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AUSPICE DEO
SUB MATRIS MARI& TUTELA

IN AILBERTI FUNDATORIS HONOREM

RODA

Aedificiis egregia naturaque amoena
Traditionem hucusque ab aevo duodecimo

splendidam ferebat
Scientiae et disciplinae, pietatis et virtutis. \

Per septingentos annos Abbates Rodam regebant
Omni virtutum ac eruditionis genere clari.
Postquam per decennium fuit Seminarium Leodiense,
Episcopus Ruraemundensis hierarchiae restitutae primus
Rodam instituit Seminarium diocaesis suae.

In instituto mox celebri facto catholico

Per lustra viginti rectores devoti atque magistr!
Juventutem Limburgiae imo N eerlandiae
Scientia et pietate imbuebartt
Ecclesiae patriaeque in gloriam.

Anno Domini millesimo nongentesimo quadragesimo sexto
Die Beatae Mariae Virginis Septem Dolocum sacro

Papa Pio duodecimo benedicente
Ab Episcopo Gulielmo

SEMINARIUM MINUS

Roda est instituta

Ad clerum formandum tempo ribus grauibus sanctum
In diocesis Ruraemundensis salutem.

Stat Roda! Stat Ecclesiae Patriaeque perennis!
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Dr. V. A. S. Terstappen. t
1882-1946

Toen het eerste bericht van de laatste
ziekte van Prof. Terstappen ons bereikte,
waren wij er niet gerust op. Vroeger, in zijn
studiejaren en in de jaren dat hij te Rolduc
was, was hij gezond en sterk. In al die jaren
is hij nooit ziek geweest, heeft hij nooit be~ .

hoeven na te laten de H. Mis te lezen. In
de laatste acht jaar was een ernstige kwaal
zijn lichaam komen aantasten, zijn krachtig
gestel was door de ziekte ondermijnd, zijn
weerstandsvermogen was gebroken. Een
tijdelijke beterschap gaf aanvankelijk hoop
op herstel, maar na enige dagen nam de
ziekte de overhand, hij ging snel achteruit
en in de avond van 19 November stierf hij
heel zacht.

Prof. Terstappen werd geboren' te Neer,
waar zijn ouders een grote zaak hadden, op
10 Maart 1882. Hij bezocht in zijn geboorte~
plaats de lagere school; daarna volgde'hij het
Gymnasium van het Bisschoppelijk College te
Roermo~d. Hij was een uitstekend leerling.
Hij was een ernstige jongen, maar dat wil niet
zeggen, dat hij niet heel graag meedeed.
Later kon hij smakelijk vertellen over de stre~
ken, die werden uitgehaald, over de potsier~
lijke vertalingen, die voor de hoogernstige
docenten van Grieks en Latijn werden gede~
biteerd, tot groot vermaak van de toehoor~
ders. Hij sprak steeds met grote waardering
van zijn oud~leraren. In 1899 kwam hij naar
Rolduc als student in de Philosophie. Als er
onder de philosophen een was die hard
werkte, dan was het Terstappen. Onder ons
was hij altijd opgewekt; het lag niet in zijn
aard om in het publiek op te treden, wij wis-
ten wel dat hij heel veel gelezen had en ook
veel gedichten van Gezelle van buiten kon,
maar bij toneelopv;oeringen trad hij niet op de
voorgrond; zo was het voor ons een open~
baring toen hij in de voordrachtles een schit~
terende improvisatie hield, die prachtig werd

voorgedragen. De resultaten van zijn studie
waren va!1 dien aard dat hij beide jaren de
primus werd. In die jaren kwamen vriend~
schappen tot stand die alleen de dood kon
verbreken. Na Rolduc kwam het Gr~ot
Seminarie. Het spreekt welhaast vanzelf dat
Terstappen zich met diepe ernst voorbereidde
op het H. Priesterschap. Ook in het Groot.
Seminarie was hij de harde werker ook hier
was hij de brillante student. De vrije tijd werd
voor een groot deel besteed aan het Liefde~
werk voor de Missies; hier bleek, dat de
seminarist ook nog koopmanstalent had;
verder vertaalde hij voor de Paters van het
H. Sacrament de Franse uitgaven in het
Nederlands; zijn werk werd niet altijd op
de juiste waarde geschat. Hij maakte dik~
wijls de vertaling mooier, fijner dan het oor~
spronkelijke Het was niet te verwonde~
deren, dat hij bij al zijn bescheid.enheid, bij
zijn pogen om op de achtergrond te blijven
toch werd opgemerkt - zijn grote talenten
konden eenvoudig niet verborgen blijven -,
hij werd aangewezen om te Leuven theologie
te gaan studeren. Daar was hij echt in zijn
element. De eisen te Leuven waren zeer
zwaar; en hij heeft gewerkt. met ongelofelijke
werkkracht en uithoudingsvermogen. Hij be~
hoorde er tot de allerbeste studenten.

N adat hij te Leuven de studie had beëin~
digd, werd hij door de Bisschop benoemd te
Rolduc om de philosophie te doceren, boven~
dien economie en tevens de introductie ad
theologiam. In deze vakken moest hij zich
opnieuw inwerken en veeleisend als hij was
voor zichzelf, gaf hij aan de voorbereiding
van zijn lessen enorme arbeid, zodat hij, zoals
hij schertsend zeide, voor zichzelf de tien~
urige arbeidsdag had ingevoerd. Zijn gewel~
dige werkkracht gepaard aan een grote
intelligentie en sterk ontwikkelde critische zin,
zijn liefde tot de waarheid en de wetensch'lp



lnaakten hem tot een groot geleerde. Voor de
bnitenwereld trad hij weinig naar voren, jam~
nl~r genoeg kwam hij er niet toe te publiceren.
In particuliere correspondentie heeft hij velen
over wetenschappelijke moeilijkheden heen~
geholpen. Hij stelde voor zichzelf de eisen
zeer hoog en hij voelde misschien' al te sterk
het menselijk tekort. Hij gaf alles aan zijn
studenten; de stof die hij behandelde. be-
heerste hij volkomen; Latijn, Frans, Duits,
Nederlands, sprak hij allen met evenveel
gemak en even vloeiend; hij was gewoon zeer
vlug te spreken: de woorden konden zijn ge-
dachten dikwijls niet bijhouden. Alleen de
meer begaafden konden zijn lessen ten volle
waarderen.

Hij was allerminst een droog kamerge
'leerde; hij had wel eens een beetje last van

professorale verstrooidheid, tot groot ver-
maak van hemzelf en van de a.nderen. In

gezelschap van zijn collega's was hij steeds
opgewekt. prettig. geestig causeur. Altijd
eenvoudig en bescheiden had hij het land aatl
aanstellerij en gewichtig doen. Hij zag scherp
het komische in de situatie en had er plezier
in door een snedige opmerking de dwaasheid
te kijk te zetten. Als man van eerlijk en op-
recht open karakter en van echte wetenschap
was hem het gestook der zich integralen
noemende, voor wie allen die aan een univer-

siteit hadden gestudeerd verdacht waren, een
grote ergernis. Hij was evenwichtig en kalm
van aard. maar hij kon uit zijn slof schieten
als iemand zonder voldoende kennis van

zaken op hoge toon oordeelde en veroor-
deelde; vooral als de rechtzinnigheid in het
geding werd gebracht, dan kon hij medogen-
loos scherp van antwoord dienen. Wie dat
eenmaal ondervonden had waagde zich niet
gemakkelijk een tweede keer aan het experi~
ment. Bij zijn afscheid van de collega's te
Rolduc meende hij excuus te moeten maken
als hij soms iemand door zijn scherpe tong
(zo zeide hij het) leed had gedaan.

