den Verlosser der wereld, dat al de
noden van de wereld ziet en ze tot in de kleinste

bijzonderheden bij Zijn hemelsen Vader aanbe-
veelt. Maar omdat wij mensen er niet toe in
staat zijn om alle noden van de wereld te zien,
noch elke kleinere noodwendigheid in zijn samen-
hang met het geheel, houdt het A. d. G. niet
enkel dezelfde belangen van de wereld die Jezus
ziet, aan onze apostolische ijver voor, maar
bovendien nog achtereenvolgens - door zijn
maandbriefjes - een of ander nauwkeurig om-
schreven, particulier belang van het ogenblik."
Gij hebt de taak elke maand uw aandacht te
vestigen op deze intenties om het belang en de
dringende noodzakelijkheid er van beter te
beseffen, om met meer begrip en liefde de noden
te kennen, waarvoor men uw hulp inroept, om
daardoor de offers te schenken die men van u
verwacht.

Wat zijn deze intenties toch geschikt om de
horizonten van uw geest te verruimen en de
genegenheden van uw hart te verheffen en te
veredelen." Door aan de maandintenties nauw-
lettend de aandacht te schenken - we zouden

in deze passage het woord "bestudering" mogen
schrijven - zal ons gebed, aldus de Paus ten
slotte, zich geleidelijk modellerend naar het
gebed van Jezus, steeds meer universeel worden,
maar daarom niet minder nauwkeurig (lees:
bepaald), niet minder intens.

Een overtuigender, ja meeslepender betoog
voor het A. d. G. zal wel niemand kunnen houden
na dit van den Paus zelf. We hebben onze her-

nieuwde actie van dit Apostolaat te Rolduc
dan ook ingezet met de woordelijke tekst van
de toespraak ter kennis van allen te brengen.
Onze actie heeft verder bestaan in het laten

houden van een preek op Hemelvaartsdag over



het A. d. G. door den Z. E. Pater J. Hellings

S.J., Directeur van het Nationaal Bureau te
Nijmegen. In aansluiting hierop hebben we enige
tientallen propagandablaadjes verspreid, het
Apostolaat ingevoerd op Klein-Rolduc, en last
but not least, organiseerden we een aparte
vergadering voor onze zelateurs. Hun werd het
Handboekje van het A. d. G. ter hand gesteld

. en vooral wezen we hen er op dat zij zich onder
de huidige omstandigheden op de eerste plaats
dienen te beschouwen als zelateurs van het

A. d. G. We namen verder het belangrijke be-
sluit dat voortaan iedere maand een zelateurs-

vergadering zou gehouden worden. Hierop wordt
Dnze zelateurs de actualiteit van de maand-

intenties kort aangetoond, maar bovendien
worden n.a.v. de maandintenties door onderling

Dverleg enige practische punten vastgesteld,
die de zelateurs de komende maand door woord
en daad zullen beleven. Hierdoor werd de actie
der zelateurs voor het A. d. G. voorgesteld

als een aangepaste vorm van K.A. op Rolduc.
En nog meer: we meenden hiermee een prachtige
combinatie verwezenlijkt te hebben van de drie
grote acties van Paus Pius XII: Missieactie,
K.A., en Apostolaat des Gebeds. Bovendien
werd besloten dat in de toekomst een korte

uitleg der maandintenties aan alle leden van
het A. d. G. ter lezing zou worden voorgehouden,
waardoor we hopen hun gebed te verlevendigen.

Moge de zegen van Jezus' H. Hart en van het
Onbevlekt Hart van Maria op onze actie rusten.

Thans laten we dan het eigenlijke verslag
der vergaderingen volgen, en wel op de eerste
plaats dat der algemene vergaderingen.

Algemene vergaderingen.

De vergaderingen der missievereniging hadden
dit jaar wellicht meer dan anders hun waarde.
Immers hierdoor werd onze aandacht afgeleid
van de grote politieke gebeurtenissen en strijd-
tonelen om ons eens meer te gaan bezinnen
op een andere en voornamere strijd: de strijd
voor het Rijk Gods. Was dit reeds het geval
voor de vergaderingen der afzonderlijke afde-
lingen, in hogere mate nog gold dit voor de
algemene vergaderingen. Want hier kwamen
mannen voor ons spreken, die gestaan hadden
midden in de hitte van de strijd of die anderen
voor deze strijd voorbereiden.

Zo kwam als eerste spreker op Missiezondag
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IS Oct. Father F. v. d. Made S.]., die ons aan
de hand van lichtbeelden zijn lezing voordroeg:
" Van missiepost tot missiestatie". Als een echt
pionier en als een waar ingenieur zagen we hem
vaak ten koste van harde, zwoegende arbeid

zijn missiepost omvormen tot een welvarende
missiestatie, van alle moderne hulpmiddelen
voorZIen.

's Avonds volgde een meer algemeen gehouden
spreekbeurt door Pater Dr. J. Schoutens S.V.D. :
"De huidige toestand van de missie". Met
geestdriftige woorden schilderde hij ons de toe-
stand der missie vóór de oorlog. Vooral wees

hij er op, dat nog steeds Christus' woord gold:
"doch werklieden zijn er weinig". In een tweede
gedeelte besprak hij de vraag: wat zal er met
de missie gebeuren na de oorlog? Menselijker-
wijze gesproken staat de missie er dan hopeloos
voor. Slechts één redmiddel is er: bidden en

offeren. Hierom beval hij ons hartelijk aan de
Apostolische H. Communie, waarvoor dan ook
vele leden zijn aangeworven op Rolduc.

Op 22 Nov. kwam Pater Th. Thoolen S.V.D.
spreken over zijn missiegebied Flores. In een
voordracht met lichtbeelden toonde hij ons

de grote moeilijkheden, waarmee de missie in
dit land te kampen had, maar ook de grote
vorderingen. Op duidelijk~ wijze schetste hij
voor ons de ontwikkeling van het "kleine stal-
letje van Bethlehem" tot de tegenwoordige
statige kerken en kathedralen. Bijzondere aan-
dacht besteedde hij ook aan de verschillende
volksgebruiken, vooral bij kerkelijke feesten.
Tot slot zong hij enige inheemse liedjes.

Het hoogtepunt van dit jaar vormde onge-
twijfeld de lezing van Father Dr. J. Thoonen
S.]., die ons de missie liet zien vanaf theolo-
gisch standpunt. Als kernpunt van zijn betoog
nam spreker: Christus, het Woord, is mens
geworden. Christus werd mens om het mensdom,
dat in Adam gevallen was, in zijn gehele tota-
liteit te redden. Daartoe stierf Hij aan het kruis,
daartoe schiep Hij Zijn mystiek Lichaam: de
Kerk met Christus als Hoofd. De mensheid, en

bloc in Adam gevallen, werd door Christus en
bloc verlost. De individuele verlossing geschiedt
door het doopsel. Zo heeft de Kerk als wezen-
lijke taak deze verlossingsgenade uit te delen,
en dit is nu het primaire doel der missie. In het
tweede gedeelte ging Father Thoonen dieper
in op onze persoonlijke missieplicht. Met onze



bovennatuur moeten we sympathi~eren met onze
heidense broeders. Bovennatuurlijke liefde sluit
niemand uit en de kwaal der liefde geneest
slechts door de tegenwoordigheid van het object.
En toen stelde spreker ons een vraag, waaraan
we altijd en overal onze missieliefde kunnen
toet~en: durven wij Afrikaan worden met de
Afrikanen, d.w.z. geheel met hen meeleven en
sympathiseren, zoals Christus mens werd voor
de mensen? Durven wij St. Paulus de woorden
nazeggen: Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal,
zonder enige restrictie te maken?

Als student kunnen we dat het best verwe-
zenlijken door de studie van vele mi~sieproble-
men om zo tot mi~sieliefde en missieactie te
komen.

Het applaus bewees wel met welk een enthou-
siasme spreker zijn toehoorders bezield had.

II April bracht ons de laatste algemene ver-
gadering, met een populaire voordracht van
Pater Dr. B. Zuure W.P. over zijn missiegebied
Oeroendi.

Uit het voorafgaande blijkt wel dat dit jaar
het algemene missieprobleem meer op de voor-
grond trad. We zagen onze eigen bekrompen
opvatting eens geconfronteerd met het hoge
standpunt van Christus en Zijn Kerk. En juist
in onze dagen heeft dit alles zijn bijzondere
waarde, en wel om een dubbele reden. Eerstens
omdat we een idee krijgen van de grote moei-
lijkheden waarmee de missie op het ogenblik
te kampen heeft, dus passief. Op de tweede
plaats omdat we inzien dat ook wij door en
in Christus zijn ingeschakeld in deze strijd, en
door ons gebed en ons offer mee moeten werken
aan de uiteindelijke overwinning; dus ook actief
moeten we onze penoon inzetten voor het Rijk
van God.

Eerste afdeling.

De lezingen die in deze afdeling gehouden
werden kan men indelen in twee wort en n.l.

algemene missieproblemen en biographiën.
Wat betreft de bestudering der algemene

missieproblemen kunnen wij zeker terugzien
op een vruchtbaar jaar. Toch namen de bio-
graphiën een overwegende plaats in, hetgeen
blijkt uit de titels:

Het missiegebed.
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De Islam in Noord-Afrika.
Het katholiek onderwijs in Japan.
De mi~sieactie onder de studenten.
Pater Arnold Jans~en.
Pater Damiaan.
Het verval der Kerk in de laat-M.E. en de

terug~lag er van op de mi~sie.
St. Franc. Xaverius en zijn bekeringsmethode.
Kard. Lavigerie.
De missie en haar economische werkzaamheid.
De K. A. in de heidense missie.

De ritenstrijd in China.
Paus Pius XI.

.

Tweede afdeling.

Ook over het werk en de belangstelling van
deze afdeling mogen wij tevreden zijn.

Wat de lezingen betreft kunnen wij de vol-
gende titels vermelden:

De missie in Zuid-Amerika tijdens de Her-
vormmg.

Don Bo~co en de missie.
Missie en geneeskunde.
Japan en de missie.
Waarom is China nog niet bekeerd?
Scheuring.
Missie en intellectueel.
Hereniging.
Kard. van Rossum en de missie.
Missie en wciale vraagstukken.
Het Bolsjewisme en de missie.
Pygmeeën.
Rusland.
De missionarissen van Scheut.
Pater Damiaan.

Ook de andere werkzaamheden, zoals het
verzenden van tweede-hands boeken naar missie-
huizen en de verkoop van ons gebedenboekje,
hadden zeer gunstige resultaten.

Het totaal der bijdragen aan de verschillende
missiegenootschappen bedroeg ongeveer 1800
gulden.

Samenvattend constateren wij dit jaar een
vooruitgang in ons verenigingsleven. Moge God,
de Heer van de oogst, ons werk blijven zegenen,
vooral op voorspraak van den H. Paulus, onzen
groten Patroon.

Het Bestuur.
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Jaarverslag Jeugdconferentie "H. Joannes Bosco"
van de Vereniging van den H. Vincentius te Rolduc

Januari 1942- Januari 1943.

Wederom is een jaar verlopen. Wat onze
vereniging betreft, kunnen we het geslaagd
noemen. Op vele moeilijkheden zijn we wel
gestoten, maar door energiek doorzetten en
met de hulp van anderen hebben we toch veel
kunnen doen voor de gezinnen in het bijzonder.
Ons eerste doel werd vooral nagestreefd door
de handhaving van onze gewoonte van weke-
lijkse H. Communie en rozenkrans. Om dan
nog nader tot dat doel te geraken gaf de Zeer-
eerwaarde Heer Ed. Beel in twee series zijn
causerieën.

Het contact met de gezinnen werd stipt onder-
houden door het wekelijks bezoek. De verslagen
wezen uit, dat men steeds getracht heeft een
schakel te vormen tussen het gezin en de ver-
eniging. Op die wijze werd de mogelijkheid ge-
schapen tot een vertrouwelijke omgang, wat
noodzakelijk is om met de toestand van een
gezin op de hoogte te komen.

De tegenwoordige omstandigheden brachten
met zich mee, dat we in de loop van het jaar
twee gezinnen konden uitschakelen, omdat ze
financieel sterk genoeg waren komen te staan.
Twee huisgezinnen kwamen onder de zorgen
van zusterconferenties. Daarvoor werden ons

twee andere aangewezen. Drie families bezochten
we gedurende het hele jaar. De achteruitgang
in het aantal bestond hierin, dat het gemidqelde
aantal van zes gezinnen per week terugliep
op vijf.

Wat het verenigingsleven zelf betreft: in
Februari beëindigde Aalmoezenier Beel het
onderwerp "Het recht en de plicht van charitas"
in een tweetal uiteenzettingen, waarin actuele
kwesties werden besproken.

In verband met de vervroegde eindexamens
werd in het begin van Maart een zestal nieuwe
leden in de conferentie opgenomen; de president
wees hen op de plichten, die het Vincentiaan-zijn
met zich mee brengt.

In Mei leed de vereniging het verlies van de
volgende leden: W. van Thiel, penningmeester;
H. van Bladel, J. Erens en K. van Wayenburg.
Zij verlieten Rolduc na een gelukkig besluit

aan hun studies te hebben gemaakt. Tot pen-
ningmeester werd G. Crolla benoemd.

De jaarlijkse collecte toonde weer, dat onze
conferentie de volle belangstelling geniet.

Het nieuwe schooljaar bood geen geruststel-
lende verwachtingen. De president J. Janssen
was aangesteld tot president van de philosophen
en zou dus binnenkort moeten aftreden. Boven-
dien verloren we twee leden en het aantal fami-

lies werd teruggebracht op vier. Toch sprak de
president een bemoedigend woord, waarbij hij
vooral op het hoofddoel wees.

In October was Aalmoezenier Beel wederom

bereid gevonden om een aantal lezingen te
houden in het teken van het verband tussen

Rolducien en Vincentiaan. Achtereenvolgens
werden behandeld: de Eenvoud, Wilskracht en

Vrijgevigheid. Hierin werden talrijke waarde-
volle wenken gegeven, die ons moeten maken
tot beter Vincentiaan en zo ook tot beter Rol-

ducien. Bij het dankwoord van den president
kunnen wij ons aansluiten, omdat wij ons bewust
zijn van het nut van die uiteenzettingen.

Op 3 November had de presidentswisseling
plaats. Zoals de voorzitter van de Bijzondere
Raad aangaf in zijn inleidend woo~d, was de
keuze steeds goed geweest: immers na een jaar
moest er weer een nieuwe president komen,
omdat beide keren de aftredende president tot
de hoogste functie onder de philosophen was
aangewezen. President Janssen dankte de ver-
eniging voor haar medewerking. Het zwaarte-
punt ligt echter aan onze zijde. Want onder
zijn presidentschap, waarvoor hij zeer plotseling
geplaatst werd, is er veel goeds tot stand ge-
komen dank zij zijn onvermoeid werken en
keurige leiding. De zware taak werd nu op de
schouders gelegd van den pemÜngmeester G.
Crolla. Hij gaf in enkele woorden zijn plan aan
om naar het voorbeeld van zijn voorgangers te
mogen werken aan de bloei van de conferentie.
Tot penningmeester werd P. Vullinghs aange-
wezen.

Sint Nicolaas kon de gezinnen weer op aan-
gename wijze verrassen, dank zij de medewer-
king van heel Rolduc. Persoonlijk kon de Goede



Man zijn gaven niet brengen, maar toch werd
alles in grote dankbaarheid aanvaard.

De bibliothecaris kon mededelen, dat er dit
jaar 264 boeken waren uitgeleend ten behoeve
van groot en klein in onze gezinnen.

De ontvangsten bedroegen f 578.52.
De uitgaven f 577.57.
Niettemin blijft het nadelig saldo nog f 125,6r.
Over het geheel genomen is het afgelopen

jaar geslaagd. Wij hebben kunnen werken en
we vertrouwen erop, dat we eens een betere
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toekomst tegemoet zullen gaan, als er een ver~
andering komt in de tijdsomstandigheden. Wij
zijn bezield met frisse moed en geestdrift voor
ons doel: de zelfheiliging en het belang van
onze armen.

Het Bestuur:

George Crolla, president.
Peter Wiertz, Vice-president.
Henk van Oorschot, Secretaris'

Piet Vullinghs, Penningmeester.

Academie "St. Augustinus"
Voorzitter: H. Corsius.
Vice-voorzitter: J. Wijs en.
Secretaris: J. Habets.
Moderator: Dr. R. Huysmans.

Weer is een jaar academieleven voorbij. De
gebeurtenissen en spanningen van het afgelopen
jaar hebben niet nagelaten een remmende in-
vloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het
cultuur- en geestesleven.

Niettemin bestaat er voor ons geen reden
tot klagen, integendeel. De academie heeft ons
in deze tijd van ineenstorting en vernietiging
niet alleen indirect een middel aan de hand

gedaan om rustig de draagwijdte van onze tijd
te bezien, maar ook is zij ondanks de ongunstige
omstandigheden haar doel "de geestelijke ont-
wikkeling en vaardigheid harer leden in het
openbaar optreden" steeds blijven nastreven.

Wie belang stelde in en meeleefde met onze
academie, weet dat er dit jaar door bestuur en
leden hard gewerkt werd om de bijeenkomsten
een karakter te geven van degelijkheid en ge-
zelligheid tevens.

Vele leden bewezen hun stof ernstig bestudeerd
en doordacht te hebben.

Het afgelopen jaar mag zonder overdrijving
een vruchtbaar jaar genoemd worden. Het zou
te ver voeren in den brede aan te tonen hoe de

vele inleidingen en causerieën inderdaad hebben
meegewerkt aan de verwezenlijking van ons
ideaal. Daarom, om met Vergilius te spreken:
"Summa sequar fastigia rerum."

Over het algemeen waren de lezingen logisch
opgebouwd en persoonlijk wat de stijl betreft.
Slechts in een enkel geval constateerden we

een wezenlijk tekort aan indeling en systeem.
Moest de secretaris verleden jaar wijzen op het
betrekkelijk klein aantal biographieën, dit jaar
bestond niet minder dan de helft der lezingen
uit dit genre. Niet alle lezingen mochten zich
in dezelfde belangstelling en waardering ver-
heugen, maar de welwillende toehoorder zal
allicht iets hebben opgevangen om zijn kennis
te verdiepen en zijn blik te verwijden.

Ook hier is van toepassing het bekende
gezegde:

"Gern gereicht ist unverächtlich
auch des kleineren Mannes Gabe."

In de eerste vergadering werden op vlotte
wijze de criteria aangegeven aan welke een
lezing, critiek en causerie behoren te voldoen.

De volgende onderwerpen werden in een lezing
behandeld:

Biographisch genre:
Fra Girolamo Savonarola.