Rolduc heeft hem gekend als een priester
van diepe mannelijke vroomheid wien alle
pose vreemd was; nauwgezet. zonder voor
anderen lastig te zijn. altijd klaar om anderen
diensten te bewijzen, zonder opdringerig te
zijn. Hij kon soms koel lijken. maar wie hem
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van nabij kende wist dat hij een gevoelig
hart had. Van gevoelerigheid en kwezelarij
moest hij niets hebben. Met zijn vrienden
leefde hij geheel mede. Voor collega's en
leerlingen was hij een treffend voorbeeld van
zielenijver; als biechtvader had hij van velen
het vertrouwen. Zijn preken waren rijk van
inhoud en origineel vaQ opvatting. Hij was
geen predikant voor grote kerken zijn stem
was te z:wak. In de kleine ruimte der con~
gregatiekapel wist hij zijn hoorders te boeien
door de oorspronkelijkheid van de opzet en
uHwerking. door de schoonheid van de taal
en het suggestieve van de voordracht. In zijn
omgang was hij fijnbeschaafd en iets gere~
serveerd: Hij toonde zich steeds priester.

Gedurende lange jaren was hem de leiding
opgedragen van de studenten der philosophie.
Zeer veeleisend voor zichzelf, vroeg hij ook
van zijn leerlingen ernstige opvatting van
plicht. Hij werd hierin niet altijd begrepen;
misschien was somtijds zijn verantwoorde~
lijkheidsgevoel te sterk, vatte hij het regle~
ment al te streng op; wellicht was een zekere
verlegenheid bij zijn optreden, tengevolge
waarvan hij zich wel eens krasser uitdrukte
dan eigenlijk zijn bedoeling was, hieraan
niet vreemd. Dit gedeelte van zijn ambt, heeft
hem steeds heel veel zorg gegeven.

Onder de vacantie - hij had het gezonde
principe dat de boog niet altijd gespannen
mag zijn - ging hij graag een paar weken
op reis, om in die dagen alle geleerdheid en
alle zorgen opzij te zetten. Heel dikwijls beo
zocht liij Zwitserland; ook Rome werd niet
vergeten. Hij kon echt kinderlijk blij genieten
van het verblijf in Gods heerlijke bergnatuur;
bij voorkeur koos hij kleine plaatsjes waar de
natuur en de mensen nog ongerept waren, al
was het comfort soms niet bijzonder groot:
hij heeft de nacht wel eens moeten doorbren-
gen in een koestal. die euphemistisch "chalet"
werd betiteld. In luxe hotels voelde hij zich
niet thuis; het is wel eens voorgekomen dat er
elders geen plaats was, maar dan was hij zo
spoedig mogelijk weer weg. Hij was een
ideaal reiscompagnon. altijd opgewekt, nam
alle kleine en soms ook grotere tegenvallers
van de grappige kant en wist zich steeds aan



zijn gezelschap aan te passen. Goed opmer~
ker kon hij als hij een keer ergens was ge~
weest, ook na jaren de weg terugvinden.

In September 1928 werd Dr. Terstappen
door Mgr. Schrijnen benoemd tot professor
aan het Groot Seminarie te Roermond.

W.J.

Prof. Dr. A. Terstappen. 't

Bij de dood van Prof. P. G"eurts in 1928,
werd Terstappen, tot dan toe Professor van
de philosophie te Rolduc, door Mgr. Schrij-
nen tot zijn opvolger benoemd. Het was niet
met grote geestdrift, dat hij deze overigens
zeer eervolle benoeming aanvaardde. Hij was
immers reeds helemaal vertrouwd met de ge-

dachte, dat hij binnen niet al te lange tijd tot
pastoor zou benoemd worden. Hij had zijn
zinnen niet gezet op een grote stads parochie,
maar op een rustig boerendorp, zo,iets als zijn
geboortedorp Neer, dat hij met beminnelijke
vooringenomenheid als 't ideaal beschouwde.
Terstappen zou zonder twijfel een goede
herder geweest zijn, een herder naar Gods
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hart, aan wiens scherpe blik de feilen zijner
parochianen evenmin zouden ontsnapt zijn
als eertijds de vergrijpen zijner philosophen.
Uit de rijke schat zijner kennis zou hij oud en '

nieu~ hebben te voorschijn gebracht en er
zou in zijn parochie niemand geweest zijn,
die vergeefs om het brood der kennis bedelde.

Maar het mocht niet zo zijn. Zijn bruid, de
wetenschap, duldde geen ontrouw en hij
besteeg de Ieraarstoel in het Groot Seminarie
te Roermond. De vakken, waaraan de rijke
geest van zijn voorganger zich met zoveel
gemak had aangepast, waren van uiteen-
lopende aard en voor de nieuwe Professor

,ten dele vreemd: Kerkgeschiedenis, Sociolo-
gie en Theologia fundamentalis. Hoe gezellig
kon hij soms erover mopperen, dat hij zich
tijdens zijn verblijf in Rolduc zo vaak in een
nieuwe stof had moeten inwerken, dikwijls
slechts "una lectione doctio'r" dan zijn stu~
denten! Nu moest hij met drie nieuwe vakken
tegelijk beginnen. Maar de nieuwe hoog-
leraar wierp zich in de strijd met de verbeten-
heid van de veteraan, die weer de kruitdamp
ruikt. Dikke boeken werden besteld en ver-

slonden, de pen vloog weer over het papier
en vulde cahier na cahier, en van de catheder
daalde weer in radde volzinnen een lawine

van wetenschap neer over de beduusde theo~
log anten.

Prof. Terstappen stelde zich zelve hoge
eisen. Hij was niet tevreden met een halve
kennis en zijn scherpe geest boorde zich des~
noods door een berg van folianten naar de
plaats, waar het goud der waarheid te vinden
was. Altijd vond men hem achter zijn schrijf-
tafeL lezend en excerperend, en zijn geheu-
gen nam telkens weer nieuwe dingen op om
ze nooit meer los te laten. Zelden kwam men

vergeefs bij hem om inlichtingen. Was de
kwestie hem vreemd, dan wist hl; toch door

wie en waar erover geschreven was. Was
hij echter goed op de hoogte, dan rees hij op
uit zijn stoeL stapte druk heen en weer en

begon te doceren met een vuur en enthou~
siasme, alsof hij voor een hele zaal stond.

Zijn glorietijd als Professor begon, toen in
1932 bij de benoeming van Prof. G. Lemmens
tot Bisschop, een wisseling van vakken plaats
had. Hij werd toen belast met de Theologia



Dogmatica. Zijn gemopper bij die gelegen~
heid klonk niet overtuigend. Wij wisten allen,
dat Prof. Terstappen eindelijk na lange om~
zwervingen zijn Welbeminde gevonden had.
Hij was inderdaad rijp voor dit vak. Zijn
studies te Leuven, zijn professoraat te Rol~
duc, zijn voortdurende b~langstelling voor de
dogmatische wetenschap vormden een uit~
stekende voorbereiding . Veertien jaar heeft
hij met de grootste toewijding en met jeugdig
vuur de Dogmatiek gedoceerd. Hoeveel mi~
nuutjes hij mij ontfutseld heeft, wanneer ik,
staande voor de deur van de leszaal, mijn
beurt afwachtte, weet ik niet, maar in het

tegenovergestelde geval stond hij met het
horloge in de hand en een ondeugende
twinkeling in de ogen de naar~buiten~komer
af te wachten. Wanneer men buiten de les~

zaal zijn radde stem hoorde, vurig en vlug
ratelend als een mitrailleu'r, dan wist men, dat
daarbinnen iemand aan het woord was,' die

eigenlijk te veel wist en uit zijn gedachten~
rijkdom qe voorbijsnellende minuutjes tot ber~
stens toe vulde. Ik heb vaak gevreesd, mijn
gehoor in een staat van geestelijke bezwij~
ming aan te treffen, maar het viel telkens mee.
De studenten hadden het geknetter manmoe~
dig doorstaan en waar de Professor te hoog
mikte, hadden zij zijn salvo's gelaten over hun
hoofd laten suizen.

Met dat al had Prof. Terstappen veel
succes met zijn lessen. De voorliefde van de

studenten voor de dogmatische vraagstukken
was daarvan het beste bewijs. De lezingen
welke zij in hun bijeenkomsten hielden, waren

vaak door hem geïnspireerd en met ~ijn mede~
werking tot stand gekomen. Dikwijls ook
togen zij naar zijn kamer om hem hun moei~

lijkheden voor te leggen of bij hun individuele

dogmatische speurtochten de weg te vragen.
Wij merkten ook, hoe met het klimmen der

jaren zijn invloed voortdurend steeg. De
jonge levieten" die met nog wankelende
schreden langs de glibberige paden der

wetenschap omhoog ploeterden, grepen met
altijd groter vertrouwen de hand van de erVé\~

ren gids. En zo was' het ook op het terrein

van het geestelijk leven, waar de weg naar
omhoog vaak nog meer obstakels ontmoet en

het uitzicht door hinderlijk struikgewas wordt
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belemmerd. Ook hier gaf hij met vaste hand
steun en leiding. De goede God en de betrok~
kenen zelf weten alleen, hoeveel twijfels er
opgelost, hoeveel moedeloosheid er weggeno~
men en hoeveel licht er gegeven werd. Zijn
geestelijk leiderschap beperkte zich trouwens
niet tot de Seminaristen, maar ook vele Reli~

gieuzen namen tot hem haar toevlucht. Ik
weet, hoeveel er in zijn laatste ziekte door
eenvoudige en dankb.are zielen voor hem ge~
beden is en met welk een angstige zorg zij
naar, zijn toestand Üîformeerden. En na zijn
dood hebben heel wat loslopende schapen om
hun dierbare herder geblaat.

De laatste levensjaren brachten Prof. Ter~
stappen veel beproevingen. De binnenval~
lende Duitsers gaven hem allerlei problemen,
waarbij zijn gewone scherpzinnigheid te kort
schoot en welke hij slechts langz?am wist te
verwerken. Verjaagd uit het Serp.inarie en
ondergebracht in het Retraitehuis, moest hij
veel van zijn gewone comfort missen, maar
zijn weinig eisende l~venswijze deed hem dit
alles met opgewektheid dragen. In de laatste
maanden voor de bevrijding, toen de ster~
vende Duitse adelaar met zijn klauwen onze
grond doorploegde, verbleef hij in Neer en
later in Buggenurn. Zijn have en goed ver~
brandde voor een groot deel of werd geplun~ .

derd. Zijn dierbare boekén en handschriften
gingen verloren. Wat dit verlies voor hem
betekende, kunnen wij alleen vermoeden. Zijn
oude vertrouwde vrienden, die zijn stille uren
gevuld hadden en op al zijn ;vragen antwoord
gaven, waren weg. Hij had hen niet gespaard,
want hun getormenteerd uiterlijk, dat met
strepen, krassen en ezelsoren de sporen droeg
van zijn weetgierigheid, was een bewijs, dat
zij niet alleen als sieraad van zijn boeken~
kast hadden gediend. Maar ook dit verlies
droeg hij met gelatenheid. Trouwens heel wat
van hun wijsheid was in zijn hoofd gevaren.

Toen hij bevrijd was, ging hij zo spoedig
mogelijk naar Rolduc, waar een deel der
theologanten zich ondertussen verzameld had.
Een tijdlang was hij er de enige theologie~
professor en met zijn gewoon élan ging hij
weer aan de arbeid. Rolduc was in die tijd
een ware heksenketel. Zwaar dreunden de
soldaten laarzen der Amerikanen door de



gangen der oude Abdij,de geweldige legér~
auto's vulden de speelplaats en de jazzband~
muziek joeg vrede en rust door ramen en
d~t.iren naar buiten. Maar Prof. Terstappen
herderde zijn pusiIlus grex met geroutineerde
zekerheid. Wie hem zo kwiek door de gangen
zag marcheren, kon duidelijk. merken, dat hij
zijn oud thuis had hervonden. Maar met zijn
gezondheid ging het minder goed. Geruime
tijd moest hij verblijven in het ziekenhuis te
Kerkrade waar hij zijn pijnlijke kwalen gedul~
dig en met de gewone geestkracht doorstond.

Nog ruim een jaar kon hij in het Groot
Seminarie te Roermond zijn leraarsambt
waarnemen. Ofschoon hij zijn .toestand zeer
goed kende, bleef hij onverdroten werkzaam,
zolang hij enigszins kon. Voor al zijn leer~
lingen zal hij altijd een lichtend voorbeeld
van plichtsbesef blijven. Enige dagen, voor~
dat hij de grote waarschuwing ontving, zag
ik hem nog met een paar zware folianten uit
de grote bibliotheek komen. Toen moest hij
voor een betere verpleging naar het St. Lau~
rentius~ziekenhuis. Ook daar bleef hij zich
zelve gelijk. Geen klacht kwam over zijn lip~
pen. Hij wist, dat zijn toestand précair was,
maar hij bleef niettemin de voorschriften der
geneesheren volgen, al kostte hem dit een
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geweldige inspanning.. Als man van .g,eloof,
als een voorbeeldig priester had hij geleefd
en zo is hij ook gestorven. Met welk een overf
tui ging bad hij mee, toen de Bisschop hem de
laatste H. Sacramenten toediende! Biddend
en met een blik op het beeld van Q. L. Vrouw
is' hij het andere leven ingegaan. Een prach~
tige priesterdood maakte een einde aan een
prachtig priesterleven!