Michel Angelo.
St. Petrus Canisius.

St. Thomas van Aquino.
De bekeringsgeschiedenis van Ernest
Newmans strijd om de ware Kerk.
Paus Pius XI.

Sociale lezingen:
De middenstand.

Corporatief Portugal.
Diversen:

Onze sterrenhemel.

Het Gregoriaans.
Leven in de micro-organismen.
Het probleem objectief-subjectief.

Psichari.



In "Savonarola" leefden we mee met de

tragische levensloop van den Dominicaner
monnik, bezield met sterke en heilige idealen,
maar ook behept met al te menselijke zwakheden.

Niet bijzonder logisch van opzet was de lezing
"Michel Angelo", maar soms bleek inleider een
originele kijk te hebben op de voornaamste
kunstwerken van deze krachtfiguur.

In "Petrus Canisius" volgden wij de "tweede
Bonifacius van Duitsland" op zijn reizen door
heel Europa en bewonderden wij zijn diepe
theologische en niet minder practische levens-
kennis.

Verdienstelijk en een probleem aandurvend
was de lezing "St. Thomas van Aquino". Vanuit
één aspect zijner persoonlijkheid, nl. zijn een-
voud, werd getracht St. Thomas te verklaren
als mens, magister en heilige.

Een hoogtepunt vormde "de bekeringsge-
schiedenis van E. Psichari", de man wiens leven

een levende apologie was van de realiteit der
genade. Wars van alle "grandezza" die bv. een
Chesterton typeert, - si parvalicet componere
magnis - deed inleider deze sympathieke figuur
in eenvoudige, persoonlijke taal en stijl voor
ons leven.

Eenzelfde thema in zeker opzicht werd be-
handeld in "Newman's strijd om de ware Kerk".
N a een langdurige en moeizame worsteling kwam
deze Anglicaan tot het inzicht dat geloof aan
God voert tot de Katholieke Kerk.

De laatste lezing in dit genre behandelde
"Pius XI", bekend om zijn encyclieken die het
bewijs leveren van zijn universele activiteit op
alle terreinen der menselijke samenleving.

Ook dit jaar mochten de sociale kwesties
zich in de algemene belangstelling verheugen.

Nuchter en zakelijk werd in "de Middenstand"
de strijd geschetst van de middenstand op extern
gebied tegen grootbedrijf en coöperaties.

Actueel en boeiend was de lezing "Corpora-
tief Portugal". De ideale maatschappIjinrichting,
nl. de corporatieve orde zoals die in wezen wordt
voorgestaan in de sociale encyclieken, werd hier
door Prof. Salazar verwezenlijkt.

De overige lezingen behandelden geheel dis-
parate onderwerpen. Als toekomstige priesters
gaven we graag onze aandacht aan "het Gre-
goriaans", dat op wonderlijke wijze een rijke
inhoud paart aan natuurlijke eenvoud en
schoonheid.
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"Onze sterrenhemel" gaf ons een kijk op de
bouw van het heelal en in "Leven" bewonderden

wij Gods almacht en wijsheid in de micro-orga-
nIsmen.

Het probleem "Objectief-subjectief" dat tot
de ingrediënten van iedere gedachtenwisseling
schijnt te behoren, werd aan de hand van onze
kennis van psychologie en critica helder, zij
het niet tot aller voldoening uiteengezet.

Rest nog een oordeel te geven over de critieken.
Hic opus, hic labor. Al mogen we enkele
critieken geslaagd noemen, het merendeel be-
stond hoofdzakelijk in een korte samenvatting
van de lezing en eindigde met enige nuchtere
vragen. Heel zelden toonde de criticus begrepen
te hebben wat de specifieke functie is der critiek :
een uitlokken van het debat.

En toch, hier ligt een uiterst vruchtbaar
terrein om het peil der academie op te voeren.

Opvallend klein was het aantal causerieën;
ook hier wijst verreweg het merendeel in de
richting van het biographisch genre. Jammer
was het dat nog zoveel afgelezen en van buiten
geleerd werd, terwijl de causerie toch bij uitstek
het middel is om in het openbaar vrij en
vlot te leren spreken en zich accuraat uit. te
drukken.

De diverse titels waren

"Charles Eyck".
"Kartels en trusts".
"Mgr. Nolens".
"Adolf Kolping".

. Vooral de causerie "Mgr. Nolens" mag ge-
slaagd heten.

Het debat was slechts nu en dan algemeen;
meestal speelde het zich af binnen een bepaalde
kring.

Ook hier kan intenser gepoogd worden om
steeds de kern der zaak voor ogen te houden
en niet te vervallen in bijkomstigheden, die
niet in de interessensfeer liggen van het audi-
torium als geheel.

Traditiegetrouw werd een vergadering gewijd
aan Limburg.

Wij genoten weer eens van de echt Lim-
burgse humor, bewonderden het diep-religieus
karakter en de gezonde levenslust van den
Limburger.

Alles bij elkaar is het niet te veel gezegd
als we beweren dat de academie het afgelopen
jaar onze kennis heeft verdiept, onze blik ver-



ruimd en ons vele uren van prettig samenzijn
heeft bezorgd.

Dit hebben we te danken op de eerste plaats
aan den Moderator, die belangeloos aan alle
bijeenkomsten zijn morele steun gaf, maar ook
het wezen der dingen steeds naar voren haalde
en het debat in de goede richting stuwde.

Daarnaast past een woord van dank aan den
voorzitter, die de leden tot meer activiteit

aanzette en op verdienstelijke wijze de verga-
deringen leidde.
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We weten echter ook dat alle goed van God
komt. Ook Hem danken wij dat de academie
ondanks de onzekere en troebele tijden haar
deel aan onze vorming heeft mogen bijdragen.

Moge zij ook in de toekomst die schone taak
- de wetenschappelijke en morele vorming
harer leden - met Gods zegen blijven vervullen.
Aan U, leden der inférieure, de taak het ver-
worven bezit te handhaven en met idealisme
nieuw terrein te veroveren.

JAN HABETS, Secretaris.

Academie "Alberdingk Thijm"
Voorzitter:J. Hellendoom.
Vice-voorzitter: H. Baggen.
Secretaris: W. van Wijck.
Moderator: Dr. J. Boosten.

Prachtig werd dit verenigingsjaar voor de
academie ingezet. De propaganda vergadering
trok zozeer de aandacht dat er plaats te kort
was voor al de belangstellenden. Het leden-
aantal nam t.O.v. het vorig jaar met ruim 30%
toe. Het enthousiasme was aanvankelijk zeer
groot. Vrijwillig namen enkele leden de ver-
plichting op zich binnen een week een lezing
en een improvisatie te verzorgen, die goed ge-
slaagd mogen heten en de belangstelling te meer
vergroot hebben. Het gymnasium eiste een
aanzienlijk deel van de leden voor zich op in
tegenstelling met vroeger jaren -, en aangezien
de H.B.S. ook goed vertegenwoordigd was, werd
er voor een goede afwisseling in de lezingen
gezorgd.

Jammer genoeg trad er verslapping in. De
geestdrift nam af. Vele leden trachtten zich
op een goedkope wijze van hun verplichtingen
te ontdoen. Gelukkig waren er goede en zelfs
zeer goede uitzonderingen. Drie Thijm-pennin-
gen mochten er uitgereikt worden. De eerste
penning werd verleend voor een goed verzorgde
lezing over "Madame Curie" - waaromtrent
wij opmerken dat ook het vorig jaar deze penning
voor hetzelfde onderwerp uitgereikt werd. De
tweede penning werd gegeven als bekroning
van een improvisatie over Henriëtte Roland-
Holst van der Schalk n.l. "Zielestrijd", welk
onderwerp vorig iaar ook met een penning be-

kroond werd. De derde werd uitgereikt, voor
een schitterende voordracht uit Vondel's Lucifer.

Hoewel drie penningen werden uitgereikt wil
dit niet zeggen dat de andere lezingen, impro-
visaties en voordrachten over het algemeen ook
goed waren. Zeker, ook hieronder waren verschil-
lende die uitmuntten door heldere uiteenzetting
of goede voordracht, b.v. "Toorop en zijn kunst",
"Film en Amerika", "De psychologie van het
kind" en "Rolduc". En ook onder de impro-
visaties mogen vermeld worden "Iris" van
Perk en enige gedichten van Slauerhof. Maar
daartegenover staan vele lezingen, improvisaties
en voordrachten die niet zo bijzonder geslaagd
kunnen genoemd worden. Literaire onderwerpen
zijn dit jaar slechts sporadisch ter sprake ge-
komen. Een hoofdopstel is er geweest over
"Het Dietse Kerstlied" en improvisaties over
"Den vos Reynaerde", "Hollands Glorie" en
over bovengenoemde schrijfster. Als onderwer-
pen van de muziek kunnen genoemd worden
een lezing over "Joseph Haydn", improvisaties
over "Jazz", "Gregoriaanse Muziek" en tenslotte
als voordracht de "Preludes van Liszt".

Het is merkwaardig hoe het debat, dat
overigens het hele jaar door maar matig is ge-
weest, bij deze onderwerpen opflikkerde. Zo is
er b.v. heftig over gedebatteerd "of jazz nu wel
kunst mag genoemd worden". Enkele ~ndere
onderwerpen die nogal enige strijd uitlokten
zijn: "Onze overzeese gebiedsdelen" (drie kwar-
tier debat), "Toorop", "Vreemde woorden" e.d.
Minder was het debat bij de hoofdopstellen:
"Vliegtuigen, sneltreinen en afgodsbeelden van
modern Japan", "Het Mijnbedrijf", "Het Philips-



bedrijf", "Louis Pasteur" en "Het Engeloe ge-
meenschapoleven". Ook is het te belreuren dat
sommige voordrachten van Albert Kuyle, Aart
van der Leeuw, Frans Erens en anderen niet

goed tot hun recht kwamen door de meerdere
of mindere capaciteiten van de voordragers.
ylaar over het algemeen gesproken mogen we
dit jaar toch wel geslaagd noemen. We hebben
het respectabel aantal van 15 vergaderingen
bereikt en de opkomst van de leden liet niets
te wensen over. Dank zij onzen voorzitter zijn
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alle vergaderingen vlot verlopen en aan hem en
aan onzen energiek en secretaris is de vereniging
veel dank verschuldigd. Maar hier mag ook
vooral niet vergeten worden onze moderator,
die altijd, wanneer het programma onvoldoende
breek om de avond te vullen, bereidwillig optrad
om de rest van de tijd aan te vullen met intereo-
sante onderwerpen, of die altijd onvolledigheden
van de opstellen met zijn kennis wist aan te
vullen.

H. BAGGEN.
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Zondag 27 September.

Orgelbespeling
door Prof. Flor Peeters.

PROGRAMMA:

1. Prael. en Fuga in D. Joh. Seb. Bach (1685-1750).
II. Vijf oud-Nederlandse Meesters

(bewerkt door Flor Peeters).
1. EinFrölich Wesen. Jacob Obrecht (1430-1505).
2. Canzona. Filip de Monte (1521-1603).
3. Toccata. J. P. Sweelinck (1562-1621).
4. Aria. J. B. Loeillet (1680-1730).
5. Adagio. J. H. Fiocco (1690~17. .).

lIL Vlaamse Rhapsodie. Flor Peeters (geb. 1903).
IV. Suite Evocatrice. Ch. Tournemire (1870-1939).

1. Grave; 2. Pièce en taille et récit de chromhorn ;
3. FlÜte d'écho; 4- Jeu doux et voix humaine;
5. Caprice.

V. Première Symphonie
pour grand-orgue. Louis Vierne (1870-1937).
1. Pastorale; 2. Finale.

Orgelconcerten behoren niet tot de zeldzaam-
heden in het Rolducse leven. De Zondag~e be-
spelingen na vesper of lof maken reeds jaren
deel uit van de roemruchte tradities der oude

abdij. Het is echter een curiosum, indien daarbij
de orgelbank niet wordt ingenomen door den
Rolducsen organist, maar door niemand minder
dan Flor Peeters. Na het plechtig Lof van Zondag
27 September genoot de Rolducse gemeenschap
de eer, het spel te mogen beluisteren van dezen
jongen Vlaamsen kunstenaar van wereldrepu-
tatie.

Flor Peeters werd in 1903 te Tielen bij Turn-

hout geboren. Na schitterende studies aan het
Lemmens-instituut te Mechelen volgde hij aldaar

op 22-jarige leeftijd zijn orgelleraar Oscar De-
puydt op. Zijn verdere leermeesters waren ka-
nunnik van Nuffel en Mortelmans, later ook

Marcel Dupré. In 1923 viel hem de Lemmens-
Tinel-prijs ten deel. Twee jaar later werd hij
benoemd tot eerste organist van de St. Rom-
boutskathedraal te Mechelen; in 1931tot docent
voor orgel aan het Koninklijk Conservatorium
van Gent. Ook werd hij belast met het geven
van een hogere orgel- en compositiecursl1s aan
het conservatorium der R. K. Leergangen te

Tilburg. Reeds vele composities voor orgel,
piano, zang enz. zijn van zijn hand verschenen.

Naast paedagoog en componist, is Flor
Peeters echter in de eerste plaats uitvoerend
organist. In schier alle grote steden van Europa,
van Amsterdam tot Napels, van Antwerpen tot
Helsingfors, heeft hij orgelconcerten gegeven.
In de "Revue Internationale de Musique" van
1939 wordt hij genoemd "le véritable ambassa-
deur de la culture organistique qui fait con-
naître part out la littérature moderne et classique
des écoles beIge, françai~e, allemande et hollan-
dai~e". Als bewijs van zijn internationale ver-
maardheid gelde tevens het feit, dat hem in
1939 de speeltafel van het orgel van Cé~ar Franck
gelegateerd werd door Franck's opvolger Tour-
nemlre:

Geen wonder, dat de verwachtingen van de



Rolducse jeugd, die op het gebied van orgel-
muziek toch al verwende oren heeft, hoog ge~
spannen waren. Bach's Praeludium en Fuga in
;0, magistraal uitgevoerd in een klare en door-

. zichtige registratie en met een smetteloze tech-
niek, bracht ons reeds terstond in die sfeer van
aandachtig, bijna ademloos luisteren, die er
tijdens de uitvoering van het hele programma
heerste. Na den Leipziger Cantor volgden vijf
oud-Nederlandse meesters: een geestige triosatz
van Obrecht, die aan de vlammende ornamen-
tiek der laat-Gothiek herinnert; een vloeiende

en zangerige Canzona van den Mechelaar Filip
de Monte ; een nobele Toccata van onzen "Fenix
der Musieke" J. P. Sweelinck; een bevallige
en sierlijke Aria in de I8-eeuwse clavecinisten-
stijl van den Gentsen meester Loeillet en een
hooggestemd Adagio van den Brusselaar Fiocco

SI

uit de Rococo-periode. Het is een voorrecht,
deze oude meesters te horen interpreteren door
Flor Peeters. Juist de uitvoering van deze kleine
werken demonstreerde duidelijk, hoe zuiver-
muzikaal en stylistisch-juist het herscheppings-
vermogen van dezen kunstenaar is, hoe hij het
oorspronkelijke klankbeeld van deze oude mu-
ziek op een zeer modern orgel volkomen weet
te realiseren.

Het moderne gedeelte van het programma
bracht ons eerst een compositie van den organist
zelf. De componist Peeters was reeds geen homo
novus meer te Rolduc. Pierre Zeyen had nog
kort te voren zijn Toccata, Fuga en Hymne
over het "Ave Maris Stella" en zijn Symfonische
Fantasia over het Alleluja van Paas-Zaterdag

uitgevoerd, terwijl Zeyen's zoon Nico (leerling
van Flor Peeters) de voorafgaande Zondag de



Modale Suite en Choral-Variaties en Finale

over "Heer Jezus heeft een hofken" ten gehore
had gebracht. Het virtuoze element, dat in
Peeters' grote orgelwerken domineert, treedt
opnieuw op de voorgrond in zijn Vlaamse Rhap-
sadie. Het middengedeelte met variaties op een
oud-Vlaams lied vormt wel het meest geïnspi-
reerde en persoonlijke deel van dit opus. Hierna
was het woord aan Tournemire met een Suite

Evocatrice, bedoeld als een hulde aan de bloeitijd
der oude Frame muziek; een werk, met sterk
uitgesproken modale, melodische en harmonische
wendingen en specifieke registratiekleuren in de
stijl van Couperin en de Grigny.

Tot slot twee delen uit de eerste orgelsymfonie
van Vierne : echte Franse muziek, die zich niet
in bespiegeling verliest, maar een "discours"
vraagt zoals in het subtiele duet der Pastorale,
vol liefelijke poëzie, of actie eist zoals in de
spontaan-energische, ietwat declamatorische Fi-
nale met haar fascinerend hoofdthema. Ook

hier trof ons opnieuw de statige gang, de nobele
opvatting, de volmaakte weergave in Peeters'
spel. De kunstenaar bezigt geen register- of
klavierverandering, die niet voortspruit uit de
punctuatie van de muziek of uit een nIeuw
moment in de muzikale gedachtengang; zijn
techniek is feilloos; maar bovenal overheerst de
geest in zijn spel, "de geest, die levend maakt".
Hij is de. ideale organist, zoals zijn landgenoot
Prosper van Langendonck dien bezongen heeft :

Vertrouwend laat ik 't speeltuig gaan,.
in hope blij, in angsten bang,

triomfen dreunen, vreugde slaan

en liefde smelten in mijn zang.
Mijn voet is vast, mijn vingren snel,

en 'k weef om 't ruischend koorgewelf

den luister van mijn orgelspel,

mijn zielespel. . . mijn ziele zelf. . .

Met de spontaneïteit, de jeugd eigen, bleven
de aandachtige luisteraars na afloop in de
kruisgangen wachten om den kunstenaar een
hartelijke ovatie te brengen. Deze warme hulde
hield ook een "tot weerziens" in. Trouwens,
ook het Rolducse orgel, die prachtige synthese
van klassieke en romantische orgelbouw, ver-
dient dit alleszins.

1. Z.
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Zondag 25 October: Uitgangsdag
lste Trimester.

Filmvoorstelling: GIER- W ALL Y.

Veel bergfilms hebben we op Rolduc al zien
draaien en steeds weer maken ze op ons, Hol-
landers van het platte vlak, een diepe indruk.
Al kunnen we van deze film niet zeggen, dat
ze de beste in dit genre was, de slechtste was
ze zeker ook niet.

Het thema van deze film was niet nieuw;
een meisje, een vader, twee mannen; de vader
verlangt den eene als schoonzoon, het meisje
den andere als echtgenoot maar tenslotte krijgt
het meisje haar zin.

Toch is dit nogal afgezaagde gegeven op een
enigszins originele manier verwerkt. De drie
hoofdpersonen, de oude Fender, zijn dochter
Wally, haar beminde, Joseph, zijn allen even
ontoegankelijk en hard als de bergen waarin
ze geboren zijn; de meer zachta;irdige mede-
minnaar Vincent is er meer om de tegenstellingen
tussen de overige drie nog scherper te maken
dan om positief in te grijpen. De vader is een
stijfkop, die het woord toegeven niet kent en
die zijn enig kind opvoedt als was hêt 'een jongen,
met het resultaat dat dit meisje een harde
mannelijkheid over zich gekregen heeft; de berg-
jager Joseph is door zijn eenzaam zwerven een
man geworden die in onbuigzaamheid zelfs niet
voor den ouden Fender onder doet.

Op deze grondslag is de film consequent op-
gebouwd. Als bijvoorbeeld de oude vader ge-
storven is en wij dus ieder ogenblik. een happy
end kunnen verwachten, zien we eerst Wally
en Joseph nog verschillende malen botsen
voordat zij het van zich kunnen verkrijgen toe
te geven.

Het valt niet te ontkennen, dat het moeilijk
is om de ontwikkeling in de verhouding tussen
dergelijke gesloten mensen met een camera vast
te leggen; maar zelfs als we daarmee rekening
houden, dan nog is de film ons tegen gevallen
op dit gebied, want er wordt bijna uitsluitend
gewerkt met geweldige scènes, gevuld met ge-
schreeuw, met schelden en vechten; wij misten
hier vooral de fijne suggererende trekjes die
ons van een film doen zeggen: ze was mooi.

Technisch maakte de film een verzorgde in-
druk; de bergopnamen werden al genoemd,



maar ook de typen van Fender en Wally waren
goed gekozen.

Alles tezamen genomen moeten we zeggen,
dat we over deze film als amusement niet

ontevreden kunnen zijn, maar dat wij er in de
gegeven omstandigheden zelfs zéér tevreden
over waren.

HOI.

Sinte Cathrien 25 November.

DE WREKENDE BOEDDHA
Detective-spel in 3 bedrijven door

P. MEEUWISSEJr.

PROGRAMMA:

HAYDN Klassieke dansen

Arrangement J. Noé
Prélude No. 20 in C moll

Etude No. 3 op. la in E dur
Piano-solo H. Boumans

CHOPIN

DE WREKENDE BOEDDHA

Eerst e bedrijf

Concert No. 5
voor viool en piano
a) Allegro moderato b) Adagio
c) Allegretto

door Karel Hoefnagels en Leo Crijns

DE WREKENDE BOEDDHA

Tweede bedrijf

Een avond bij PADL LINCKE. Potpourri.

SEITZ

DE WREKENDE BOEDDHA
Derde bedrijf

PERSONEN

Sir Henry Maresfield, oud-Kolonel
van het Britsch-Indische Leger J. Engelen

Cedl Fanning, zijn pupil. . J. Wijsen
Sir Charles Macmillan, vriend van

Sir Henry. . L. Bastiaens
Arthur Macmi~lan,

!

vrienden J. Debets
zIJn zoon

Percy Cunningham Cva~ J. Canjels
Robby Longfield eCI C. Thissen
Lennox, particulier secretaris van

Sir Henry. . . A. Kievits
Masterson, de butler. . J. Hendrikx
Hartley, detective van Scotland-

Yard. . . H. Corsius
Joe Chelsea, zijn assistent. . H. v. d. Zander
John Perkins, een vreemde. . H. Vroomen
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Sir Henry Maresfield, oud-Kolonel van het
Brits-Indische Leger, heeft zijn vriend,
Sir Charles MacMillan, en de vrienden van

Cecil Fanning, over wien hij vooE,d is, n.l.
de jonge MacMillan, Percy Cunningham en
Robby Longfield, uitgenodigd om deel te
nemen aan eEn drijfjacht. Op de voor-
avond van de jacht, als bijna allen ter
ruste zijn in "Huize Maresfield", Eton-
square I03, wordt er een aan Cecil Fanning
toebehorende

Zo eindigde abrupt de toelichting op pagina
3 van het programma der jaarlijkse St. Cathrien-
uitvoering van de philosophen, terwijl de lezer
enigszins verbaasd en ontstemd naar de 'blanco
vierde pagina zit te staren, waarop hij reeds
een gedeeltelijke oplossing van het probleem
verwachtte, waarvoor dit aardige detectivestuk
hem plaatsen zal. .

Neen, die oplossing komt eerst - en zo hoort
het in een goed detective-stuk - aan het eind
van het derde bedrijf, wanneer de klassieke
schrandere speurder van Scotland Yard tussen
de om hem heen verzamelde mogelijke-ver"



dachten door wandelt, spelende met de beweeg-
redenen en gronden, die ieder der aanwezigen
hebben kon, om de misdaad te plegen, moge-
lijkheden en veronderstellingen tegen elkaar af-

wegende, de verdenking dan op deze, dan op
gene werpende, maar tenslotte als een schermer
plotseling uitschietende en het flitsen4 staal der
beschuldiging richtende op den waren misda-
diger, die door déze onverhoedse aanval uit zijn
evenwicht wordt gebracht en verbaa,sd naar zijn
eigen stem luistert, die een bekentenis aflegt.

Tot het echter zover is, hebben spelers en
toeschouwers heel wat meegemaakt. Ze zijn
verrast, wanneer het lichtende schrijn in de
kamer van Sir Henry voor de eerste :!seer open-
schuift en de "Wrekende Boeddha", zich ver-
toont; zij huiveren, wanneer in de nacht voor-
afgaande aan de drijfjacht in het schemerig
maanlicht dat door de openstaande tuindeuren

op den eenzamen pianospeler valt, de misdaad
wordt gepleegd - de diefstal - ; zij uiten een
verschrikte kreet, wanneer in het volgende
bedrijf een schot valt en een man dood neerstort
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terwijl hij aan den detective enige mededelingen
doet, die ons dichter bij de oplossing zouden
brengen, wanneer. . . nu ja, wanneer dat schot
niet gevallen was.

Men ziet het: er waren spannende momenten
genoeg en niet iedereen wandelt daar zo met
kloeke schreden doorheen als de detective Mr

Hartley, die opmerkt tegen een van zijn slacht-
offers, dat emoties voor hem niet bestaan: "we

springen er als het ware kameraadschappelijk
mee om". Alle ingredienten voor een goed
detective-stuk waren in "De wrekende Boeddha"
aanwezig en bovendien was de atmosfeer in het

stuk zo gezellig-Engels, dat men epigszins ge-
amuseerd de nuchter-Nederlandse naam van den

heer Meeuwisse op het programma ontdekt.

In de vertoning op het smaakvol ingerichte
toneel der aula viel zeer veel te loven. De intrige
werd voldoende tot het publiek gebracht, wat
bij de vertolking van een detective-stuk niet de
geringste opgave is. De beheersende figuur in
het stuk, die van den detective Mr Hartley,
had inderdaad de situatie voortdurend in de

hand, bewegelijk en zelfverzekerd, niet zonder
humor een stelling opbouwend en zijn conclusies
los redenerend tegenover een niet al te snuggeren
Joe Chelsea, zijn assistent. De goede vondst
met de zakdoeken bij de ontknoping van het
drama, wist hij levendig uit te buiten; kortom
een figuur, die het stuk op spanning hield.

Daarnaast viel verdienstelijk spel aan te
wijzen van den vertolker van de Sir Henry-rol,



een goed getypeerde verschijning, een compli-
mentje aan den grimeur waard; een - ook in
het stemgeluid - goed getroffen aristocraat Sir
Charles MacMillan ; Cecil Fanning vooral in het
begin goed op dreef; Lennox, dien we liever
wat strammer en hoekiger gezien hadden voor
een gepensionneerden oppasser van den kolonel
en Masterson, die er wel in slaagde van tijd

tot tijd een Woodhouse-achtige butler te laten
zien, wat dan telkens aanleiding gaf tot grote
vrolijkheid.

Het totaalbeeld gaf de indruk, dat de spelers
zich zo gevoelig en soepel als hun dit mogelijk
was, aan de leiding van den regisseur Dr. J.
Boosten hadden onderworpen.

De philosophen kunnen tevreden zijn over
"hun" spel; de aandacht in de zaal was onver-
deeld en de voldoening aan deze zijde van het
voetlicht onmiskenbaar. En daar is het met
St Cathrien toch allereerst om te doen!

BERNARD BEKMAN.

Vooravond van Sinterklaas 5Decem ber

Filmvoorstelling:
QUAX, DE BROKKENPILOOT

Vanmiddag kregen wij de niet onverdienste-
lijke nabootsing te zien van de Engelse film:
"H's in the Air", met Heinz Ruhmann in de
hoofdrol.

Het is de komische geschiedenis van een
ambtenaar aan een verkeersbureau, die, dank

zijn dichterlijke kwaliteiten terechtkomt in een
vliegschool. Deze is het uitgangspunt van allerlei
grappige verwikkelingen en. . . een "Happy end".

Met deze film werd ons een genoeglijke
Sinterklaasmiddag bezorgd.

Zondag 13December

KERSTMIDDAG
te geven door de Rederijkers

PROGRAMMA

Korte verhandeling over Kerst-
lyriek door Mhr

Voordracht:

Guido Gezelle, Rorate Coeli
Maria Viola, Advent

J. Bohnen.

J. Wijffels.
W. HuIsman.
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Anton van Duinkerken,
Maria bidt tot God den Vader
Maria die soude naer Bethle-

hem gaen

Zang:

Nu sijt willekome.
Ons genaket die aventstar.

Voordracht:

Ons is gheboren een kindekijn
Joost van den Vondel,

0 Kerstnacht

Joost van den Vondel,
Kerstlied

Alex Campaert, Kerstkribje
Joost van den Vondel,

Emanuel is nu geboren

J. Sorbi.

J. Bergsma.

J. van Munster.

W. v. Heesewijk.

H. Penders.
G. Dechesne.

L. v. Roosmalen.

Zondag 28 Februari
Uitgangsdag 2e Trimester

Filmvoorstelling:
DE JAREN GINGEN VOORBIJ

Het schijnt op Rolduc een oorlogstraditie
geworden te zijn, dat men, met inspanning van
alles, tracht om tradities die door oorlogsom-
standigheden dreigen te verlopen, zo goed mo-
gelijk door te zetten. Als een onderdeel van dit
pogen werd ons vandaag op half trimester weer
een filmvoorstelling aangeboden.

We kunnen slechts vermoeden hoeveel moeite

het onzen manager gekost heeft om een film
zonder een bepaald tintje te krijgen.

Mag dan een beschouwing misschien in het.
nadeel van den regisseur uitvallen, dan slaat
dit verwijt niet door op dengene die ons ondanks
alles nog een filmavond heeft weten te bezorgen.

Het thema van dit Ufa-product is het conflict
dat ontstaat door de eisen die het werk en de
vrouw beiden aan den man stellen. We zien

hier een zekere jalouzie van de vrouw op het
werk dat de aandacht van den man opeist.

Het ideaal van deze vrouw is "vrij zijn"
d.w.z. een ontheven zijn van de neerdrukkende.
zorg voor het bestaan, een louter en alleen
genieten van echtelijke intimiteit.

In de botsingen tussen deze twee machten,
het ideaal van de vrouwen de realiteit van het



werk, neemt de man een min of meer passieve
houding aan; door geen van beide laat hij zich
leiden, zijn rol wordt meer door toevalligheden
dan door een vooropgezet plan bepaald.

Dit gegeven is uitgewerkt met als achtergrond
de ontwikkeling van een komenfabriek.

Reeds bij een oppervlakkige be~chouwing
komt men tot de ontdekking dat de regis~eur
zich aan een van de zwaarste zonden, die een
kunstenaar kan begaan, heeft bezondigd: onna-
tuurlijkheid en overdrijving. Zelfs de opvatting
van deze film is overdreven - inderdaad, het
conflict kan voorkomen, doch het was hier zo
toege~pitst dat alleen al door het gegeven de
film iets onnatuurlijks kreeg.

Maar in de expressie trof ons dat nog sterker.
De duitse acteurs speelden hun rol met Fran~e
sentimentaliteit en op de Flaats waar misschien
een vleugje sentiment aanwezig mocht zijn zien
we een specifiek Duitse drift. Dit was onnatuur,
doch deze onnatuur was overdreven, het ~enti-

mentele was zover doorgevoerd, dat het ten-
slotte afstotend werkte.

Technisch was de film - gezien haar leeftijd-
goed, doch we misten opnamen die getuigden
van een fijne visie.

Resumerend moeten we zeggen dat de Ufa
zich vanavond niet van haar beste zijde liet
zien - doch ook een verwend publiek als het
Rolduc~e weet zich aan de omstandigheden
aan te pas~en.

HOI.

Vastenavond - Zondag 7 Maart

Filmvoorstelling:
DE STRIJD OM DE HIMALAYA

Een documentaire film op Carnaval mag,
vanuit nuchter voor- of na-oorlogsstandpunt

56

bezien, misschien een enigszins eigenaardige
combinatie zijn, de oorlogsgeneratie heeft be-
grepen, dat het onmogelijk is om nu een pro-
gramma op te stellen, dat harmonieert met de
geest van de dag.

Deze film was bedoeld als een posthume
hulde aan een groep bergbeklimmers, die bij
een poging om in 1937 de "Nanga Parbat",
een der pieken van het Himalaya-gebergte, te
bestijgen door een lawine het leven verloren.

Het eerste en grootste deel bestond uit op-
namen die de ~erongelukte groep zelf gemaakt
had, en die door de reddingsexpeditie geborgen
konden worden. Deze muntten uit door een

goede weergave van het detail en een vlotte
montage van het geheel. De beelden afzonderlijk
waren af; de onderwerpen goed weergegeven.
Dit stemde tot des te groter bewondering, als
we in de film zelf de moeilijkheden zagen van
terrein en weer~omstandigheden, waarbij de
operateur moest werken. Ook de montage van
de losse momenten was goed verzorgd: er was
afwisseling genoeg, terwijl er toch gevaar voor
be~tond, dat het alleen maar klimmen, klimmen
zou worden.

Dit kunnen we echter niet zeggen van het
tweede deel, dat opgenomen werd door de
redding~expeditie. Men zag onmiddellijk dat er
iemand anders achter de camera gestaan had:
de opnamen waren minder verzorgd, de onder-
werpen minder goed gekozen.

De onderschriften bedierven hier bovendien

de indruk die ook dit gedeelte had kunnen
maken, doordat we er een vleugje "hero-wor~hip"
aan proefden, dat ons, Nederlanders, nog steeds
niet ligt.

Maar al mag het laatste deel misschien van
minder waarde geweest zijn, de documentaire
als geheel maakte een uitstekende indruk.

HOI.
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Vastenavond-Maandag 8 Maart.

Conférencier: Theo van Bergen.
1. Ouverture: Mars van het Orkest.
2. Vertrek van de "Bonte Vastenavondtrein".
3. Mhr. Pa~töor op reis. Jacques Wijffel~.
4. De duivel bezingt de toestanden in een

Kostschool aan de grens. Jos. de Vries.
5. Pierement. De orgelman zingt de droeve

ballade van den eed'len zoon van Napolion
den Groote. Dirk Tromp.

6. "De Draakstoot", drama in twee bedrijven.
Perwnen :

Harold, de goê
Clotilde, zijn lief.
Leopold, de page.
Fernando, zijn maar-

schalk. . Tino Metzemaker~.

Lida, dienst vrouw Hub. Pender~.

Leo v. Roo~malen.
Eddy Lamberti.
Harry v. d. Sterren.

Haar kinderen. Paul Pierik en Rudi

Becking.
Jacques Wij ffels ,
Kees Oomen,
Wim Jans~en,
Bern. Batenburg en
Wijn. Hoogstraten.

Rei van klagende boe-
ren en boerinnen.

Souffleur
Draak

PAUZE

7. Potpourri van het Orkest.
8. Zangers-Schilderij.

Liedjes: Heidenrij3lein en
Ständchen van Schubert.
Een jongen hoort op 't water thuis.

Zanger~: Wim Bakx,
JooP Wortelboer,
Paul Berger en
JooP Berg~ma.



g. Spiegelscène.
Heer.
Knecht

10. "Artistenrevue".
Personen:
Mulder, Directeur. Tino Metzemakers.
Tino, Theaterbediende Eligius Heys.

~

JooP Bergsma,
Tirolerjongens. JooP Wortelboer en

Wim Bakx.

!

Hub. Limpens,
Cor de Jong en
Kees Ruys.
Wijn. Hoogstraten.

. Willy v. Heeswijk.
. Wim Janssen.

Zigeuner-
Accordeonisten

Zigeunerin.
Mr. Cumberland,

Spiritist. Harry Baggen.
Clasio Zwammerdini, Primo Tenore

Italiano . Dirk Tromp.
Harold met zijn hele familie, incluis draak.

Zie boven.
APOTHEOSE:

(Wijze mars Drei Codona's).

Hoog de blijdschap, hoog de jolijt en vreugd'
Hoog het leven, hoog de Rolducse jeugd!
Klinke feest gejuich, klinke feestgedruis,
Dreunen moet het hele huis!
Weg critiek, het kankeren is nu uit,
Enkel blijft het feestgeluid!
Blij het schallend lied, blij het lichte hart.
Vreugde, vriendschap, vrijheid en blijheid, hoog.
Ons gezang: Rolduc leve lang, Rolduc leve lang!

De beurt was dit keer aan de cour: de jongens
zouden hun eigen Bonte Avond verzorgen en
onder leiding van enkele Heren en met mede-
werking van het orkest hebben zij het klaar
gespeeld om een echt intieme en gezellige Rol-
ducse avond te geven.

We komen direct al in de goede vastenavond-
trein-stemming door een varia op het bekende
radioliedje en direct daarna bij het zien van
een compleet loket met dienstregeling van de
N.S.

Mijnheer Pastoor maakt bovendien de lach-
spieren los door van korte dikke over te gaan
naar lange magere. Na zijn vertrek wordt het
stil, doodstil, maar dan ineens flikkert en don-
dert het gehele aula-onweer met man en macht,
en met een ijselijke schreeuw stort zich "de
geest van Roda" dwars door de dienstregeling
heen op het toneel en bezingt in een ~appig lied
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de toestanden op Rolduc, waarbij de zaal met
volle overtuiging het refrein meezingt:

Op kostschool aan de grens
Gebeuren vele dingen
Die waard zijn te bezingen;
Het gaat er toch naar wens
Op kostschool aan de grens.