In Prof. Terstappen verloor het Bisdom
een zijner bE'..steen kundigste priesters, de
Seminaristen een voortreffelijk leraar en lei~
der. en wij, Professoren, een goed en trouw
vriend. Hij verborg meestal zijn intieme ge~
voelens, maar hij verbond met zijn grote ken~
nis een kinderlijk vroom gemoed. Zijn vriend~
schap was niet uhbundig, maar mannelijk en
trouw: Altijd stond hij klaar om cdllega's en
leerlingen van dienst te zijn. Wij allen mogen
zijn nagedachtenis wel in ere houden.

Prof. Terstappenis nu binnéngegaan in de
wereld. waatover ook hij slechts stamelend
kon spreken, en hij ziet nu van aangezicht tot
aangezicht de dingen, die hij hier op aarde
slechts zag als in een wazige spiegel. Hij
heeft het loon ontvangen van de goede en
trouwe dienstknecht.

Dr. JOS. KEULERS.

-G~
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1946-1947
19 Juli. Een gedeelte van onze verkenners

gaat kamperen in de buurt van Öosterhout,
onder leiding van Mhr. Janssen Charles.
Andere groepen zullen hun tenten opslaan
in Zuid-Limburg.

22 Juli. De Zusters beginnen hun jaarlijkse
retraite die geleid wordt door Pater Lat-
houwers c.ss.R.

23 Juli. Er wordt koortsachtig gewerkt in
het gehele huis. De eetzalen, speelzaaL klas-
sen en gangen worden opnieuw gekalkt. De
studiezalen worden opnieuw in de verf gezet.
Op de Herengang verschijnt een stellage;
een gedeelte van het plafond wordt hersteld,
een nogal stoffige geschiedenis.

26 Juli. Vandaag worden de benoemingen
bekend van de Leraren aan de resp. Colleges.
In verband met de omzetting van Rolduc tot ~

uitsluitend Klein Seminarie is het getéil voor'
Rolduc dit jaar bijzonder groot. Benoemd zijn
de Heren: L. Augustus, P. Dings, J. Rouwet,
P. Slangen, J. Penders en J. Tagage, allen

priesters van het Groot Semiparie. Tevens
vernemen we de volgende verplaatsingen:
twee Leraren van het Bissch. College van
Weert, met name de Heren Th. Thijssen en

; L. Wijnen, komen naar Rolduc. De vacature
aan de Philosophie is aangevuld door de
benoeming van Drs. V. Hermens, als opvol-
ger van Mhr. Damen. ~vlhr. Hermens stu~
deerde Theologie te Nijmegen. Na de sluiting
der Universiteit was hij Kapela~n te Maas~
tricht (St. Servaas), waar hij door de Gestapo
werd gevangen genomen. Nq een kort ver-
blijf in het concentratiekamp Vught, werd hij
naar Oraniënburg overgebracht, waar hij
verbleef tot het einde van de oorlog. Daarna
voltooide hij zijn studies te Nijmegen.

Vier Heren gaan Rolduc verlaten. Mhr. H.
Zuylen. Mhr. Janssen Amaury en Mhr. P.
Heynen zijn benoemd aan het Bissch. College
van Sittard. terwijl Mhr. J. Titulaer naar
Weert gaat als leraar aan de nieuwe H.B.S.
aldaar. Wij begrijpen dat het voor allen een
zwaar offer is Rolduc te verlaten, waar zij
in diverse functies hun beste krachten gaven.
Rolduc dankt hen voor alles wat zij deden in
deze inrichting als priester, opvoeder en
leraar. Datzelfde werk zullen zij elders mogen



H. ZUYLEN.

voortzetten. Ons gebed, onze vriendschap' en
belangstelling zal hen volgen en de hun zo
vertrouwde Rolducse kamers zullen in volle
gastvrijheid voor hen' blijven openstaan. De
goede God moge hen zegenen in hun nieuwe
werkkring.

28 Juli. De retraite der Zusters wordt ge~
sloten met een meerstemmige Hoogmis, ge~
volgd door een Te Deum.

29 Juli. Mhr. Pierre Zeyen die zolang en
met zoveel talent en toewijding het orgel
onzer Kerk bê~peelde-, neemt ontslag als
organist. Ieder Rolducien en Oud~Rolducien
zal zich dankbaar zijn prachtig spel herinne~
ren ter opluistering van de godsdienstige
plechtigheden en vooral de orgelconcerten
na het Lof, die ongetwijfeld een voornaam
element zijn geweest in de opvoeding van de
jeugd. Mhr. Zeyen zal zijn functie van
muziekleraar blijven vervullen.
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30 Juli. Mhr. Jacobs gaat Rolduc verlaten
Dm in het Sanatorium te, Heerlen een wel~
verdiende rust te nemen. Ongeveer 40 jaar
lang was Mhr. Jacobs werkzaam te Rolduc.
Gedurende die tijd was hij niet alleen een

- prettige, joviale, behulpzame collega, maar
ook een plichtsgetrouw werker, die onopval~
lend zijn functies van leraar, Directeur van
de H. B. S., Onderdirecteur en geestelijk
leidsman van zovele jongelui bekleedde. Wij
hopen dat de goede God hem nog vele jaren
van welverdiende rust zal schenken en dat

hij nog vaak de ,gast zal zijn van Rolduc.

1 Augustus. Joseph Bischoff, servus bonus
et fidelis, is vandaag 65 jaar op Rolduc. Op
bescheiden wijze heeft een huldiging plaats
in de kleine spreekkamer. 's Avonds brengt
de Harmonie St. Caecilia de feesteling in
Kerkrade een serenade. Wij wensen de jubi~
laris nog vele jaren van goede gezondheid
en trouwe werkzaamheid toe.

2 Augustus. Te Wittem wordt het tradi~

Am. JANSSEN.



tionêle St. Alfonsus~feest gevierd, waar Rol~
duc vertegenwoordigd is door de Provisor.

3 Augustus. Eindelijk, na twee jaar, gelukt'
het de Provisor een aantal leien te kopen voor
de bedekking van de nieuwe slaapzaal.

5 Augustus. De vacantie in het Bouwvak~
bedrijf begint. Te Rolduc mag echter door~
gewerkt worden.

7 Augustus. Dr. PoeIs, de Vicaris~Gene~
raaI van 's~Hertogenbosch 'en de Directeur
van het Docifstommen~instituut te St.
Michiels~Gestel brengen een bezoek aan
Rolduc.

8 Augustus. Een bijna wanhopige dag voor

Drs. J. TITULAER.
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Drs. P. HEYNEN.

de Provisor. De daken van slaapzaal V liggen
~og altijd open, terwijl het voortdurend stOrt~
regent. Het water dringt overal door in het
huis.

9 Augustus. Een der Heren gaat vandaag
naar Aken; de eerste keer sinds het einde van
de oorlog.

11 Augustus. De Berg~Kapel van de Do~
maniale Mijn viert haar gouden jubileum.
Rolduc feliciteert.

De krant brengt het overlijdensbericht van
Dr. J. Bouma, Geneesheer~Directeur van het
St. Antoniusgasthuis te Helmond. Tenge~
volge van een auto~ongeluk' in de buurt van
Amersfoort heeft hij de dood gevo.p.den samen
met zijn echtgenote en de EerW. Moeder
Overste van het gasthuis. Dr. Bouma stu~
deerde te Rolduc in de jaren 1911-1918; in
het laatste jaar slaagde hij mei glans voor
het eind~examen Gymnasium B. Sinds 1929
was hij geneesheer~directeur, aan het St.
Antoniusgasthuis te Helmond, waar hij als



Dr. W. JACOBS.

medicus maar vooral als hoogstaand mens
met een diep christelijke inslag vruchtbaar
gewerkt heeft. R.I.P.