Na zijn "Deus in machinam" -achtig vertrek,
worden we even afgeleid door een mopje van
den conférencier. Als het doek dan weer open-
gaat zit de zaal een ogenblik stomverbaasd,
ma~r dan barst ze los. Stelt u voor: op het
toneel een jongen, dat gaat; met een heuse
draaiorgel, dat is om te lachen; maar een Rol-
ducse pony ervoor, dat is om te brullen. Boven-
dien weet de man aan het orgel nog een prachtig
lied af te draaien over den zoon van Napoleon,
die zijn moeder consent vraagt om naar het
lichaam van zijn vader te gaan zien.

Na afloop ruimt de R.T.T. de pony-afval op
en na een gezellige inleiding van den man in
rok krijgen we "De Draakstoot" te zien, waarin
ridder Harold na een spannend gevec1;lt de
"schitter-ogige" draak weet te doden diè een
plaag is voor de omgeving, waarna de bruiloft
gevierd wordt van Harold en zijn "lief" Clothilde.

Alles bij elkaar een gelukkige combinatie van
een tragedie en een comedie.

Na de pauze een stemmige potpourri van het
orkest. Dan worden we verrast door een schil-
derij, dat drie frisse liedjes uit drie frisse kelen
ten beste geeft; R.T.T. en regie hadden hier
gelukkig samengewerkt.

Na een aardige spiegelscène krijgen we de



grote slot-revue, waarin achtereenvolgens alle
spelers optreden' : de Tirolerjongens zenden een
helder gejodel door de aula, de zigeuners laten
onder lèiding van een spichtige zigeunerin enkele
bekende liedjes horen op de accordeon, de spiri-
tist vertoont zijn krachttoer met behulp van
de bekende "Versenkung" en de Italiaanse tenor
laat in machtige accoorden het "Sol mare lucica'

weerklinken. Een goed gespeelde revue in de
revue, toneel op het toneel.

En tot slot, als een waardige, apotheose,
schalt het:

Hoog de blijdschap, hoog de jolijt en vreugd'
Hoog het leven, hoog de Rolducse jeugd!

met de laatste regels, die zo treffend als het
ware de moraal van de gehele avond geven:

Vreugde, vriendschap, vrijheid en blijheid, hoog.
Ons gezang: Rolduc leve lang, Rolduc leve lang!

R. V.

Zondag ,~Laetare", 4 April

IN DE MONNIKENREPUBLIEK
VAN DE BERG ATHOS

Lezing met lichtbeelden en muziek
door Dr. W. THEUNISSEN.

Midden in een wereld met als devies: "Time
is money" en als doel: geld, genot ligt een klein
schiereiland waar monniken wonen wier leven
voorbijglijdt in meditatie, vasten en gebed.
Naar dit schiereiland, de Berg Athos, een van
de "appendices" van Chalcicide, bracht ons deze
avond de lezing van Dr. W. Theunissen.
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Na een korte inl~iding vertelde hij ons veel
nieuwe vreemde dingen over gebouwen, ordes,
communiteiten, kloosterleven maar vooral over
de zinvolle en bijna overdadige liturgie van het
Oosten. En de indruk van dit suggestief betoog
werd nog versterkt door de reproducties van
ikonen en beelden, met hun soms zo strenge,
verheven Byzantijnse trekken en door de gra-
maphoonweergave van prachtige, diep-beleefd
gezongen Kerkelijke muziek.

Het was geen gemakkelijke taak de Gymna-
siasten onder ons er van te overtuigen, dat dat
wat zij kenden als van de Christelijke oudheid,
in onze tijd nog bestaat, de H.B.S.'ers te doen
inleven in een geesteswereld die hun volkomen
onbekend is, en het feit alleen reeds dat Dr.
Theunissen dit heeft weten te bereiken is
- menen wij - het beste bewijs voor het
slagen van de gehele avond.

Hoe vreemd dit alles ons door zijn Oosterse
interpretatie ook aandeed, toch voelden we dat
er in wezen geen verschil tussen onze nu zo
nuchter schijnende godsdienstoefeningen en hun
majestueuse ritus bestond; daarom trof het
ons pijnlijk ons plotseling bewust te worden
dat een schisma hen van ons gescheiden hield.

Zo heeft deze mooie avond ons niet alleen
veel schoonheid doen genieten maar ook heeft
ze ons meer sympathie geschonken voor het
Apostolaat der hereniging, dat ons behalve
millioenen zielen ook zoveel moois terug geven
kan. HOI.

Na het souper werden wij nog onthaald op
een muzikale uitvoering. Onder leiding van Mhr.
Noé werkte het Rolduc's Orkest een heel pro-
gramma voor ons af in de speelzaal, dat door
het Rolducse publiek als steeds zeer werd ge-
apprecieerd. Het was een echt gezellige avond.

Het programma bevatte:
I. Officier van de dag, Mars
2. Walzertraum, Operette
3. Le Mariage des Grenouilles
4. Vioolsolo's: Georgette

Le Canari

5. lch had ein Stelldichein,
Tango

6. Unter Blühenden Orangen
7. Traumideale
8. Wals

Sterrenlied uit "Quax"

Halle
Osc. Straus
K. Beil
G. Boulanger
Poliakin

Fr. Raymond
G. Winkler
J. Fucik
Fr. Grothe
W. Bockman



9. Ciëlo Azul, Tango
la. De Zon gaat weer schijnen J. Bulterman

Palmzondag, 18 April

GOEDE VRIJDAG
Proza: Kees MeekeI.
Poëzie: Gabriël Smit.

Ontwerp: Anton Sweers.

Op te voeren door filowfen en rederijkers.
Muzikale omlijsting door jongens- en mannen-

koor.

Het stuk was in veertien staties verdeeld,

een kruisweg in het groot! Tot elke statie werden
we ingeleid door het tref-rake proza van MeekeI.
Uitvoerig gaf ons dit die phase van Jezus'
lijden. Het proza, hoewel klaar in uiteenzetting,
maakte echter de indruk iets te licht te zijn
om die ontzagwekkende stof van de kruistra-
gedie volkomen te overmeesteren, ook waar
het slechts overwegingen en niet de dramatische
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handeling zelf betrof. Na het proza, ons voor-
gelezen door een lector, werden op verdienste-
lijke wijze gedichten van Gabriël Smit, waar-
onder zeer mooie, voorgedragen. Tenslotte
zongen, op het einde van iedere statie, jongens
en mannenkoor pass:egezangen, die prachtig in
overeenstemming waren met dat gedeelte van
de kruisweg.

Het stuk stijgt langzaam over de gehele lijn:
waar de spelers in het begin nog ietwat stijf
en toneelmatig waren, werden zij later al veel
beter. De gezangen echter waren het gehele
stuk door buitengewoon mooi. De twee koren
wisten een meesterlijke harmonie te bereiken,
zodat hun gezang als een prachtig choraal de
aula doortrilde.

De diepe stilte onder de jongens was het
teken van ontroering. Want: "Wij zwijgen en
bepeinzen stil het grote wonder van Gods wil."

Een hartelijk applaus aan het einde bewees
de instemming van het publiek met deze ge-
slaagde voorstelling.

AREND.



SPORTEH SPEL

Voetbal
Al heerste er ook spanning en al hebben wij

ook enkele mooie wedstrijden kunnen zien, toch
stond het voetbalspel in het afgelopen jaar
niet op bijzonder hoog peil. De oorzaak daarvan
is alweer. . . te weinig training! Het is de altijd
terugkomende klacht: trainen! Zonder training
kan men onmogelijk behoorlijke sportprestaties
leveren, maar de sport minnende jeugd van
Rolduc denkt het er zonder te kunnen.

Ook de sportiviteit liet
in enkele wedstrijden
wel wat te wensen over,

zowel bij de spelers als
bij het publiek.

Het Rolduc's Elftal

heeft in het afgelopen
j aar wegens de tij dsom-
standigheden geen en-
kele wedstrijd kunnen
spelen.

COMPETITIE
Ie KLAS.

Na harde strijd wist
Pantarei ook dit jaar
weer be:Jag te leggen
op de eretitel, ofschoon
het krachtsverschil met

13 September. Pantarei-Minor I 0-;-4.

Aanvankelijk beheerste Pantarei het spel,

JVIINOR I

Minor uiterst gering was, zoals blijkt uit de

verslagen en uit de eindstand, die was:
gesp. gew. ge!. ver!. pnt. doelp.

Pantarei 6 4 I I 9 23-12
Minor 6 3 I 2 7 18-17
Sparta 4 0 0 4 0 9-21
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PANTAREI - KAMPIOEN Iste KLAS

maar door het falen van haar voorhoede ging
menige kans verloren. Minor's voorhoede daar-
entegen bleek voor haar taak berekend en kort
na elkaar volgden twee succesvolle doorbraken.
0-2. Pantarei werkte hard, maar de voorhoede.
faalde volkomen. Door gevaarlijke aanvallen
wist Minor kort voor de rust de stand op 0-3
te brengen.

Na de rust bleef Minor overheersen en wist

nog eenmaal te doelpunten ondanks de taaie
verdediging van Pantarei's achterhoede. 0-4.
Met deze stand kwam het einde. Minor had

verdiend gewonnen.

27 September. Sparta I-Minor. I 2-3.

N a tien minuten nam Minor uit een corner

de leiding. Toen kwam
Sparta een tijdje in het
offensief maar zonder
resultaat. Minor breekt

weer door, forceerde een
corner en de linksbinnen

brengt de stand op
2-0. Met deze stand

ging de rust in.
N a de rust wist Minor

haar voorsprong te ver-
hogen tot 3-0. Daarna
bleef Minor nog korte
tijd in de aanval, maar
daarna zette Sparta
nogmaals een offensief
in. Het spel werd hoe
langer hoe vuriger en
tenslotte hadden deSPARTA IJ



Spartanen succes toen hun rechtshalf, na een
blunder van den Minor-keeper uit een geharrewar
voor het doel de achterstand verkleinde. 1-3.
Door dit succes aangevuurd stormden de Spar-
tanen weer op het Minor-doel los en ditmaal
was het de rechtsbuiten, die de stand op 2-3

bracht. Toen raakte ook het publiek enthousiast,
waardoor het spel nog vuriger, maar niet mooier
werd. In de stand kwam echter geen verandering
meer.

II October. Pantarei-Sparta I ~-2.

Pantarei begon deze wedstrijd met een totaal
gewijzigde opstelling, waardoor vooral de voor-
hoede stevig versterkt bleek. Sparta had na
zijn goed~ wedstrijd tegen Minor eveneens goede
reden om succes te verwachten. Een spannende
wedstrijd werd het echter niet; Pantarei was
de hele wedstrijd door overwegend sterker.

Spoedig werd de veel besproken Sparta-keeper
overrompeld door een ver maar keihard schot
van Pantaiei's linksbinnen - 1-0, die kort

daarop de voorsprong vergrootte. 2-0. Het ge-
lukte Pantarei voor de rust nog eenmaal te
doelpunten, terwijl Sparta een tegenpunt wist
te forceren 3-1.

Na de rust was Sparta een ogenblik met
succes aan het woord; een goed schot bracht
de stand op 3-2. Desondanks verslapte het
spel spoedig en kon Pantarei zijn voorsprong
opvoeren tot 6-2.

24 Januari. Minor I-Sparta I 6-4.

De lange rust die de spelers genoten hadden
sinds de vorige wedstrijd en het gladde veld
droegen er veel toe bij dat het spelpeil niet
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bijzonder hoog was. De eerste vijf minuten werd
er vlot gespeeld. Hierbij had Sparta het eerst
succes toen de linksbuiten uit een voorzet van

rechts de bal hoog in het doel plaatste. Lang
behielden de Spartanen de leiding niet, want
reeds na enkele minuten ontstond uit een ge-
harrewar voor het Sparta-doel de gelijkmaker.

Sparta zakte hoe langer hoe meer af, zodat
Minor voor de rust de stand op' 3-1 kon brengen.
Na de rust werd er slap spel geleverd, doch
Sparta wist plotseling uit een misverstand in de
Minor-achterhoede de achterstand te verkleinen..

Het enthousiasme laaide weer op, het Minor~
doel werd bestormd, doch zonder succes. Lang'-
zamerhand verplaatste het spel zich naar de
andere kant, waar Minor na enige tijd de voor-
sprong wist te vergroten 4-2. De druk op het
Sparta doel bleef aanhouden, doch het succes
kwam tot twee keer aan de andere kant, waar
de Sparta-voorhoede bij plotsèlinge aanvallen
de Minor-keeper overrompelde 4-4. Hard werd
er nog gewerkt om het winnende puntje. Eep
viertal corners leverden Minor geen succes op
en de stand was wellicht gelijk gebleven, als
de Sparta-keeper niet een gemakkelijk te houden

'sch6't-van-veraf had laten glippen. Enkele mi-
nuten voor het einde wist Minor nogmaals te
scoren, zodat Minor ook deze competitie-wed-
strijd met succes beëindigde.

5 Februari. Pantarei-Sparta I 6-1.

De eerste aanvallen waren voor Sparta, maar
na enige tijd nam Pantarei het initiatief over.
Vooral de linkervleugel opereerde heel ver-
dienstelijk en het was dan ook de linksbinnen,
die met een prachtig schot de score opende 1-0.



Niet ontmoedigd toog Sparta ten aanval, maar
door te kort spel strandde iedere doorbraak-
poging op de hechte Pantarei-verdediging. Aan
de andere kant lukte het beter, nog drie keer
wisten de Philosophen het Sparta doel te vinden.
Rust 4-0. Na de rust was de animo niet alleen
bij de spelers, maar ook bij het publiek groten-
deels zoek. De vrij scherpe wind, die dwars
over het veld ston.d was er zeker mede oorzaak

van, doch ook en vooral het spelpeil droeg er
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ring meer. Na de rust was Pantarei weer het
eerst in de aanval. Een nieuwe midvoor werd

deze dag geprobeerd, die bijzonder schotvaardig
bleek te zijn. Buiten de twee doelpunten voor
de rust nam hij er nog vier voor zijn rekening.
N a het vierde doelpunt voor Pantarei maakte
Minor plotseling een fraai tegenpunt. Pantarei
wist haar voorsprong nog te vergroten en zo
kwam dan een einde aan deze voor Pantarei

zo belangrijke wedstrijd.

Beslissingswedstrij d.
6 April.

Pantarei-Minor I 2-2.

CONCORDIA

ongetwijfeld het zijne toe bij. Nadat Pantarei
nog eens over links gedoelpunt had werd Sparta,
hoewel ten onrechte, een doelpunt toegekend.
Pantarei doelpuntte hierna nog een keer met
welke stand het einde kwam.

19 Maart. Minor I-Pantarei 2-7.

Eindelijk heeft dan deze belangrijke match
plaats. Minor miste zijn midvoor en trad der-
halve met een gehandicapte voorhoede in het
veld. In het begin was het spel enigszins onzeker.
De zenuwen waren de spelers nog de baas, doch
Pantarei was er het spoedigst overheen en
had dan ook het eerst succes, 0-1. Opnieuw
trok Pantarei ten aanval en vergrootte haar
voorsprong, 0-2. Toen kwam Minor aan het
woord en bracht uit een goed genomen schot
de stand op 1-2. Tot aan de rust werd op het
doel van Pantarei een geweldige druk uitge-
oefend, doch in de stand kwam geen verande-

Dat voetbal vol ver-

rassing is heeft de wed-
strijd van vanmiddag
weer bewezen. Immers

na de laatste wedstrijd
waarin Minor maar liefst

met 7-2 het onder,pit
moest delven hadden
de Minor-lui alle reden

om deze wedstrijd met
enige bezorgdheid tege-
moet te zien, doch dank
zij het enthousiasme,
waarmee Minor zich in

de strijd wierp en het
goede spel viel ook in

deze wedstrijd de beslissing niet. Nadat beide
. elftallen het terrein verkend hadden, was het
de linksbuiten van Minor, die een schot loste,
dat de Pantarei-keeper te machtig was. Heftig
vielen de wijsgeren nu aan en de rechtsbinnen
zag al gauw kans om een mooie voorzet van
links hard in te knallen, I-I. De Minor-doel-
verdediger werd terdege aan de tand gevoeld
door harde en gevaarlijke schoten. Een dezer
schoten liet hij glippen en de Pantarei-midvoor
was er als de kippen bij om te doelpunten. 2-1.
N a de rust nam de spanning in hevige mate
toe, toen Minor op ietwat gelukkige wijze de
gelijkmaker scoorde; doch ondanks de heftige
aanvallen aan beide zijden kon er geen veran-
dering meer komen in de stand. 2-2.

Tweede beslissingswedstrijd. 8 April.
Minor-Pantarei 1-2.

Het begin van deze wedstrijd was voor



Pantarei. Onder leiding van den linksbinnen,
die ook nu weer de motor van de voorhoede

was, werd een serie goede aanvallen opgezet,
waarbij genoemde speler met een hard schot
zijn club de leiding gaf. O-I. Pantarei had weer
succes, toen bij een geharrewar voor het Minor-
doel de bal ingeschoten werd. 0-2.

Het spel verslapte daarna; hier en daar be-
gonnen zich bij de Minor-mannen tekenen van
ontmoediging te vertonen, terwijl Pantarei zich
tamelijk safe voelde door zijn voorsprong.

Plotseling keerde de spanning echter terug;
bij een Minor-aanval wist de vrijstaande links-
buiten de hem toegespeelde bal onhoudbaar in
het net te jagen. 1-2. Met deze stand ging de
rust in.

Na de rust liep Minor terstond goed van
stapel, doch enkele opgelegde kansen werden
verprutst. Langzamerhand herstelden de Pan-
tarei-backs zich weer en zetten hun voorhoede
aan het werk. Maar ook de achterhoede van

Minor was op haar post; tot doelpunten kwam
het niet meer. Als tenslotte het ~einde komt

heeft Pantarei een enigszins geflatteerde zegen
bevochten en daarmee het kampioenschap. Onze
gelukwensen!

COMPETITIE 2e KLAS.

Ook hier is een harde strijd gestreden om het
kampioenschap en wel tussen Limburgia I en
Minor Il. Nadat Limburgia dé eerste wedstrijd
tegen Minor Il met 4~2 verloren had, herstelde
het zich schitterend door in de 'revanche-wed-

strijd Minor met 5-1 te verslaan. Daar beide
clubs wonnen van Sparta Il hadden zij evenveel
punten behaald, zodat een beslissingswedstrijd
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moest gespeeld worden. Hierin zegevierde Lim-
burgia en behaalde daarmee het kampioenschap.
Hulde aan de kampioenen!

De uitslagen van deze wedstrijden waren als
volgt:

Limburgia
Sparta Ir
Sparta Ir
Minor Ir
Minor Ir
Limburgia

I-Minor Ir
-Minor Ir
-Limburgia
-Limburgia
-Sparta Ir

I-Sparta Il

2-4
0-6

I 1-4
I 1-5

4-2
2-1

Beslissingswedstrijd:

Limburgia I-Minor Ir 4-1

COMPETITIE 3e KLAS.

Ook Sparta III heeft het kampioenschap van
de derde klas niet cadeau gekregen, want Minor
III en Limburgia II weerden zich geducht.
Klein-Rolduc was niet opgewassen tegen de
grotere sport broeders van Groot-Rolduc en
moest zich met de laatste plaats tevreden stellen.
Onze hartelijke gelukwen:oen aan de kampioenen!

De eindstand was hier:

BEKERWEDSTRIJDEN le KLAS.

Minor I-Sparta I 9-4;

Minor pakte al terstond goed aan en dank
zij het spiegelgladde veld en de zeer zwakke
Sparta-verdediging wist het al dadelijk, hoewel
uit een buitenspel positie, een goal te fokken
1-0. Minor bleef sterk in de meerderheid en

wist dit ook uit te drukken door zijn voorsprong
tot 6-0 op te voeren: de bal was blijkbaar
stéeds te glad voor den keeper. Eindelijk wist
ook Sparta een tegenpunt te scoren, spoedig
gevolgd door een tweede. 6-2.

Na de rust kregen we weer het zelfde spel-
beeld te zien: de bal was bijna uitsluitend op
de Sparta-helft. Toch wisten de Spartanen nog

De eindstand is dus hier:

Limburgia I 5 4 0 I 8 17- 8
Minor Ir 5 3 0 2 6 16-13
Sparta Ir 4 0 0 4 0 4-16

Sparta III 6 4 I I 9 18-17
Minor III 6 3 I 2 7 19-20
Limburgia Il 6 3 0 3 6 26-15
Klein-Rolduc 6 I 0 5 2 16-27



tweemaal het Minor-doel te doorboren, doch
het baatte hun niets, want regelmatig verhoogde
Minor zijn voorsprong tot 9-4, waarbij het een
penalty benutte en met deze stand kwam een
einde aan het modderbad.

FINALE VOOR DE BEKERRONDE.

Minor I-Pantarei 4-0.

Met algemene spanning werd naar deze match
uitgezien, doch veel moois heeft deze wedstrijd
niet geboden. We kregen een jong enthousiast
spelend Minor te zien tegen een Pantarei, waarin
elk vuur gedoofd was.

In het begin van de wedstrijd gingen beide
partijen ongeveer tegen elkaar op. Dan volgde
snel een Minor-doorbraak, een schot van de
links-buiten, dat de keeper keerde, doch de bal
had de doellijn gepasseerd. Dit ontging den
scheidsrechter, waartoe dit gebied behoorde (er
waren er voor deze gelegenheid liefst twee! !)
en hij kwam pas tot de ontdekking toen de
andere scheidsrechter buitenspel constateerde.
Na een korte beraadslaging van het leidend
college volgde midden bal en Minor had de
leiding genomen 1-0. Hierna was het verband
in de Pantarei-voorhoede helemaal zoek. Minor

speelde enthousiast verder en op het einde van
de eerste helft hadden ze wederom succes, als
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de bal in buitenspelpositie wordt doorgegeven
en de midvoor den keeper passeerde 2-0. Ook
na de rust werkte de Minor-voorhoede zeer goed
en snel, terwijl ook de achterhoede de situatie
volkomen meester bleef; nog twee keer moest
de keeper van Pantarei zwichten, zodat Minor
op verdiende wijze bekerhoudster 1943 werd.
Van harte Proficiat! !

BEKERWEDSTRIJDEN 2e KLAS.

. De bekerwedstrijden van de tweede klas zijn
dit jaar wel uitermate spannend geweest. De
strijd ging hier tussen Limburgia I en het met
nieuwe krachten versterkte Sparta II. Minor
II was te zeer verzwakt doordat het spelers
had moeten afstaan aan het eerste elftal. Sparta
II vulde zijn gebrek aan techniek prachtig aan
met het enthousiasme waarmee het zich in de

strijd wierp. In de beslissingswedstrijd wist
Sparta tenslotte te zegevieren. Proficiat, Spar-
tanen!

De uitslagen waren als volgt:

Sparta II-Limburgia I 1-5
Sparta II-Minor II 4-1
Limburgia I-Sparta II 3-3

Beslissingswedstrijd:

Sparta II-Limburgia I 5-3

TENNISCLUB RT.C.



67

Tennisclub R.T.C.

Voorzitter: Jozef America.
Secr.-penningmeester: Hans Everts.
Iste Materieel: Eddy Lamberti.
zde Materieel: Willy Eysink.
Moderator: H. Turlings.

Er is een jaar van grote moeilijkheden achter
de rug. Hier kunnen vooral genoemd worden
het-in-slechte-toestand-verkeren van het Zdé
klasse tennisveld en het ballengebrek. Beiden
hebben ertoe geleid dat dit jaar het tweede
klasse tennisveld slechts voor de helft van de
tijd is bespeeld geworden .Op het einde van het
derde trimester is dit veld met zeer primitieve
middelen weer in staat van bespeelbaarheid
gesteld. Het ballen-gebrek bleek een grotere
moeilijkheid om overwonnen te worden. In het
begin van het jaar zijn IO nieuwe leden opge-
nomen op voorwaarde dat ze banen meebrachten
en later zijn er ook nog ondernemingen op touw
gezet welke dan weer enige ballen opleverden
en zodoende wist het bestuur het ballenaantal
van nul af te houden. Maar dit zijn slechts
moeilijkheden van materiële aard. Zeker, ze
hebben er toe geleid dat de prestaties niet zo
zijn als vorige jaren, wat vanzelf sprekend wordt
als we bedenken dat sommige wedstrijden met
één bal moesten gespeeld worden. Maar toch

heerste er altijd een geest van gezonde sportivi-
teit en rivaalschap in de club. Deze moeilijk-
heden deden aan het vuur van het spel niets
af. De uitslag van de competitie is als volgt:

Iste Klas:

Iste prijs
zde prijs

Jan Cremers.
H. van Hapert en

J. Wijffels.
zde Klas:

Iste prijs Charles Lamberigts.

3de Klas:

Istè prijs
zde prijs

T. Geldens.
A. van Loo.

Dank zij de goede zorgen van de eerste ma-
terieel zijn er dit jaar als extra-wedstrijden ook
nog kersenwedstrijden gehouden. Daartegenover
zijn er wel geen buitenclubs kunnen komen
maar ook zonder deze aanmoedigende prikkel
bleven de banen altijd bezet al was het dan
ook soms zoals boven gezegd met maar één bal.
Mogen het volgend jaar de .omstandigheden
gunstiger zijn voor de club, zodat de materiele
moeilijkheden verdwijnen en de club zich ten
volle kan geven aan het tennisspel.

H. BAGGEN.

Hockey- en Cricketclub "Unitas"
Voorzitter: Wim van Wijck.
Vice-voorzitter: J. Visser.
Secretaris: Wim Janssen.
Materieel: eh. Plantz.
Moderator: Drs. J. Titulaer.

Ook dit jaar zijn er o.a. dank zij een reuze
idee van onzen K.A. Voorzitter nog enkele
spannende wedstrijden gespeeld, ondanks de
onmogelijkheid clubs te ontvangen of te be-
zoeken.

"Gym" tegen "H.B.S." was zijn leuze.
De problemen waarvoor wij stonden waren

talrijk. Het hockey-veld moest wor.dengemaaid.
Dank zij de medewerking van Mhr. provisor
en van de heren Am. Janssen en Burgers, die

zelf de zeis ter hand namen, werd deze moei-
lijkheid met succes opgelost.

Daarnaast was er gebrek aan materiaal:



hockey-sticks, leggers en goals. Dit was natuur-
lijk zeer erg in deze oorlogstijd, maar de mens
is vernuftig en ook hierin kon worden voo'rzien.

Ook het cricketmateriaal moest in orde ge-
bracht; met hulp van den timmerman slaagden
wij daar "meesterlijk" in.

Ondanks de moeilijkheden kunnen wij terug-
zien op een behoorlijk speeljaar. Wij brengen

68

daarom dank zowel aan Heren als aan knechts
die ons in onze moeilijkheden geholpen hebben,
in het bijzonder aan onzen moderator en aan
Mhr. provisor. .

Moge onze hockeyclub weer een goed jaar
tegemoet gaan!

WIM ]ANSSEN.



SCHOOLJAAR 1942-1943

LERARENC0RPS

I. Priesterleraren.

van der Mühlen Drs. H. J., Directeur.
(benoemd 1913, Dir. 1940).

Jacobs Dr. J. W. J. J. 19°5.
Everts Dr. P. S. 1912.
Deumens Dr. A. L. 1. 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. 1. H. 1916.
Zuylen A. H. H. J. 1922.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.
Boosten Dr. J. P. 1924.,
Turlings H. J. H. 1924.
Pop DI. L. J. J. 1926.
Huysmans Dr. R. H. A. 1927.
Castermans Drs. P. G. F.I928.
Janssen A. J. A. 1928.
Titulaer Drs. J. J. B. 1929.
Bohnen J. H. J. 193°.
Damen J. W. L. 1932.
Geurts Dr. P. H. J. M. 1932.
Janssen J. A. E. J. 1932.
Jansen J. E. P. M. 1933.
Jenniskens J. Ch. W.,I934.
Meisen P. J. W. 1934.
Flecken J. J. 1935.
Vogels Drs. J. A. H. 1935.
Waterval J. M. J. 1935.
Senden Drs. J. F. J. E. 1936.
Coenen H. C. 1937.
Houben P. J. 1937.

van Odijk P. J. 1937.
Heynen P. J. 1938.
Schrijen J. H. 1938.
Beiten G. C. J. 194°.
Janssen Ch. A. 1. 1942.
Franssen H. G. J. M. 194°.
Bessems H. L. 1941.
Meertens A. H. Chr. 1941.
Lemmens H. H. 1942.
Timmermans A. B. J. 1942.

II. Lekenleraren.

Eck P. J. A. 1910.
Willems G. H. 1926.
van Can Dr. H. L. M. 1928.
Burgers DI. W. A. M'. 1929.
de Groot C. A. J. 193°.
Selman Dr. J. 1933.
Veldman D. J. 1935.
Léger G. J. M. 1935.
van Láo E. M. 1939.
Pastoor Drs. J. 1939.
Smeets W. H. 1941.

lIl. Onderwijzer voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922 (Hoofd).

IV. Muziekleraren.

Zeyen P. 19°1.
Noé J. H. 1937.



70

Leerlingen van het schooljaar 1942-1943

PHILOSOPHIE SUPÉRIEURE

.
~_J

Albert Leo, Heerlerheide.
Bastiaens Louis, Maastricht.
Bindels Joseph, Wah lwiller-Witt em.
Braun Willy, Nieuwenhagen.
Canjels J, Venlo.
Corsius Henny, Maastricht.
Cremers Jean, Sittard.
Crombach Leo, Vijlen-Vaals.
Debets Jo, Nieuwenhagen.
Delhoofen Piet, Heel (L.).
Engelen Jan, Linne.
Habets Jan, Heer (L.).
van der Hart Jan, Venlo.
Hendrikx Jan, Ospel.
Janssen Jan, Brunssum.
Jongen Eugène, Kerkrade.
Jongen Hubert, Heerlen.
Kievits Adriaan, Ubach over Worms..

Mennen Jan, Weert.
van Nispen tot Pannerden Jhr. Huib,

Valkenburg (L.).
Rademakers Jules, Buchten.
Salemans Richard, Roermond.
Starmans Max, Nuth.
Stassen Joseph, Schimmert.
Swakhoven Jean, Sittard.
Takken Piet, Broekhuizenvorst.
Theunissen Pierre, Eysden.
Thissen Christof, Roermond.
Tummers Arno, Steyl-Tegelen.
Verheggen Constant, Sittard.
van Vlokhoven Thomas, Kerkrade.
Vogels Pierre, Heerlen.
Vrancken Paul, Wolder-Maastricht.
Wiertz Frans, Kerkrade.
de Wit Harry, Panningen.
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van den Ba1tr * Piet,Sittard. ;
Berden >ti'Willem, Baarlo.
Bonnemayers Jan, Maastricht.
Boumans Hans, Heerlen.
Coenen * Piet, Roggel.
Geurts * Jan, Oirlo-Venray.
Haanen * Leo, Venlo.
Haenen * Jacques, Sevenum.
Haenen * Jan, Nederweert.
Hanrath * Piet, Venlo.
Henkens * Jan, Weert.
Henssen * Antooû, Schaesberg.
Houben * Harry, Roermond.
Leën * Joseph ,Ospel.
Lucassen * Gerard, Sevenum.

PHILOSOPHIE INFÉRIEURE
.., ~ ~

Meessen * Hubert, Wylré.
Mertens Joseph, Mechelen (L.).
van der Meulen Leo, Kerkrade.

Narinx Sjef, Wijk-Maastricht.
Neijnens * Jacques, Tungelroy.
Niessen * Tienes, Echt.
Okhuysen * Harry, Venlo.
Pörteners * Piet, Bom.
Robbertz * Joseph, Kerkrade.
Schijns * Joseph, Hoensbroek.
Sliwa >I<Paul, Kerkrade.
Vroom en * Hubert, Schinnen.

Wijsen Jean, Maastricht.
van der Zander * Hein, S.chinveld.

SEMINARIE-GYMNASIUM"

6de Klas.

van den Broek Martin, Venlo.
Cremers Alfons, Heerlen.
Crijns Leo, Nuth.
Elders Jaap, Bovenkarspel.
Frijns * Karel, Limmel-Maastricht.
Geilenkirchen Willy, Kerkrade.
de Groot Willy, Gennep.
Hendriks * Piet, Venray.
Hoefnagels Karel, Bleyerheide.
Houben Hubert, Heerlen.
Lücker * Martin, Heerlen.

Moonen Joseph, Hulsberg.
Muskens * André t, Venray.
Quaedvlieg Joseph, Noorbeek.
Scholtens Roeland, Deventer.

Steememan * Henny, Venray.
Stevens Joseph, Stramproy.
Stroy Gerard, Venlo.
Tromp Hans, Sneek.
Verhaak Rein, Breda.
Vullinghs Piet, Sevenum.
van Wij'ck Wim, Nijmegen.

5de Klas.

Adriaansens Wim, Walsoorden.
van Amersfoort Steef, Den Helder.
Baggen * Henri, Schinveld.
Benders Piet, Heerlen.
Bergstein Peter, Nijmegen.
Cobb en * Pierre, Maastricht.
Cobben * Sef, Heerlen.
Crolla George, Valkenburg (L.).
Elders Leo, Bovenkarspel.
Frantzen Joseph, Kerkrade.
Gcmmans Ben, Venray.
Hermesdorf Godfried, Nijmegen.
Heyltjes Wim, Kerkrade.
Humme Herman, Gennep.

* Nieuwe leerlingen van het schooljaar I942-I943.

Hunink Nol, Deventer.
van Neer René, Maastricht.

Plantz Irving, Willemstad (Curaçao).
van Pol Leo, Buggenum.
Rood * Kees, Bovenkarspel.
Ruiters Joseph, Kerkrade.
Schneider Willem, Delden.
Schröder André, Heerlen.
Verhey * Frans, Didam.
Vijgen Joseph, Schaesberg.
Wetzeis Nico, Bleyerheide.
Wiertz Hans, Kerkrade.

Wiertz Peter, Schaesberg.
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6e KLAS

4de Klas.

Augustus Jan, Kerkrade.
Bergstein Nico, Kerkrade.
Cobben Jan, Beek (L.).
Crapels Jozef, Vaesrade-Nuth.
Dohmen Guus, Kerkrade.
de Goede Jan, Soesterberg.
Henssen Jo, BochoItz (L.).
Hermans Hein, Kerkrade.
Humme Engelbert, Gennep.
Huijts Frans, Voerendaal.
Knops Matthieu, Simpelveld.

Lamberti Eduard, Maastricht.
van Munster Jan, Zwolle.
Offermans Justin, Kerkrade.
Penders Hubert, Voerendaal.
Poyck Guus, Kerkrade.
Salemans Constant, Amstenrade.
Schneider Laurent, Delden.
Vorage Constant, Kerkrade.
Widdershoven Guy, Hoensbroek.
Wortelboer Gerard, Groningen.

3de Klas.

Barree Herman, Groningen.
Bergsma JooP, Rotterdam.
Billekens Jan, Sevenum.
Buck Joseph, Bleyerheide.
Diederen Joseph, Chèvremont-Kerkrade.
Drenth * Jan, Kerkrade.

Essink Jan, Oldenzaal.
Frantzen René, Kerkrade.
Godfroy Nico, Maastricht.
Huntjens Harry, Valkenburg (L.).
Matti Jo, Kerkrade.
Minke Frans, Waalwijk.



Oomen Kees, den Hout.

Ploemen Willy, Mechelen (L.).
Savelsbergh Coen, Heerlen.
Sprokel Nico, Kerkrade.

Bary * Joseph, Leeuwarden.
Batenburg Bernard, Zeist.
Bosch Joseph, Vaals.
Cobben Lou, Beek (L.).
Frantzen Joseph, Kerkrade.
Held Jacques, Bleyerheide.
HuIsman Willy, Welten-Heerlen.
van Hulst * Henk, Raamsdonksveer.
Janssens Servatius, Schaesberg.
Jaspers Theo, Klimmen.
Kallen Denis, Noorbeek.
Lau Hein, Schoorl (N.-H.).
Leijgraaf * Frans, Oosterhout.
Michels Leo, Terwinselen.

Bakx * Wim, Geertruidenberg.
Becking * Rudi, Terborg.
Berger * Paul, Terwinselen.
van de Boel * Harry, Thorn.
Burger * Jan, Zeist.
Frantzen * Harry, Kerkrade.
Goltstein * Gerry, Kerkrade.
Heinrichs Joseph, Kerkrade.
Hollaers * Wim, Vlissingen.
Horbach * Antoine, Gulpen.

van den Bosch Jan, Liempde.
Botterweck * Joseph, Mechelen (L.).
van de Loo * Theo, Gennep.
van Neer Léon, Maastricht.

Nelissen * Jacques, Beltrum.
Oomen * Walter, den Hout.
Paulussen * Jan, Bergeijk.
Pierik * Paul, Terborg.
Reijgersberg * Gerard, Wateringen.
van Rooyen * Rudolf, Amsterdam.
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Vercauteren Antoon, Clinge.
van Wersch Jan, Kerkrade.
Willemse Ferrie, Eygelshoven.

2de Klas.