Eveneens vernemen wij het overlijden van
onze oud~leerling Fr. Tielens, Lt.~Kolone1.
Chef~Staf der Rijkspolitie te 's~Gravenhage.
Hij was een der meest gewaardeerde politio~
nele autoriteiten onder de Katholieken. Lange
tijd was hij werkzaam aan de opbouwen
reorganisatie van de rijksveldwacht. In de
oorlog nam hij actief deel aan de verzets~
beweging. Op de dag van de capitulatie werd
hij benoemd tot plaatselijk commandant van
de Koninklijke Marechaussee te 's Graven~
hage. Verschillende -- ook buitenlandse --
onderscheidingen zijn een erkenning van zijn
grote verdiensten. i Hij stth;kerde te Rolduc
van 1905 tot 1907. Hij rusEe in vrède.

16 Augustus. Enkele Heren zijn opgeroe~
pen ter bezichtiging van opgravingen in de

. Kerk vanW essem. Men heeft hier namelijk
de resten blootgelegd van een Koor, dat doet
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denken aan het grondplan van de Abdij van
Rolduc.

26. Augustus. ,Flor Peeters geeft voor de
Culturele Kring "Het Land van Rode" een
drukbezocht orgel-concert in onze kerk.,

27 Augustus. Onder leiding van de Z. E.
Pater Carolus Tesser O.F.M. beginnen de"
priesterleraren hun laarlijkse retraite, die
wordt bijgewoond door enige oud~leran';n.

30 Augustus. Paul Schnitzler, onze slager
viert zijn zilveren huwelijksfeest. Wij fe1ici~
teren het zilveren echtpaar van harte.

31 Augustus. Sluiting der retraitè door de
Vicaris-Generaal Mgr. Dr. Fr. Feron, die
daarbij mededeelt dat Mgr. Lemmens Mhr.
Turlings heeft benoemd tot Onder~Directeur,
als opvolger van Mhr. Jacobs. \ .

1 September. Met ingang van 1 September
is Mhr. van Can benoemd tot Rector van het

R.K. Meisjeslyceum te Maa!,tricht. Mhr. van
Can was sinds 1928 leraar te Rolduc (Ned.
en Gesch.) Op velerlei gebied verwierf hij

Dr. J. BOUMA. t



zich grote verdiensten. Te Rolduc door een
nauwgezette vervulling van zijn taak als
leraar. Zijn werk en zijn belangstelling voor
de jeugd beperkte zich niet tot de klas alleen.
Als groepsleider van de Verkennerij hield hij
voortdurend contact met zijn leerlingen. Te
Kerkrade, door de bezieling die hij wist te
geven aan het culturele leven. Hij was voor~
zitter van de Culturele Kring "Het Land :van
Rode" en secretaris van de Commissie die
het tot stand komen van een H.B.S. te Kerk~
l;ade voorbereidde. Wij feliciteren Mhr. van
Can van harte met dezemooie.benoeming.

2 September. Mhr. Houben ontvangt zijn
officiële benoeming tot prefect van Rolduc,
terwijl Mhr. Franssen de functie' van onder~

Lt. Kolonel FR. TIELENS. t
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Rector Dr. M. VAN CAN.

prefect
nieuwe
toe.

Gisteren vierde onze oud~leerling Ir. A.
Bergstein zijn zilveren ambtsjubileum als In~
genieur van de Staatsmijnen te Lutterade. De
vele blijken van belangstelling welke de jubi~
laris mocht ontvangen, bewijzen de achting
die hij geniet onder de mijnwerkersbevolking.
Wij wensen Ir. Bergstein nog vele jaren toe
van vruchtbare arbeid in deze verantwoorde~

lijke en eervolle positie.

zal waarnemen. Wij wensen de
prefecten een vruchtbare prefectuur

4 September. Vandaag wordt te Kerkrade,
na een plechtige Hoogmis, opgedragen door
de Hoogee'rw. Pater Prqvinciaal der Fran~
ciscanen, de nieuwe H.B.S. geopend. Mhr.
Turlings vertegenwoordigt Rolduc.

5 September. Wij hebben vandaag het bij~
zondere voorrecht Z\Em. Joh. Kardinaal 'de
Jong en de andere Nederlandse Bisschoppen
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te ontvangen op Rolduc. Vergezeld van en~
kele Heren bezichtigen de hoge gasten het
Klein Seminarie, waarna zij zich naar Roer~
mond begeven.

13 September. De vacantie loopt ten einde.
't Merendeel der leraren arriveert reeds van~
avond. Zelfs verschijnen er 'n paar leerlingen
die morgen niet voor twaalf uur op Rolduc
kunnen zijn. Rolduc ziet er gloednieuw uit.
Wij vragen ons af waar de Provisor de verf
vandaan gehaald heeft.

14 September. Voor 12 uur worden alle
seminaristen te. Rolduc verwacht. Tegen elf
uur zien we de eerste nieuwe gezichten ver~
ichijnen. Het ~antal nieuwe leerlingen is bij~
zonder groot. Van de 445 leerlingen zijn meer
dan 300 nieuwelingen en het}s te begrijpen
dat de meeste jongens nog wat onwennig
rondlopen in deze nieuwe omgeving.

Om een uur worden plaatsen aangewezen
in de eetzaal. Na ft diner geschiedt hetzelfde
in Kerk en studiezaal en is er gelegenheid
om uit te pakken. Vanavond gaan we vroeg

naar bed, want 't is voor allen zeker een ver~

moeien de dag geweest. ,
Het 'spreekt vanzelf dat de Directie heel'

wat .zorgen heeft gehad om aan deze talrijke
menigte o'nderdak te verschaff~n. De her~
opbouw van Dortoir V,- die zal worden uit~
gebreid met de oude Congregatie-Kapel. vor~
dert, maar het za1 nog wel enige maanden
duren alvórens hij in gebruik kan worden
genomen. In verband daarmede is de aula
minor voorlopig ingericht als slaapzaal voor
Klein Rolduc. Een ander gedeelte is 6nder~
gebracht op de Infirmèrie boven.. De klas
tegenover de eetzaal van Klein Rolduc zal
voorlopig klas en studiezaal tegelijk zijn voor
VI Gymnasium.

15 September. Opening van Rotduc' als
Klein Seminarie. Om half tien aJ;riveren ,Mgr.
Lemmens en Mgr. Feron, vergezeld van
secretaris v. Odijk en Professor KeuIers, op
Rolduc.:. De druilerige regen maakt de ont~
vangst vóór het Huis onmogelijk. Na ver~
welkomd te zijn door Directeur en Onder;..
Directeur, wordt Mgr. in de kruisgang door
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de jeugd begroet met een hartelijk applaus
en begeeft hij zich naar het Quartier . Tegen
tien uur wordt Mgr. door de aanwezige
priesters afgehaald en begeleid naar de Kerk,
waar Hij een Pontificale H. Mis opdraagt,
geassisteerd door Mgr. Feron als presbyter
assistens, terwijl Mhr. Everts en Mhr. Deti~
mens de bisschop assistentie verlenen als

diaken en subdiaken. Professor KeuIers en
de plebaan~deken Rhoen fungeren als troon~
diakens.