Pierik Jan, Terborg.
van Rens Jan , Weert.
Reijgersberg Bertus, Wateringen.
Roelofs Gerard, Enschedé.
Verhaak Oswald, Breda.
Verstraelen Alfred, Roermond.
de Vries Piet, Bladel.
Vroemen * René, Valkenburg (L.).
Vullinghs Lambert, Sevenum.
Vijgen * Gerard, Ubach over Worms.
Waelen Matthieu, Kerkrade.

van de Weyer Freddy, Maastricht.
Widdershoven Joseph, Hoensbroek.

Iste Klas, Iste Afd.

van de Kar * Kees, Beek (N.-Br.).
Knubben Joseph, Brunssum.
Lemlijn Eugène, Noorbeek.
Limpens Hubert, Chèvremont-Kerkrade.

.. Lucas * Bernard, Bloemendaal.
Mooten Jan, Gennep.
Rompen * Louis, Vijlen-Mamelis.
Ruijs * Henk, Woerden.
Thijs * Karel, Tilburg.

Iste Klas, 2de Afd.

van Ruitenbeek * Theo, 's-Gravenhage.
Ruijs * Kees, Woerden.
Sluijsmans Gaston, Margraten.
Stassen * Bennie, Weert.
Sterk Jo, Kerkrade.
Sijpkens * Willem, Bussum.
Verwiel * Leo, Oisterwijk.
Vliexs Hubert, Simpelveld.
Weijenborg * Frans, Lichtenvoorde (Geld.).
Wouters * Guus, Limmel-Maastricht.
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HOGERE BURGERSCHOOL A

5de Klas.

America Joseph, Valkenburg, (L.).
van Bergen Theà, Maastricht.
Beuting Herman, Enschedé.
Dechesne Clemens, Leeuwarden.
Hermesdorf Peter, Nijmegen.
Kaanen Herman, Vierlingsbeek.
Könning Theo, Ulft.

# Kunst Giel, Silvolde.
Meeuwissen Sjef, Budel.
van Roosmalen Henk, Geldrop.
Verkuyl Gied, 's-Gravenhage.
de Vries Joseph, Mill.
Zeegers Adolf, Sittard.

4de Klas.

Bos Johan, Rottum.
Claerhoudt * Herman, Sluis.
Coenen Gerd, Uden.
Driessen Martin, Blerick-Venlo.
Huberts Piet, Harderwijk.
Janssen Nol, Nijmegen.
Lion Govert, Batavia.
van der Mast Eduard, Heerlen.
Metzemaekers Tino, Helvoirt.
Paes * Lucien, Nijmegen.

Peeters * Frans, Weert.
Philips Rudolf, Valkenburg (L.).
Ruijs Egbert, Woerden.
Scholtens Wim, Sappemeer.
Tops Henri, Heer (L.).
van Vlerken * Jacques, Boxtel.
Werry Joseph, Spekholzerheide.
van Wersch Nico, Simpelveld.
van Workum Matthieu, Maros (Celebes).
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HOGERE BURGERSCHOOL B

5de Klas.

Bertels Frans, Deventer.
Bos Peter, Wehe.
Ebus Frans, Venlo.
Everts Hans, Raalte.
Giele Jan, Hulst.
de Haes Wim, Echt.
Hellendoorn John, Tandjoeng Enim
Hulshof Joseph, Lichtenvoorde.
Juten 'Kees, Bergen op Zoom.
Könning Ben, DUt.
Lievens André, IJzendijke.

(Sum.).

Loyson Wim, Nieuwenhagen.
:!\1ulder Frans, Bathmen bij Deventer.
van Oorschot Henk, Heeswijk.
Oosterholt Gerard, Groenlo.
van Ruitenbeek Martin, 's-Gravenhage.
Smeets Léon, Valkenburg (L.). .
Sijpkens Tiddo, Bussum.
Visscher Jaap, Amersfoort.
Vijgen Edgard, Heerlen.
Willems Paul, Kerkrade.
Willemse Henk, Wassenaar.

4de Klas.

Baken Jasper, Valkenswaard.
van de Boel Joseph, Thorn.
Bos Johan, Wehe.
Bour Willem, Heerlen.
Brinkmann Ernst, Deventer.
de Bruyckere Antoine, Oostburg.
Buck Wemer, Bleyerheide.

Cremers Jan, Heerlen.
Eysink Willy, Deventer.
Geelen Joseph, Kerkrade.
van Hapert Hein, Eindhoven.
van Heeswijk Willy, Best.
von Hoegen Frans, Kerkrade.
Huberts Leo, Harderwijk.



Kasper Rolf, Tandjoeng Enim (Sum.).
Leunissen Hein, Nuth.
Mulder Antoon, Utrecht.
Ramakers Noël, Sittard.

de Bakker Piet, Walworden.
Bergstein Aloys, Kerkrade.
Bögels Joseph, Rumpén-Brunssum.
Buise Marcel, 's-Gravenhage.
Busch Ton, Dordrecht.
Coppes Herman, Enschedé.
Dechesne George, Enschedé.
Gabriëls Eugène,Enschedé.
Geldens Tonny, 's-Gravenhage.
Geling Joseph, Winschoten.
Hermanns Otto, Kerkrade.
Heijs Eligius, Gennep.
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van Rens Theo, Weert.
van de Stadt Huib, Brassan (Java).
van Waes Frans, Westdorpe.

3de Klas, lste Afd.

Hoogstraten Wijnand, Deventer.
van Houten Martien, Raamsdonksveer.
Jaartsveld Frans, Goenlo.
Jaartsveld Karel, Groenlo.
Jaartsveld Rudolf, Apeldoorn.
Janssen Wim, Nijmegen.
Kaanen Alfons, Vierlingsbeek.
Lamberigts Charles, Weert.
van der Lande Paul, Deventer.
Mali Carel, Curaçao.
Sorbi Jan, Wassenaar.

3de Klas, 2de Afd.

Mulder Bernard, Bathmen bij Deventer. Sevenoaks Henri, Rotterdam.
van Oorschot Jan, Heeswijk. Snijders George, Nieuwenhagen.
Opfergelt Frits, Eygelshoven. van der Sterren Harry, Mill.
van Roosmalen * Leo, Maastricht. Tromp Dirk, Sneek.
de Rooy Piet, Enschedé. de Vries Dirk, Bladel.
Rouing Piet, Enschedé. Willemars Jan, Barneveld.
Ruijs Piet, Woerden. Windels Piet! Heerlen.
Rijcken André, Brielle. van der Winkel Adri, Singkep
Savelkoul Victor, Geleen. Wijffels Jacques, Westdorpe.
Schoemaker Gerard, Deventer. Wijnen Jacques, Simpelveld.
Scholtens Wim, Kloosterburen.

(N. O. 1.).

2de Klas, lste Afd.

. Beckers Jacques, Ubach over Worms.
Franssen Tonny, Terwinselen.
Garritsen Otto, Keulen.
de Goede Bennie, Soesterberg.
Goossens Gerard, Heerlen.
Haagmans Jo, Kerkrade.
Hamer * Douwe, Pangkalan Brandan (Sum.).
Hamers Joseph, Simpelveld.
van den Hoef Hubert, Valkenburg (L.).

Duynstee * Bob, Roermond.
Majoie Fons, Maastricht.
Mulder Paul, Oldenzaal.
Reijnen Harry, Mill.
Riksen Wim, Dongen.
Roost Matthieu, Baexem.

Hoefsloot Nico, Kerkrade.
Hofstede André, Leeuwarden.
Horbach * Lou, Gulpen.
Huijts Huub, Heerlen.
de Jong Jo, Valkenburg (L.).
Kreymborg Hans, Amsterdam.
Leijgraaf * Robert, Oosterhout.
Lion Bram, Batavia.

2de Klas, 2de Afd.

Ruijs Jaap, Woerden.
Ruijter Gerard, Arnhem.
Scheepers Alfons, Heerlen.
Seelen René, Rijen.
Smits Berry, Nijmegen.
Stam Raoul, 's-Gravenhage.



Vaessen Karel, Kerkrade.
Veeger Luc, Groningen.
Verschuren Sjef, Loon op Zand.
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de Vries Ko, Aalst.
van der Werf * Gerrit, Bolsward.
Wortelboer Theo, Groningen.

lste Klas, lste Afd.

Bögels * Ferdinand, Rumpen-Brunssum.
van Bregt * Kees, Rotterdam.
Broekman * Hans, Utrecht.
Broers Hubert, Heerlen.

Buck Hans, Bleyerheide.
Buise * Jacques t, 's-Gravenhage.
Clevers Hein, Kerkrade.
Coppes * Robert, Enschedé.
Hillen Theo, Blerick-Venlo.

Hunink Hans, Wijhe.
Jacobs Theo, Weert.
van Loo * Albert, Kerkrade.

Pasman Gerard, Spekholzerheide.
Ruijter Eddy, Arnhem.
Stassen Aloys, Kerkrade.
Struijcken Leo, Tilburg.
Veeger * Jacques, Groningen.
van Waes Polly, Westdorpe.
van Wersch Joseph, Kerkrade.

Wiggers Johan, Enschedé.
Windels Coen, Heerlen.
Wortelboer JooP, Groningen.
van Wijck Willy, Nijmegen.
Wijffels * Willy, Sint Kruis.

lste Klas, 2de Afd.

van Dongen * Bert, Helmond.
Feldbrugge * Piet, Groningen.
Graaf * Kees, Den Helder.

Hamers Leo, Simpelveld.
Hermans Jan, Schinnen.
Holthaus * Dirk, Hengelo.
van Hoorn Gied, Loon op Zand.
Huberts Louis, Harderwijk.
de Jong * Ad, Loon op Zand.
de Jong * Cor, Loon op Zand.

Leenders * Gerard, Venlo.
Louwers * André, Uden.
Maessen * Theo, Neerbeek.
Maréchal * Hendrik, Kerkrade.
Oosterholt Frans, Groenlo.

Pelgrim * Wim, Gaanderen.
Peters * Jan, Dedemsvaart.
Rozenhart * Piet, Lutterade.
de Schutter Gerard, Fijnaart.
Sorbi Steef, Wassenaar.

VoorbereidendeKlas.

Bergmann * Harry, Boxmeer.
Bergstein * Peter, Kerkrade.
Bröcheler * Hendrik, Vaals.
Closset * Alexander, Maastricht.
Coenen Sjef, Uden.
Demes * JooP, Dokkum.
Diederen Peter, Chèvremont-Kerkrade.
Everts * Piet, Sevenum.
Garritsen * Floris, Keulen.
Govers * Henk, Tiel.
Halsema * Theo, Wehe.

van Heeswijk * Frans, Best.
Hermans * Hubert, Schinnen.

Höppener Joseph, Ubach ove'r Worms.
Jaartsveld * Jan, Silvolde.

Jansen * Han, Kloosterburen.
Janssen Wim, Maastricht.

Kersten * Peter, Hoensbroek.

Koten Jan, Grevenb~cht.
Kruijtzer * Karel, 's-Hertogenbosch.
van Loo * Jean, Gulpen.
Menu Jan, Kloosterzande.
Minke * Martinus, Dedemsvaart.

Opfergelt Theo, Eygelshoven.
Otten * Jo~eph, Heerlen.
Smit Antoon, Nijmegen.
Turlings * Joseph, Echt.
Tijhuis * Albert, Nijverdal.
Veraart * Ben, Kerkrade.
Verhey * Leo, Didam.
Voncken * Antoon, Terwinselen.
Voncken * Hubert, Badhoeve-Dorp.
de Vries * Bertie, Bladel.

Wehkamp * Frans, Slagharen (Ov.).



Personalia
De H. Priesterwijding

JooP den Boer.
Piet van der Bruggen.
Theo Delissen.
Léon Dirix.

Willy Geerits.
Pierre Hannen.

Tonny Houben.
Pierre Jochems.
Jan Keulen.
Albert Lebens.

Joseph Linssen.
Harry Litjens.
Hubert Lumey.
Gerard Marcus.

Eugène Meens.
Paul Pieters.

Willy van de Schoor.
Piet Schoren.

Jan Was~enberg.
Frans van de Weyer.

van het Bisdom

ontvingen:

Roermond.

De volgende examens werden afgelegd: 1)

R.K.Universiteit Nijmegen:

H. W. G. Dessing, doet. ex. rechten.
P. Pinckaers, cand. ex. rechten.
Fr. van DOOIen, cand. ex. psychol.
A. Th. Mertens, doct. ex. rechten.
J. F. J. E. Senden, do ct. ex. class. letteren.

Universiteit Utrecht:

L. Coppes, theor. tandheelk. Je d.
P. A. Motké, cand. ex. med.
J. H. J. Martens, doet. ex. med.
J. J. R. Smeets, cand. ex. med.
R. M. Olislagers, cand. ex. med.
J. M. H. Olislagers, cand. ex. med.
J. M. van Wessum, cand. ex. rechten.

1) Oud-leerlingen worden verzocht opgave van
de door hen afgelegde examens te zenden aan:
Redactie van Rolduc's Jaarboek te Rolduc.

1942-1943

J. P. F. van Dael, semi-arts ex.
P. A. C. Hendrikx, semi-arts ex.
W. J. M. Beurskens, arts ex.
J. H. Gelissen, arts ex.
F. J. M. Küppers, arts ex.
Chr. Gudde, tandarts ex.
Hans Horbach, cand. ex. veeartsenijk. (cum

laude).
J. A. H. Vogels, doct. ex. wis- en natuurk.
J. P. G. M. Payens, arts ex.
W. H. H. Tegelaers, arts ex.
A. J. A. M. Wijffels, semi-arts ex.
H. A. E. N. N. de Steenhuijsen Piters, arts ex.

,
Universiteit Groningen:

C. J. M. Willemse, Cand. ex. med.
Th. A. M. van Wessum, cand. ex. med.
H. L. F. Vis~ers, cand. ex. med.
W. Schoemaker, prop. ex. med.
E. H. P. C. R. van de Voort, cand. ex. rechten.

Universiteit Amsterdam:

R. G. L. van Aerssen, arts ex. Je d.

J. M. A. A. Begheyn, arts ex. Je d.
D. Wintgens, cand. ex. med. ze d.
P. Smeets, doct. ex. med.

Landbouw-Hogeschool Wageningen:

H. Dijkstra, ing. ex. Ned. landb.
J. Dijkstra, cand. ex. Ned. landb.

R.K. Hogeschool Econ. Wetensch.

P. Emondts, prop. ex.
P. L. Voncken, doct. ex.
W. J. G. Reuwer, cand. ex.

Tilburg:

Frans M.O. E.:

J. H. M. A. Kusters.

Duits M.O. A.:

P. J. Houben.

Notarieel examen:

J. H. P. Claessens, ze d.



Gemeenteadministratie:

M. G. J. Wijffels.

Werden benoemd:

tot Vicaris Generaalvan het Bisdom Roermond:

Dr. F. J. Feron, President van het Groot Semf-
narie te Roermond. ' /

tot Rector Magnificus der R.K. Universiteit te
Niy"megen:

Prof. Mr. B. A. D. Hermesdorf.

tot Griffier biy"het kantongerecht te Sittard:
Mr. P. G. H. Paulussen, wrn. Griffier te Maas-

trich t.

tot Directeur van het Bisschoppeliy"kCollegete
Weert:

P. J. A. Moors, leraar en provisor te Weert.

tot Secretaris van het Bisdom Roermond:

P. J. van Odijk, professor te Rolduc.

OVERLEDENEN.

(achter de naam zijn de jaren aangegeven waarin
zij als leerling op Rolduc verbleven).

Pater Raymundus (Lambert) van Gent O.P.
(1889-1890). t 19 April 1942.

Abelard Felix Hubert Reighard (1868-1870),
Ere-Kanunnik van het Kathedraal Kapittel
van het Bisdom Roermond, Oud-Directeur
van de Bisschoppelijke Kweekschool te Echt,
Oud-leraar van Rolduc (1874-1892), Officier
in de orde van Oranje-Nassau, Drager van
het Erekruis 2de klasse van het Duitse Rode
Kruis. t 25 Juli 1942 te Roermond.

P. J. Schatten (1879-1886), oud-pastoor van
Schaesberg. t 28 Augustus 1942 te Wittem.

J. H. M. Eduard Haeren (1905-19U), leraar
aan het Bisschoppelijk College te Roermond.
t 17 September 1942 te Roermond.

Andreas Johannes Maria Muskens (1942), leer-
ling van Rolduc. t 5 November 1942 te
Kerkrade.

G. W. E. de Quay (1896-1898), oud-inspecteur
lste klas bij de Raad van Arbeid, res. luit.-
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kolonel der infanterie b.d. t 12 November
1942 te Valkenburg.

M. J. Eduard M. Beckers (1889-1897), oud-
pastoor van Spaubeek. t 13 November 1942
te Spaubeek.

Mgr. Dr. Guillaume A. H. Bauduin (1872-1880),
Vicaris-Generaal van het Bisdom Roermond,
Kanunnik van Kathedraal Kapittel, oud-
president van het Groot Seminarie, Huispre-
laat van Z. H. den Paus, Protonotarius Apos-
tolicus a.i.p., Ridder in de orde van den Neder-
landsen Leeuw, Officier in de orde van Oranje-
Nassau. t 18 November 1942 te Roermond.

Frits Otto (1935-1940), student KK. Hoge-
school Econ. \Vetensch. Tilburg. t 3° No-
vember 1942 bij Leningrad.

J. A. A. Bemelmans (1921-1923), oud-kapelaan
te Bunde. t 2 December 1942.

H. W. Bosch (1883-1891), oud-pastoor van
Cadier en Keer. t 4 December 1942 te Heerlen.

Pater Pacificus (Charles) van Aubel O.M.Conv.
(1882-1888), Custos en Gardiaan der Paters
Minderbroeders Conventuelen te Leuven, be-

giftigd met de orden: Pro Ecclesia et Pon-
tifice, Chevalier de l'Ordre de Léopold II,
Croix d'Honneur "Défense Nationale", l'Ordre
de Dévouement et d'Humanité, l'Ordre des
Prisonniers de Guerre, British War Medal.

t 19 Januari 1943 te Leuven.

Henri J. Vondenhoff (1889-1899), Pastoor te
Bocholtz (L.). t 21 Januari 1943 te Bocholtz.

Charles F. A. B. C. Op de Coul (1887-1889),
Pastoor te Swolgen. t 29 Januari 1943 te
Swolgen.

Jan Houben (1879-1883), oud-Rijksontvanger,
Ridder in de orde van Oranje-Nassau, begif-
tigd. met het Erekruis Pro Ecclesia et Ponti-
fice. t 4 Februari 1943 te Breda.

Frits H. J. H. Erens (1882-1888). t 4 Februari
1943 te Brussel.

Joseph F. S. Esser (19°3-19°9), Pastoor te
Beringe. t 12 Februari 1943 te Beringe.

Jules L. A. van Oppen (1898-1905), Pastoor-
Deken te Venlo. t 19 Februari 1943 te Vught

(concentratiekamp) .
Willem Habbig (1896-1898), rustend te Herpen.

t 23 Februari 1943 te Herpen.
Jhr. E. L. M. Th. J. von Bönninghausen (1914-

1920), t 26 Februari 1943.



Hub. Matth. Kengen (1885-1889), oud-leraar
Bisschoppelijke Kweekschool te Echt. t 14
Maart 1943 te Sittard.

Z. H. Exc. Mgr. Arnold Frans Diepen (1872-
1874), Bisschop van 's-Hertogenbosch, Huis-
prelaat van Z. H. den Paus, Assistent-Bis-
schop bij de Pauselijke Troon, Romeins Graaf,
Ridder in de orde van den Nederlandsen

Leeuw, Ridder in de Orde Vp.ll'Oranje-Nassau,
Magistraal Groot Kruis'-d~r Heilige en Sou-
vereine Orde van Malta, begiftigd met de
hoogste onderscheiding van het Oostenrijkse
Rode Kruis: de Ster van Verdienste met de

oorlogsdecoratie, de Ster van het Hongaarse
Rode Kruis, het Erekruis eerste klasse van
het Duitse Rode Kruis, het Grootkruis met

de Ster der Oostenrijkse Republiek. t 18 Maart
1943 te 's-Hertogenbosch.

Dr. Karel Allard Frederik Deelen (1873-1879),
Ridder in de orde van den Nederlandsen

Leeuw. tIlApril 1943 te Tilburg.
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W. J. Eck (1888-1895), Rector te Valkenburg
(L.). t 24 April 1943 te Kerkrade.

Antoon Fredericks (1931-1934), student RK.
Universiteit Nijmegen. t gefusilleerd 3 Mei
1943'te Nijmegen.

Louis Phlippeau S.J. (1884-1885), tIlMei
1943 te Nijmegen.

Theo Schrijen (1892 ;1895), oud-pastoor te
Slenaken. t 12 Mei 1943 te Sittard.

Alfons F. J. Gilissen (1936-1942). t 14 Mei
1943 te Heerlen.

Gerard H. Oberjé (1882-1885 en 1888-189°),
Pastoor te Epen. t 3° Mei 1943 te Epen.

Eugène Lücker (1889-1892), kunstschilder en
etser. t 3° Mei 1943 te Nijmegen.

Jacques Is. M. Buise (1942-1943), leerling van
Rolduc. t 10 Juni 1943 te Rolduc.

A. Th. H. Billekens (1882-1884), oud-pastoor
te Bergen (L.). t 8 Juli 1943 te Tienray.



IN MEMORIAM

Dr. Wilh. Gierlichs t
Wie de Jaarboeken van de jaren I93z-I94°

naslaat, zal daarin telkens belangrijke en soms
omvangrijke geschiedkundige bijdragen vinden
van Dr. Wilh. Gierlichs, destijds leraar aan het
pro-gymnasium in het naburige Herzogenrath,
daarna leider van 't historisch museum te Cor-
nelimünster en archivaris van het land van Aken.

Deze geleerde, die eigenlijk van zijn vak
philoloog was, had een grote voorliefde opgevat
voor de uiterst rijke en wisselvallige geschie-
denis van het land van 's-Hertogenrode met
als middelpunt de oude adbij Kloosterrade.

De talrijke bijdragen in Rolduc's Jaarboeken
en de vele andere publicaties in Duitse perio-
dieken getuigen van een rusteloos speuren en
van gelukkige vondsten in de archieven van
Rolduc, Maastricht, Aken, Düsseldorf, Berlijn
en Darmstad. Ook de archieven van omliggende
Gemeenten, parochies en kloosters werden door
hem met uiterste nauwkeurigheid doorzocht.
Hij verstond daarbij de kunst om zijn bevin-
dingen te verwerken tot een smakelijk geheel.
Zijn opstellen in Rolduc's Jaarboeken getuigen
allen van zijn talent om de op zich misschien
dorre geschiedkundige feiten weer te geven in
een voor ieder leesbare aantrekkelijke stylistische
vorm.

Bijzondere belangstelling trokken vooral zijn
twee grote bijdragen in de jaarboeken van I937!
I939, die ook in boekvorm verschenen zijn:

"Over de mijnbouw der Adbij Kloosterrade"
en "De geschiedenis der Bokkenrijders in het

voormalige land van 's-Hertogenrode".
In deze twee studiën toont Gierlichs waartoe

hij in staat was, het is de vrucht van jarenlange
onvermoeide arbeid. Men moet Gierlichs aan

het werk hebben gezien om te begrijpen met
wat voor zorg en intensiteit, met welk 'n op-
offering van tijd en noodzakelijke rust hij deze
studie heeft aangevat en tot een goed einde
gebracht.

Dr. Gierlichs heeft met zijn bijdragen onge-
twijfeld Rolduc's Jaarboeken mede tot een
kostbaar en gewaardeerd bezit gemaakt.

Dr. Gierlichs heeft de faam en de roem van

't aloude Roda mee helpen bevestigen. In een
gedenkschrift gewijd aan Dr. Gierlichs door Dr.
Schûé, den Voorzitter van de "Aachener Ge-
schichtsverein", wordt met bewondering en eer-
bied gewag gemaakt van de grote geschied-
kundige betekenis der abdij, met haar grote
abten, haar beroemde annalen en speciaal haar
culturele invloeden op het land van 's Herto-
genrodé.

Dr. Gierlichs hield van Rolduc en hij zou
ongetwijfeld nog zeer waardevolle gegevens voor
de Geschiedenis van Rolduc hebben opgespoord
als de dood niet een te vroeg einde aan dit werk-
zaam leven had gemaakt. Hij overleed, tijdig
voorzien van de H. Sacramenten in het zieken-

huis te Aken, tengevolge van een beroerte op
58-jarige leeftijd op 8 Juli I94z. Hij stierf als
een goed en trouw kind van de Katholieke
Kerk. R.I.P.

Moge Rolduc hem danken door een vurig
gebed voor zijn zielerm;t.
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Pater Pacificus van Aubel, O. M. Conv. t
(Geb. te Maastricht, 3 Febr. 1867, overl. te Leuven, 19 Jan. 1943.

Ook in de rij van "groote Rolduciens" zijn
zesvoudig gedecoreerden enkelingen.

Wij kendèn.ze allen, de eere-kruisen en me-
dailles, waafmede Pater Pacificus in den loop
der jaren door de hoogste overheden van kerk
en staat begiftigd was en wisten in welk hoekje
van zijn lessenaar de eenvoudige minderbroeder
zijn decoraties verborgen had.

De zwart gerande overlijdenskaart bevatte
behalve het"doodsbericht, titels en praedicaten.

"De ZeeiEerw. Pater Pacificus van Aubel,
Custos en Gardiaan der Paters Minderbroeders

Conventueelen te Leuven, (Graanmarkt), be-
giftigd met de orden: Pro Ecclesia et Pontifice,
Chevalier de rOrdre de Léopold Ir, Croix d'Hon-
neur "Défense Nationale", L'Ordre de Dévoue-
ment et d'Humanité, L'Ordre des Priwnniers
de Guerre, British War Medal".

Bij het lezen ervan werden wij stil. Stil door
de groeiende bewondering voor dezen mensch,
die ons ontviel. Meer om den adel van geest
dan om de breede rij van onderscheidingen,
al weerspiegelden die naar buiten, wat er
schoon en nobel in dit zonnig blije gemoed
schuil ging.

Verheven als zijn leven was ook zijn sterven.
In de volle waardigheid zijner priesterlijke be-
diening heeft hij het vergankelijke mogen ruilen
tegen het onsterfelijke. .

Dinsdagmorgen 16 Januari 1943 om 10 uur
las hij de H. Mis in zijn kloosterkerk. Kort
daarna werd hij onwel. Toegeschoten mede-
broeders schaarden zich biddend rond hun ster-

venden vader. Tijdens de toediening van het
H. Oliesel maakte een hartaanval 'n einde aan

dit welbesteede leven. Samengevat op 'n bid-
prentje is dit als volgt te schetsen:

"Als de goede rentmeester uit het evangelie
gebruikte deze priester zijn veelzijdige talenten
in dienst van zijn Goddelijken Meester. Talloos
velen bewaren de herinnering aan zijn beminne-
lijken eenvoud en goedheid, zijn vriendelijk
woord, daadwerkelijken steun en gulle harte-
lijkheid. Voor Priesters en leeken was hij 'n ge-
liefde raadsman, de armen vonden in hem hun

stillen weldoener. Zijn leven was werken, zijn
daden waren goedheid. Zijn grootste vreugde

was alles voor allen te zijn. In zijn diep beleefden
franciscaansehen levensgang weerspiegelde zich
de adel van zijn priesterziel. Zoo beoefende hij
de liefde in de hem zoo dierbare orde, waaraan

hij als kloosterling met zooveel banden ge-
bonden was.

Niet de aarde is het vaderland van den

Christen, maar de hemel.

Gelukkig hij, die bij zijn leven zoo tracht te
zijn als hij bij zijn dood wenscht bevonden te
worden.

Zoolang ik bij U was, was ik er door Gods
wil. Zegent Hem en zingt Hem lof.

Vader bewaar nu in Uwen naam, die Gij mij

gegeven hebt, zooals ik hen bewaarde toen ik
nog bij hen was.

Zij zijn niet waarlijk dood, die in ons leveh.
Sterven is voor hem, die geen rust kende,

de rust na den arbeid, het einde van 'n welbe-
steed leven.

Maria Stèrre der Zee, U die hij beminde
met de groote liefde van zijn priesterhart en

Gij vader Franciscus, leidt Uwen trouwen die-
naar Pacificus naar het land van eeuwigen vrede
en onvergankelijke schoonheid. Jesus wees voor
dezen trouwen dienaar een goede ~aligmaker.
Hij ruste in vrede."

.In Rolduc's jaarboek 1937 herdachten wij
dezen oud-Rolducien bij gelegenheid van z'n
7osten verjaardag.

Vandaag 3 Febr. 1943, de datum van. zijn
76sten, eeren wij hem als "groote doode".

,,'n Groot mensch is van ons heengegaan".
Met deze woorden deelde de Provinciale Overste

het overlijden van Pater Pacificus v. Aubel mede.
Pater van Aubel noemde het 'n "voorrecht"

zijn jeugdvorming te hebben genoten in den
geestelijken cultuurburcht, die Rolduc is. On-
uitwischbare jeugdherinneringen hielden hem
zijn levenlang ermede verbonden. Rolduc kan
met fierheid het geslacht van vandaag wijzen
op het verheven voorbeeld van dezen begaafden
Priester-kunstenaar. Zijn sympathieke nage-
dachtenis beware het in dankbare herinnering.

GERARD PRICK.

Maastricht, 3 Februari 1943.
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Een herinner~ng aan Antoon Fredericks t
Antoon Fredericks zat in 1933 in de eerste

klas van het Gymnasium. Hij was klein van
postuur en dit zal wel de reden zijn geweest
waarom hij "Kruimeltje" genoemd werd. Hoewel
hij ernstig van aard was, beschikte hij toch over
een voldoende dosis humor, om de lachwekkende
kanten van het kostschoolleven te kunnen waar-

deren. Zo zal ik nooit vergeten, hoe Antoon
me met stralende ogen vertelde van zijn eerste
ontmoeting me.t een zekeren Latijnsen leraar,
van wie hij alleen,maar de bijnaam wist, die
hij bovendien nog voor "des heren leraars"
ware naam hield. De grappige complicatie van
een donderbui op het gefronste voorhoofd van

den betreffenden leraar en de verlegen schrik
van den onwetend zondigen den Kruimeltje, die
door het gelach van de andere jongens in de
studiezaal spoedig zijn vergissing bemerkte, kon
hij maar niet vergeten.

Antoon had wel dromerige en soms dichter-
lijke buien, wanneer hij in de klas zat, maar in
de gewone omgang onder de jongens kon je
daar niet veel van merken. Dat hield hij voor
zich en slechts een enkele ingewijde kon gissen,
hoe Antoon zijn best deed om wat dieper door
te denken dan de meeste jongens. van zijn
omgevmg.

Zij die in 1933 op Klein-Rolduc waren zullen
hem alleen nog maar kennen als het felle, heftige
kereltje, dat steeds direct reageerde op alles
wat er in zijn omgeving gezegd of gedaan werd;
soms koppig en driftig, maar dan steeds weer
spoedig verzoend als hij zijn ongelijk inzag,
steeds terstond partij kiezend vóór of tegen,
gauw boos en nog veel gauwer weer goed en al
zal de prefect hem misschien niet altijd een ge-
makkelijk nummer gevonden hebben, toch zal
zijn getuigenis wel zijn: een jongen zo eerlijk
als goud met een goed hart! Tenslotte is het
toch meer de bedoeling van Rolduc zulke mooie,
maar wat ongebreidelde jongensnaturen bij te
slijpen en van hun scherpe kanten te ontdoen
dan een school van fluweelzachte kereltjes te zijn.

Antoon begreep wel zo'n beetje wat Rolduc
voor hem betekende, ook al zat hij toen pas

op Klein-Rolduc. Trouwens, lang is hij niet
gebleven, want na de tweede klas verliet hij
Rolduc. Terugziende van zijn levenseinde naar
zijn opleiding kunnen wij slechts met bewon-
dering vaststellen, hoe zijn Rolducse jaren één
duidelijke training in wilskracht en plichtsbe-

ANTOON FREDERJ CKS "I

trachting waren, die hij tenslotte zo schitterend
tegen het einde van zijn leven beoefend heeft.

In Antoon Fredericks gedenkt Rolduc een
oud-leerling, waarover het voorlopig nog moet
zwijgen. Het verloop der gebeurtenissen vormt
echter nu al het diepe perspectief, waartegen
zijn laatste daden zich scherp gaan aftekenen
als uitingen van zijn koppige vast beradenheid
om zijn plicht te doen ook onder de moeilijkste
omstandigheden. Deze oud-leerling leerde ons
tegenover ons Vaderland: trouwen zelfopof-
fering.

1943.
Zijn buurman in de studiezaal van

Klein-Rolduc.
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De loutering van een ziel.
Ter herinnering aan André Muskens t.

Slechts één maand is André te Rolduc geweest
en toch heeft hij op allen, die hem meer van
nabij leerden kennen, een onvergetelijken indruk
achtergelaten. Ofschoon niet uitbundig, niet
luidruchtig, van nature gesloten en zich lang-
zaam gevend, ging er toch direct iets van hem
uit, dat moeilijk adequaat en accuraat onder
woorden is te brengen, maar dat iets heel eigens
was van André. 't Beste werd dit zoo weer-

gegeven door een van zijn vrienden: "André
was een fijne jongen."

Er straalde iets edels uit zijn wezen. Men
merkte, dat hij vol zat van idealen, welke hij
niet opdrong aan anderen, maar waarvan zijn
geheele persoon, zijn doen en laten getuigenis
aflegden. Men voelde, dat hij ten koste van
vele offers reeds verder gevorderd was in zelf-
beheersching dan met zijn jaren overeenkwam,
dat hij zich zelf ondergeschikt had leeren maken
aan zijn idealen.

Geen wonder, dat André, die thuis van 1937-
1942 met veel succes zijn 1ste tot en met sde
klas Gymnasium had afgemaakt bij de Fran-
ciscanen te Venray, onder de jongens een grooten
invloed had. Terwijl de meeste externen bij de
internen er niet in kwamen, maakte hij daarop
een uitzondering en was hij ook bij de internen
goed gezien. Hij wist zijn weet goed te zeggen,
kwam flink voor zijn meening uit. Hij was'
voorbeeldig in zijn ijver, stipt in zijn werk en
in zijn lessen, rustig in de klas. "In de puntjes",
zei een klasgenoot. Hij was eerlijk en trouw-
hartig. Hij kon zich moeilijk geven, wat betreft
meer intieme zaken, maar als hij 't deed, ge-
schiedde dit ten volle. Heel bijzonder kwam dit
naar voren in zijn groote toewijding voor de
studentenbeweging en studentenvereeniging.

Door zijn rustig en evenwichtig karakter,
scherp geteekend door een sterken wil, door
zijn helder verstand en groot er ernst, kreeg hij
invloed op zijn omgeving en werd hij spontaan
door velen als leider aanvaard. Zoo was André
thuis de voorman van de Katholieke Actie

voor de studenten. Onder zijn leiding werd een
vormingscursus gegeven voor alle studenten,
welke zeer veel goeds opleverde.

Na eerst een tijdlang een ijverig penning-

meester te zijn geweest, werd hij voorzitter
van de Venraysche studentenclub "St. Bernar-
dus" en tevens aangesteld tot groepsleider. Hij
gaf zich aan zijn taak met hart en ziel.

ANDRÉ MUSKENS t

Had André dan geen fouten? Hij zelf zou
even glimlachend protesteeren tegen deze dwaze
vraag.

Hij kon erg vasthoudend zijn aan eigen
meening en bij 't redeneeren weleens driftig
worden, opvliegen, maar wrokken kende hij
niet. Hij was ijverig tot het ijverzuchtige toe.
Hij was niet geheel vrij van eerzucht, misschien
zelfs heerschzucht. De baantjes lagen hem wel.
Toch was hij stil en bescheiden en drong hij
zich niet op den voorgrond. Hij kende zijn



fouten, zooals hij die ook scherp zag bij anderen,
want hij kon iemand goed de waarheid zeggen.
Door zijn offervaardigheid bestreed hij ze, door
zijn diep godsdienstig leven veredelde hij ze.

Ofschoon extern, was hij steeds 's morgens
zes uur precies in de kapel van het College,
later half zeven. Hij was niet overdreven vroom,
maar eenvoudig en goed. De rozenkrans werd
iederen dag samen in huis gebeden. André was
een echt Maria-kind, hield erg vast aan dien
dagelijkschen rozenkrans. Zijn avondgebed deed
hij altijd op zijn kamertje, boven in de koude,
ook in den winter. Dit bracht offers mede, want

hij was nog al kouwelijk van aard.

Begin September 1942 kwam André naar
Rolduc, als een jongen vol beloften voor de
toekomst.