De gasten zijn zeer talrijk. In de Koor~
stalles hebben plaats genomen: Mgr. Cloots,
proost van het Kathedraal Kapittel; Mgr.
Dr. van Gils, oud~leraar van Rolduc; verder
de Kanunniken van het Kathedraal Kapittel,



de Dekens van de Limburgse Dekenaten, de
Directeuren der Bissch. Colleges, Hoofd~
Aalmoezenier Roncken, de Professoren van
het Groot Seminarie en verschillende pastoors
uit de buurt-parochies. Ook wereldlijke auto~
riteiten zijn aanwezig, o.a. Mr. van Sonsbèek,
de Com~issaris der Koningin en Burgemees~
ter Habets van Kerkrade.

Na het Evangelie houdt Mgr. Feron een
feest-predicátiemet 'als tekst: "Zend uw
Geest uit en zij zullen herschapen worden".
Met deze Pontificale Hoogmis opent de bis~
schop het Klein Seminarie; dilf is vpor ons
bisdom eén feit van enorme betekenis, zo
zegt spreker. Gedachten zijn ~r vandaag ge~
noeg; gevoelens meer clan genoeg. Het schip
van de Kerk van Roermond steekt van wal.
Wij voelen allen dat wij iets wat goed en
mooi was achter ons laten. Een zekere hui~
ver bevangt ons bij de gedachte aan datgene
wat komen gaat. Ondanks de moeilijke route
echter die voor ons ligt, heeft onze bisschöp
toch het "Duc in alturn" uitgesproken. Twee
grote idealen staan de bisschop daarbij voor
ogen: het priesterschap. een sacramentum
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magnum, en ons geliefde Limburg, gewond
weliswaar. ook in de zieL maar toch nog vol
geloof; blessé. mais debout. De priester die
hier gevormd wordt, zal in dat gewonde Lim~
burg de geneesheer moeten zijn. Daarom
moet hier de synthese gevonden worden van
de eigenschappen. die dat ideaal mogelijk
maken. Er moet in dit huis heersen waar~
heidszin, heroïsme, reinheid en jeugdige blij~
heid. Daarmede zal bereikt worden, auspice
deo, wat de bisschop bedoeld heeft met deze
omvorming.

Om 12 UU"rzijn we allen op de cour, waar
gasten en leerlingen gefotografeerd worden.
Als we enkele ogenblikken in de eetzaal zijn,
verschijnen Mgr. Lemmens, de Vicaris~Gene~
raaL Mhr. Directeur €;n Mhr. Damen in de
eetzaal.N a verwelkomd te zijn door de
President der Philosophen en een leerling van
Klein Rolduc. neemt Mgr. het woord en wijst
nog eens op de grote betekenis van deze dag.
Voorts deelt Hij mede, dat de Directeur van
Rolduc voortaan de titel van President zal
dragen. Mhr. Damen leest daarna de oor~
konde voor, waardoor Z. H. de Paus zijn
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pauselijke zegen geeft aan alle bewoners van
Rolduc, ter gelegenheid van deze opening.
Het spreekt vanzelf dat met deze gebeurtenis
een bijzondere gunst verbonden is: er zal een
dag' vrij gegeven worden.

Mgr. begeeft zich daarna naar Klein Rol~
duc, waar hij tevens mededeelt dat Mhr.
Damen het voorr~cht verleend is de "bef"
te dragen.

Om 4 uur geeft de harmonie St. Caecilia
van Kerkrade een feest~concert op het bordes,
dat wordt bijgewoond door gasten en leerlin~
gen. Wij ei~digen deze mooie dag met een
voetbalwedstrijd, waarin Pantarei wint van
de cour.

16 September. Het .beste middel om spoe~
dig te" gewennen is het normale school~
programma. We beginnen dan ook onmid~
dellijk daarmee. De jaarlijkse retraite zal
eerst de volgende week gehouden worden.
De eerste lessen worden gegeven door de
h;)ofdleraren van iedere klas.

G. WILLEMS.
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H. BONGERS.

Het leraren~corps heeft aanmerkelijke .ver~
anderingen ondergaan. Wij maakten reeds
melding van benoeming en verplaatsing. van
verschillende priester~leraren. Door de 'over~
plaatsing van .onze H.B.S.naar Weert zijn
ook verschillende lekenleraren naar elders
vertrokken. Mhr. van Can is, zoals vermeld,
benoemd tot Direct~ur van het R.K: Meisjes:"
Lyceum te Maastricht. Mhr. Willems is be~
noemd aan het Bissch. College te Sittard;

. Mhr. Zwanikken heeft lessen te Heerlen en-
Sittard; Mhr. Bongers is benoemd te Weert.
Ook Mhr. Kuppen: onderwijzer van de V oor~
bereidende Klas, heeft Rolduc verlaten.

Van de nieuwe priester~leraren gaan Mhr.
Augustus .en Mhr. Rouwet studeren te Nij~
megen, resp.. Duits en Klassieken. Mhr. Slan~
gen zal een Hoofdakte~Cursus volgen te
Maastricht. Mhr. Tagage, die reeds vóór zijn
theologische studie Klassieken studeerde, be~
gint direct met een volledig programma. OQk
de Heren Thijssen, Wijnen en Coenen be~
ginnen te doceren, resp. Latijn en Grieks,



Nederlands en Frans. Mhr. Hermens zal de
zorg voor de zieken op zich nemen.

Door het vertrek van Mhr. Zuylen komt
ook een wijziging in het muziekonderwijs.
Mhr. Schrijen zal voorlopig het Gregoriaans
en de Volkszang verzorgen. Intussen volgt
Mhr. van Hees een cursus in de Logopedie
en een W ard~Cursus en zal daarna het Gre~
goriaans overnemen. De meerstemmige zang
wordt geleid door Kapelaan Huib Voncken
van Meerssen.

Als patres spirituales fungeren: Mhr. Meys
voor de leerlingen van de grote studiezaal;
Mhr. Deumens voor de leerlipgen van de
kleine studiezaal en Mhr. Janssen Charles
voor Klein~Rolduc.

Na het gouter gaan we in processie naar de
Maria,.grot in het bosquet, waar de rozen~
krans gebeden wordt.

Mhr. Damen verschijnt vanavond "gebeft"
~an het souper.

17 September. Prof. Dr.M. J. H. Cobben~
hagen, hoogleraar aan de Katholieke Econo~
mische Hogeschool te Tilburg, oud~leraar
van Rolduc, wordt benoemd tot Ridder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw. Nog
verschillende andere oud~leerlingen zien wij
vermeld in de lijst van gedecor~erden. Pro~
ficiat.

18 September. Wederom bidden we de
rozenkrans bij de Lourdes~grot.

20 September. Vandaag en morgen onder~
zoekt Dr. H. Bak uit Màastricht de Jongen
onzer leerlingen. Zoals gewoonlijk heeft deze
doorlichting plaats op de Infirmerie~boven.

21 September. De uitslag van het medisch
onderzoek is zeer bevredigend. Allen ver~
keren in een goede staat van gezondheid.
Wij roken daarom na het diner een sigaar.

22 September. De President deelt aan tafel
mede, dat wij, In verband met de belofte ge~
daan door Mgr. bij de opening van het Klein
Seminarie, morgen enigszins van de' gewone.
dagorde zullen afwijken. Wij zullen om 7
uur opstaan en, om het contact met de weten~
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schap niet geheel te verliezen, zullen de twee
eerste lessen gegeven worden. Om half een
vertrekken wij naar het Station Kerkrade~
Rolduc en gaan per trein naar Heerlen. Ver~
volgens wandelen we ~ver Welten naar
Imstenrade, een van de mooiste plekjes van
Limburg. De Medische Missiè:zusters zullen
ons in de gelegenheid stellen iets te gebrui,.
ken. Daarna gaan we in wandeling terug naar
Rolduc. Met een enthousiast applaus ont,.
vangt de jeugd deze mededeling. Laten we
hopen d~lt het weer onze plannen niet on,.
mogelijk maakt.

Vanmiddag speelt Noord,.Limburg tegen
Zuid,.Limburg. Uitslag 3 3. In de aula
voeren de Kemediespelers van Maastricht
,:t Lève" op voor de Culturele Kring "Het
Land van Rode".

23 September. Na het diner, dat om kwart
voor twaalf begint, vertrekken we voor de
grote tocht bij stralend zonlicht. Alles ver,.
loopt naar wens: reis naar Heerlen, wande,.
ling naar Imstenrade in verschillende groe,.
pen onder leiding van de hoofdleraren, ver,.
blijf te lmstenrade, waar de Medische Missie,.
.zusters ons allervriendelijkst ontvangen. Om
vijf uur begint de terugtocht in marstempo.
Als de laatste troepen Rolduc binnentrekken,
begint het reeds te schemeren.' Vermoeid,
maar zeer voldaan over dit schitterende uit,.

stapje, gaan we vroeg onder de wol. We
zullen morgen een half uur langer slapen.

25 September. Begin der retraite, gepredikt
door de Z.Z.E.E. Paters van .Kempen, Bon,.
nier, Radernaker. Kahman en v. d. Berg
c.ss.R. Een afdeling III Gymnasium, heeft
haar conferenties in de Kerk.

29 September. Sluiting der retraite met
plechtige Hoogmis en Te Deum, waarbij de
Heren assisteren in rochette.

Aan tafel worden we vandaag bediend
door de leerlingen van VI Gymnasium. De
nieuwelingen in het vak worden ontvangen
met applaus.

De President feliciteert de jongelui met de
gemaakte retraite. De zaaiers hebben hun
werk gedaan; het zaad was goed. Of het
wasdom zal krijgen zal afhangen van Gods



genade op de eerste plaats, maar ook van
onze medewerking. Tot die intentie zullen
wij deze week de rozenkrans bidden,

Tijdens de retraite is in de verschillende
studiezalen het nieuwe reglement voorgele~
zen, dat voor een jaar is goedgekeurd door
Mgr. Lemmens en dat het volgend jaar defi~
nitief zal worden, als het blijkt te voldoen.
Veel punten van het oude reglement zijn ge~
bleven, doch er zijn ook enige nieuwe dingen
ingevoegd, passend in het kader van een
Klein Seminarie, Een van de voornaamste
aanvullingen is wel de dagelijkse meditatie,
die vóór de H. Mis zal gegeven worden in
de verschillende studiezalen, waar dan ook
het morgengebed gebeden wordt. Met de
leiding hiervan zijn belast: Mhr. Meys. ge~
assisteerd door de Heren Turlings en Thijs-'
sen, voor dè grote studiezaal; Mhr. Deumens,
geassisteerd door de Heren Hommes en
Slangen, voor de kleine studiezaal; Mhr.
Janssen Ch., geassisteerd door Mhr. Water~
val en Mhr. Penders, voor Klein Rolduc.
Mhr. de President zal de meditatie leiden
voor VI Gymnasium.

Een ander punt dat vermelding verdient is
de afschaffing van de straf zaal. In 't vervolg
worden alleen noten gegeven, die echter door
goed gedrag weer kunnen geneutraliseerd
worden. Deze noten worden wel afgelezen in
de eetzaal, cn zullen in aanmerking genomen
worden bij het vaststellen van het gedrags~
cijfer. De straffen bestaan in 't vervolg hoofd-
zakelijk in het intrekken van privileges,

De wandeling~n hebben plaats op Zondag
morgen en Donderdag. Op Zondag wordt
gewandeld in verschillende groepen, op Don~
derdag gezamenlijk.

Pantarei wint vandaag in een vlotte match
van Limburg~Noord.

,
30 September. Begin van de nieuwe dag~

orde. Wij staan om kwart voor zes op en
beginnen de dag met een ~editatie, die, zoals
we vermeldden, voortaan iedere dag zal
plaats hebben.

1 October. In het Maflndblad, uitgegeven
door de Paters Redemptoristen, lezen we dat
de Gebedsactie tot O.L.V. in 't Zand voor
deze maand als hoofd~intentie heeft genomen:
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de bloei van onze Seminaries, bijzonder van
het pas opgerichte Klein Seminarie van Rol~
dut. Pater Rademaker licht deze intentie toe
met een interessant artikel over Rolduc.

Er komt een aangename wijziging in de
dagorde: de avondstudie begint reeds om vier
uur. Om kwart voor zes gaan we naar de
aula waar Godfried Bomans ons de wereld

laat zien door ,:t andere oog van een mei~
kever",

3 October. De Missie-vereniging houdt een
propaganda~vergadering, waar Mhr. Janssen
J. een uiteenzetting geeft van het doel en de
plannen dezer vereniging.

6 October. Rozenkrans~Zondag. Na de
plechtige Hoogmis vernieuwen we de opdracht
van Rolduc en zijn bewoners aan het Onbe~
vlekt Hart van Maria. Daarna trekt de tradi~
tionele processie van de eerste Zondag van de
maand door de gangen.

Pantarei verliest met 3-1 van Limburg~
Zuid.

10 October. Mgr. Lemmens, de Vicaris~
. Generaal van Brugge, Mahieu, en de Presi~

dent van het Groot Seminarie aldaar;
Legrand, brengen een bezoek aan Rolduc, dat
ecn geheel onofficiëel karakter draagt. Toch
is Mgr. even bij de jongens en belooft hun
een kleine gunst ter ere van zijn bezoek.

In onze aula geeft de Schola Cantorurn van
Holz~Kerkrade een zanguitvoering, die wordt
uitgezonden door de regionale zender "Zuid".

11 October. De opbouw van Slaapzaal V
is zover gevorderd dat vanmiddag de "mei"
geplaatst wordt, 'n gebeurtenis die met een
kleine tractatie van de werklui gepaard gaat.