Het leven had hem rijper gemaakt. Een jaar
te voren was zijn vader te vroeg heengegaan.
André de oudste van vier broers bleef met
moeder achter. Zijn eigen verdriet verborg hij
om zijn moeder - moeke noemde hij haar -
en broertjes een blij gezicht te kunnen toonen.
Als een kleine vader had hij zorg voor zijn broers.
Hij kon streng voor hen zijn, eischte veel van
hen, maar ging hen voor door zijn lichtend
voorbeeld. Hij was goed voor hen. Ofschoon hij
als echte Hollandsche jongen zelf gaarne rookte,
wist hij zich hierin te beperken om te kunnen
deelen met zijn broer, die in leeftijd na hem
kwam. Steeds had hij kleine attenties voor
moeder om haar blij te zien. De zorgen en het
verdriet hadden hem wel sterk aangepakt. In
de laatste maanden van zijn Venrayschen tijd
zag hij er slecht uit en klaagde hij over pijn
in den buik. Toen hij hier kwam, had hij een
opvallend gele gelaatskleur.

André wilde priester worden. Van af zijn
achtste jaar tot zijn komst op het Gymnasium
was hij misdienaar. Dit werk deed hij met veel
devotie. Thuis speelde hij als kleine jongen
gaarne met zijn altaartje. Hij was vol van zijn
hoog idèaal. Gaarne en dikwijls praatte hij
daarover met zijn vrienden, ook in zijn Gym-
nasium-jaren. Voor dat ideaal werkte hij door
zijn plichten als student en als oudste broer
thuis zoo stipt mogelijk te vervullen.

In verband met zijn roeping werd André
intern op de zesde klas van ons Gymnasium.
Ofschoon hij tot dan steeds extern was geweest,
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gewende hij zich aanstonds aan ons kostschool-
leven, voelde zich hier thuis, kreeg gemakkelijl):
een compagnie. Rolduc was hem dierbaar van
af 't begin. Onder de groote vacantie had hij
bij een fietstocht door Zuid-Limburg Rolduc
bezocht. Hevig werd hij toen gegrepen door de
heerlijke sfeer van het mooie, oude huis.

André was erg ontvankelijk voor schoonheid.
Hij hield van schilderkunst en litteratuur. Door
zijn liefde voor boeken kwam ik spoedig met
hem in contact. Hij wilde voor verjaardag en
St. Nicolaas een paar mooie heiligenlevens vra-
gen. Daarover-spraken wij samen. Als iedereen,
die hem beter leerde kennen, kwam ook ik onder
de bekoring van zijn gave, fijne, rustige per-
soonlijkheid.

Denkt niet, dat André een boekenwurm was,
al las hij zeer gaarne. Hij hield van het volle
leven in al zijn schakeeringen. De verkennerij
had zijn bijzondere belangstelling. Als lid be-
gonnen, was hij later A. P. L. of te wel assistent
patrouille leider. Kampeeren vond hij heerlijk.
Hierbij was hij altijd van de partij. Wandelen
en fietE:endeed hij gaarne. Voor andere takken
van sport voelde hij niet zoo bijzonder.

Niet lang heeft André in ons midden vertoefd.
Op het feest van de Engelbewaarders z October,
werd hij naar het ziekenhuis gebracht te Kerk-
rade voor een blindedarmoperat~e. Niets bij-
zonders zult gij zeggen. Voor André werd dit
't begin van een grootsch lijdensdrama, dat
'zich in vijf weken zou afspelen. Hij had slechts
enkele uren in bed gelegen, maar in die paar
uren steeg de koorts zoo snel, dat hij direct
naar het hospitaal moest. Alles ging heel spoedig
achter elkaar. Op een baar werd hij den dortoir
afgedragen. Ik liep achter hem en vergeet nooit
de om hulp smeekende, indroevige blik van
zijn schitterende, diep donkere oogen, waar-
mede hij je zoo doordringend kon aankijken.
Had hij een voorgevoel van hetgeen komen ging?

Hij vroeg mij hem aanstonds na de operatie
te bezoeken. Ter wille van den patiënt stelde
ik uit. Ofschoon hij eerst om vier uur in den
namiddag was geopereerd, had ik reeds tegen
acht uur een telefonisch verzoek om te komen.

Met de vraag: "Weet moeke, dat ik geopereerd
ben ?", ontving hij mij. De zorg voor moeder
was de reden van zijn verlangen.

,,] a, de Directeur heeft er voor gezorgd".



"En wat zei moeke?"
De eerste dagen ging alles gewoon. André

had erg gaarne bezoek, ook van vrienden, vroeg
daar echt om, was spraakzaam, blij, dat hij
iemand had, aan wien hij zich kon uiten. Men
moest een tijd bij hem blijven zitten. Vooral
genoot hij er van, dat moeder 7 en 8 Oct. bij
hem mocht zijn. Vol goeden moed nam hij
afscheid. .

Wegens perforatie van den blinden darm had
André tot dan niet veel te eten en te drinken

gekregen. Lachend noemde ik hem de honger-
kunstenaar, niet vermoedend; dat dit spoedig
bittere ernst zou worden. Nu mocht hij weer
alles gèbruiken. Goddank, want André, die voor
zijn operatie reeds erg mager was en zich reeds
maanden te voren niet goed had gevoeld, nam
schrikbarend in' gewicht af.

12 October 's avonds begon de miserie. Zijn
maag wilde 't eten niet meer binnenhouden.
Er volgde een zeer wilde nacht. Hij ijlde van de
koorts en was met moeite in bed te houden.

N a een rustige dag herhaalde alles zich op 14
October en kwamen er krampen bij in den buik.

15 October ging 't iets beter en 16 October
kwam moeder de jarige André feleciteeren. Hij
werd achttien. Helaas was 't voor geen van
beiden een feestdag. De toestand was beroerd,
maag en ingewanden werkten bijna niet, de
pijn erg en niet te verbergen voor moeder.
André leed dubbel zwaar en klaagde later, dat
"moeke zoo weinig aan hem had gehad".

In die dagen werd André hard, korzelig,
humeurig tegen iedereen. De pijnen namen
steeds toe in hevigheid, de maag kon bijna
niets meer inhouden. De arme kerel leed enorm

veel van dorst en honger. Hij mocht geen
druppel water meer drinken, dat werkte slecht,
alleen als 't lauw was, mocht hij er zijn mond
mee spoelen; verder wat thee. De nachten
brachten weinig verpoozing. 't Slapen ging bijna
niet. Vaak ijlkoortsen.

André werd steeds magerder. Krampen, pijnen
braken, dorst en honger namen voortdurend
toe. Men werd er zelf akelig van door hem zoo
geweldig te zien lijden en hem in een te zien
krimpen als een worm, zonder dat men ook
maar iets ter verlichting kon doen.

Meermalen vroeg hij mij, of hij nog kon
genezen. Hij wilde blijven leven. Hij had zoo'n
zorgen voor moeder en broers. Hij wilde zoo
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gaarne priester worden. 19 October vroeg hij
's avonds in zijn ijlkoorts mij te laten Toepen
om hem te bedienen. Men ging daar niet op
in, levensgevaar was er nog niet. Door een
tweede operatie in den avond van 23 October
trachtte de dokter de toestand te redden. Het

hart bleef goed.
De volgende morgen was André een heel

andere jongen. In de voorafgaande dagen waren
de sterk fixeerende donkere oogen altijd dieper
weggezonken in hun kassen, 't gezicht stond
steeds meer gespannen, 't lichaam leek alleen
nog vel en botten. Nu had André weer zijn
frissche zwarte kijkers terug, ook zijn uiterlijk
was thans levendig en opgewekt.

Van 24-26 October kwam moeder op bezoek.
André had weer hoop en vertelde haar van de
zware dagen en donkere nachten, welke voorbij
waren. "Moeke, wat is een slok water toch een
goden dronk" .

De eerste dagen verliep alles goed, maar toen
de ingewanden weer aan elkaar gingen kleven,
herhaalde zich de ellende en de miserie van de

2de periode, met dit groote verschil echter, dat
André nu meer gelaten was.

Enkele dagen voor de 2de operatie had ik
hem dringend aangemaand om meer op God te
vertrouwen en zich geheel aan Zijn Heilige Wil
over te geven. Toen kon hij dat nog niet, nu
lukte 't steeds beter en wist hij zich meer ge-
borgen in de Goddelijke Voorzienigheid.

,Dagen van pijn, honger en dorst volgden
elkaar op. André werd zeer mat, sluimerde
vaak. Bezoek werd vermoeiend voor hem. Als

laatste kans op behoud werd 2 November
's avonds een derde operatie aangegrepen. André
was in levensgevaar, daarom werd hij van te
voren bediend. Hij vond dit best en droeg alles
op, ook als 't moest zijn leven, voor zijn vader
Z.g., zijn moeder, broers, vrienden en roeping.
Hij vroeg mij om te blijven tot na de operatie.

Rustig en bedaard wachtte hij de komende
dingen af. Bij de operatie bleek, dat menschelijke
hulp niet meer kon baten. Na afloop vroeg André
"Dokter, hebt gij wat gevonden? Ja, maar niet,
wat ik zocht. Je moet je geheel aan Gods Heilige
Wil overgeven". De priester bereidde hem er
op voor, dat God misschien andere plannen
met hem had.

Veel was er voor de genezing van André in
al de weken van zijn ziekte steeds gebeden;



wij begonnen een nieuwe novene.
3 November kWqm moeder hem weer be-

zoeken. Hij WqS erg zWqk en begroette hqqr
qldus : "Moeke, nu ben ik ellendig, mqqr morgen
ben ik beter". Geloofde hij 't zelf? Misschien
ten deele, mqqr zeker wilde hij moeder troosten.

,Toen hij met onze huisdokter over zijn toe-
stqnd spmk, hoorde hij ook Vqn hem: "God
qlleen kqn je helpen".

Hij wilde niet gqqrne meer qlleen zijn. Wij
bleven bij hem bidden. Dien qvond en ook 4
November werkten de ingewqnden normqql.
Dqt gqf hoop en deed ons vuriger bidden. Hij
kreeg bezoek Vqn zijn broers, qqn wie hij ook
in zijn ziekte bleef denken. 's Nqmiddqgs hqd
een bloedtrqnsfusie plqqts. Steeds droeg hij zijn
kruis nu even voorbeeldig. Hij voelde zich erg
5lqp. "Ik moet rusten" WqS zijn motto dien dqg,
welke gunstig verliep.

5 November 7 UUr 's morgens begon een zeer
ZWqre doodsstrijd. Wqt een dokter reeds 3 Nov.
qqn mij zeide, dqt dorst en honger hem voor
't sterven nog wild zouden mqken, gebeurde.
Hij WqS bijnq niet in bed te houden. Met qrmen
en beenen verweerde hij zich tegen den nqde-
renden dood.

Niet enkel 't lichqqm streed, ook om zijn
ziel werd hevig gevochten. Moeder, priesters en
zusters Wqren bij hem om in elk opzicht te
helpen. Tegen qcht uur werd hij rustig. Hij
spmk bijnq niet meeL In eens een luid: "Adieu
Rolduc". Nq de qbsolutie kuste hij 't kruis,
dqn: "Jezus, bqrmhqrtigheid". Dit Wqren zijn
lqqtste woorden hier op qqrde. Vqn 9 tot 9.50
lqg hij stil, zonder te kermen of te steunen,
terwijl wij bqden.

9.50 gqf hij zijn door veel lijden gelouterde
mooie ziel terug qqn God. 't Einde kWqm bijnq
onmerkbqqr. Nq zijn heengqqn bqden de zusters
het Mqgnificqt. Groote dingen hqd God door
Mqriq qqn deze ziel gedqqn. Trouw hqd hij zijn
hemelsche Moeder Vqn qf zijn prille jeugd ver-
eerd en bemind.

9 November I942 werd André bij pmchtig
herfstweer op ons kerkhof begrqven, nqdqt in
de kerk de qls steeds even fijne qls devote uit-
vqqrtdienst hqd plqqts gehqd. Vooml op zijn
moeder werkte dit qlles wonderbqqrlijk in. On-
dqnks hqqr groote droefheid, kqn zij nog innerlijk
gelukkig zijn in de overtuiging, dqt "André in
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den hemel WqS en zij hem dqqr zou terugzien".
"Ego sum resurrectio etvita. Ik ben de

verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zql
leven, ook '1.1is hij gestorven; en wie leeft en
in Mij gelooft, zql niet sterven voor eeuwig".
(Joh. C. II v. 25 en 26). Deze woorden zoo mgfijn
gezongen door heldere jongensstemmen Wqren
bqlsem voor het verdriet Vqn ons qllen, bijzonder

voor de moeder. Met Mqrthq hebben ook wij vol
diepe overtuiging qqn Jezus geqntwoord: "Jq,
Heer; ik geloof". (Joh. C. II v. 27).

Diep trof mij 't woord Vqn André's moeder:

"Misschien heeft O. L. Heer hem tot zich ge-
nomen, omdqt wij niet nederig genoeg Wqren
en ons te veel hebben verheugd over '1.1't mooie
ons in André geschonken."

Van al dat mooie hebben genoten zijn dier-
baren en vrienden. Met zijn talenten heeft hij
gewóekerd. Zelfs in zijn ziekte heeft hij ons nog
veel gegeven, niet enkel door het opdragen van
zijn lijden, maar vooral door zijn voorbeeld.

Wij kunnen de vijf weken van zijn lijdens-
drama in drie perioden verdeelen. '

De eerste tien dagen van 2-12 October
waren gewoon, zooals bij iedere geopereerde
jongen. Dan komt de tweede periode van 12-23
October tot aan de tweede operatie. Dit waren
dagen van heel veel pijn, krampen, honger en
dorst, dagen waarin de strijd werd uitgevochten
van een jongeman, die sterk aan het leven hecht,
die wil blijven leven, die niet kan begrijpen,
dat hij moet sterven en toch gaat voelen, dat
't er van komen kan.

Ofschoon André een wilsmensch was en zijn
wil,goed had getraind in zelftucht door zelfover-
winningen, werd er nu zoo iets groots door God



van hem gevraagd, dat hij daarop moest worden
voorbereid, zich moest oefenen om tot een
volledig: "Ita Pater, Ja Vader" te komen.

Dat dit resultaat pas kan worden bereikt
na een zwaren, inwendigen strijd, zelfs na een
oorspronkelijk verzet, 't is erg menschelijk.
Daarom is 't zoo begrijpelijk, dat hij in die
dagen, waarin hij zooveel had uit te vechten
met zich zelf, lastig en hard, humeurig en kor-
zelig kon zijn. Dit te meer, daar de aanhoudende
pijnen, de felle krampen, verterende honger en
brandende dorst van het lichaam hun terugslag
hadden op zijn geest, die zooveel tegelijk kreeg
te verwerken.

God vroeg alles, de honderd procent: afstand
van zijn moeder, afstand van zijn broers en
vrienden, afstand van zijn studie, afstand van
zijn idealenvol, rijk leven, afstand van zijn
roeping. Dit laatste op zi<~his reeds een groot
offer voor een jongen, die van kindaf aan ge-
droomd en gewerkt heeft om eens aan het altaar
te staan, te mogen werken in den tuin van Gods
zielen.

In den eersten wereldoorlog werd een troep
Fransche soldaten toegesproken Goor hun overste,
voordat zij tot een uiterst gevaarlijke loopgraaf-
aanval moesten overgaan. Er werd een beroep
gedaan op hun heldhaftige liefde voor 't Vader-
land, waarvoor velen onder hen nu 't grootste
offer van hun leven zouden hebben te brengen.
Allen zijn dapper. Plotseling ziet de officier
tranen bij een der soldaten. Hij roept hem alleen.
"Ben jij een Franschman ? Ben jij bang om te
sterven ?"

"Neen, commandant, maar ik ben seminarist

en heb verdriet, omdat ik niet met de wijding
van het priesterschap de eeuwigheid mag
ingaan. "

Ook André heeft diep gevoeld, dat God alles
van hem vroeg. Hij, die van nature leider was
voor anderen, werd door God zelf langs den
moeilijk stijgenden weg van het lijden gebracht
naar de levenshoogte van volledig offer en al-
geheele ontlediging van zichzelf. André heeft
zich door God laten leiden, hij heeft zijn strijd
goed gestreden, het gevraagde offer gebracht
volledig en bewust.

Toen hij tijdens een bezoek van onzen Direc-
teur aan deze zijn nood klaagde, dat hij door
zijn ziekte zoo veel achter kwam in zijn studie,
kreeg hij ten antwoord: "André, in deze weken
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ga je meer vooruit dan anders in jaren." Deze
woorden hadden hem diep getroffen, want hij
repeteerde ze later voor mij, ze toepassend op
zijn roeping. God vervulde ze door algeheele
loutering van zijn ziel.

Drie dagen voor zijn dood - zijn oogen
hadden reeds die sterk starende eeuwigheids-
uitdrukking gekregen - bespraken wij samen de
merkwaardige phasen van zijn ziekte. Daarbij
beaamde hij ten volle zijn strijd in de tweede
periode en zijn volledige onderwerping door
zooveel moeite verworven. Zijn ziel was in enkele
weken meer vooruitgegaan, dan anders in jaren.

Hoe zeer pijn, honger en dorst zijn lichaam
hadden aangegrepen en uitgemergeld bleek wel
duidelijk hieruit, dat zijn klasgenoot en hem na
zijn dood niet meer terugkenden. Een van zijn
leeraren zeide, dat hij er uitzag als iemand van
veertig jaar.

In zijn leven was André als een kaars, slank,
recht omhoog, rein licht, gloed en warmte uit-
stralend. Aan God wou hij zijn leven schenken,
't opteren als een kaars op 't altaar voor de
zielen .God nam zijn offer aan, maar in anderen
zin en veel vollediger, dan hij 't zich had ge-
dacht. Vele jaren lang wilde hij God zijn licht
en warmte aanbieden vlak bij 't Tabernakel,
doch hij wist niet dat zijn kaars reeds zoo ver
was opgebrand. .

Plotseling kwam hij van het volle kostschool-
leven in 't stille ziekenhuis.

Ook de kaars weet niet, hoe ver zij is opge-
brand. Rustig teert zij verder weg tot aan 't
einde. Maar als dat komt, verzet de kaars zich

hevig. Haar vlam wordt groot, dan klein; zij
schijnt niet meer te bestaan. De kaars is weg,
dacht ge, maar dan komt zij nog eens sterk
naar voren, met meer gloed en kracht dan in
haar normale doen, daarna nog een paar op-
flikkeringen en de pit valt neer, ,dooft uit in de
laatste tranen van de kaars.

Zoo ging 't ook met André's lichaam, maar
zijn ziel werd steeds schooner en is opgegaan
naar God.

Verkrijg voor ons allen, beste André, de
genade om, ook als God 't grootste offer in een
menschenleven vraagt, dit goed te brengen. Wij
danken je voor je heldhaftig voorbeeld en zullen
je niet vergeten in onze gebeden en onze liefde.

A. D.
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