13 October. Begin van de voetbalcompetitie.
Wat betreft de indeling is de volgende oplos~
sing gevonden: In de eerste klas spelen
Pantarei, Sparta I (Noord-Limburg) en
Minor (Zuid~Limburg). In de tweede klas
zijn ondergebracht: Sparta II (Noord~
Limburg) ; . Zuid-Limburg is voor deze afde~
ling gesplitst in Avanti I (leerlingen uit de
Dekenaten Kerkrade, Heerlen, Gulpen) en



Limburgia I (de overige Dekenaten). De
derde klas omvat: Sparta 111. Llmburgia 11,
Avanti 11 en Klein Rolduc. Als opvolger van
Mhr. Janssen Amaury, heeft Mhr. Schrijen
de leiding van. deze tak van sport, terwijl
Mhr. Franssen is aangewezen als moderator
van de hockey- en tennisclub. De eerste
wedstrijd wordt met veel vuur gespeeld;
Sparta I wint met 2~ 1 van Minor.

15 October. De leerlingen van de Deke-
naten Kerkrade, Heerlen en Gulpen kunnen
vanmiddag bezoek ontvangen. Overal, in en
buitenshuis, heerst een gezeIIige drukte.

De tweede-klassers spelen een voetbal-
match, waarvoor van de kant der bezoekers

. grote belangsteIling bestaat.
De President maakt pekend, dat we dit

jaar enkele dagen herfstvacantie zuIlen
nemen en wel van Donderdag 31 October tot
Maandag 4 November. De jeugd is het wel
eens met dit idee.

21

17 October. Bezoekdag voor de leerlingen
die buiten de bovengenoemde Dekenaten
wonen. Een karavaan bezoekers stroomt tij-
dens en na het diner Rolduc' binnen.

20 October. Onze Missie-Vereniging orga-
niseert vandaag, in het kader van de Wereld-
Missie-Zondag, twee bijeenkomsten, die door
ongeveer aIle leerlingen worden bijgewoond.
Om 12 uur spreekt Mgr. G. Martens
(Scheut), Ap. Pref. van Makassar (Cele-
bes), over de Missie in Ned.-Indië. Om half
zes is de tweede vergadering. Na de voor-
dracht van het mooie gedicht: "De Missio-
naris" door L. Brueren, vertelt Pater Dr. L.
Vogel, oud-provinciaal van de Paters v. d.
H. Geest, over de Negers in de Missie van
Oost-Afrika.

Ondanks lichte regen wordt er toch gevoet-
bald: Limburgia I~Sparta 11 5, ,,2. Limbur-
gia II~Sparta lIl, 4~3.

21 October. Onze leerling Jas Boots ont-
vangt te Kerkrade het H. V ormseI. Mhr.
Janssen Ch. fungeert als peter.

23 October. Na de meditatie wordt een
plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van
de H. Daphne, een der beschermheiligen van
Rolduc. Het Reliquiarium is voor de ingang
de! crypte opgesteld, omgeven door chrysan-
ten. Na het diner roken we een sigaar.. ,

24 October. De eerste. wel erg vroege
nachtvorst wordt vanmorgen geconstateerd.

27 October. Feest van Christus-Koning.
Na de Hoogmis worden de Akte van Toewij-
ding en de Litanie van het H. Hart gebeden.

Pantarei speelt gelijk tegen Sparta I (4~4).

28 October. Herman Hecker van Klein
Roldu~ wordt opgenomen in het Ziekenhuis
te Kerkrade voor een blinde-darmoperatie.

31 October. De twee laatste morgenlessen
vaIIen uit. Tegen kwart voor twaalf gaan de
jongelui naar het station Kerkrade en keren

a.s. Ma~ndag terug.



1 November. 't Hoogfeest van Allerheili~
gen. De Hoogmis wordt gezongen door de
Zusters.

2 November. Ook de gedachtenis der do~
den wordt in alle stilte gevierd.

3 November. Prof. Dr. A. Terstappen, oud~
philosophie-leraar van Rolduc, is voorzien
van de laatste H. Sacramenten.

4 November. De herfstvacantie is voorbij.
Om twaalf uur zijn de meeste leerlingen weer
gearriveerd. Na het diner begint de gewone
dagorde: studie en twee lessen. Vanavond
gaan we een half uur vroeger naar bed.

Het Bestuur der St. Radboudstichting heeft
Mr. A. J. J. C. Begheyn, pud~leerling van
Rolduc, toegelaten als privaat~docent voor het
notariaat. Proficiat!

5 November. In verband met de November~
rapporten, vergaderen vanavond de leraren.
Morgen en overmorgen zullen deze bijeen~
komsten worden voortgezet.

6 November. Mhr. Janssen Jan is vandaag
opgenomen in het Ziekenhuis te Kerkrade
voor een operatie. Wij hopen hem spoedig
op Rolduc terug te zien.

De President moet het bed houden wegens
een lichte ongesteldheid. In verband daar~
mede leest de Vice-President, Mhr. Turlings,
de rapportcijfers voor iJ? de verschillende
klassen.

7 November. Ondanks de koude gaat een
groot gedeelte der leerlingen vanmiddag naar']
de aula, waar de Requiem van Mozart wordt:
uitgevoerd.!

Het dak van Dortoir V en van de oude
Congregatie-Kapel wordt met leien en pan~
nen belegd. Wederom een stap in de goede,
richting. I

10 November. Mr. Berger, burgemeester
van Venlo, herdenkt vandaag 't feit dat hij
25 jaar geleden het burgemeestersambt 6ver
deze s'tad aanvaardde. Wij wensen Mr. Ber~
ger, die met hart en ziel gehecht pleef aan
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Rolduc, nog vele jaren toe van vruchtbaar
stadsbestuur.

De lagere klassen spelen enkele matchen
met als resultaat: Avanti I-Limburgia 1.
3-1; Avanti IJ-Sparta III, 1-4.

11 November. Wij bidden de rozenkrans,
wandelend op de "ijzeren" weg.

12 November. Reeds meerdere malen is

vergaderd door de leraren over het coördi~
neren van werkopgave. Mhr. Evérts heeft
een plan opgesteld, waarin nauwkeurig is
berekend, hoeveel werk Voor ieder vak kan
worden opgegeven en hoeveel tijd de leer~
lingen daaraan kunnen besteden. Het doel
daarvan is overbelasting met werk te voor~
komen.

13 November. Het rozenhoedje wordt van~
daag gebeden in de gangen.

Door granaatinslagen waren verschillende
kerkramen aanzienlijk beschadigd. De getrof~
fen gedeelten zijn intussen hersteld en wor~
den ingezet.

15 November. Ter ere van de prefect en
zijn staf hebben we vanmiddag vrij. De
avondstudie wordt verplaatst naar de' namid~
dag en de avond brengen we door in een
goed verwarmde aula, waar "Good bye, Mr.
Chipps" draait.

17 November. Onder een stralende na~
jaarszon speelt Pantarei tegen Minor en
verliest met 2-1. Vermeldenswaard is dat
Pantarei in nieuwe shirts speelt.

18 November. Om de studietijd te verlen~
gen, wordt een verandering gebracht in de
dagorde. Er is wel eens ondeugend opge~
merkt. dat niets veranderlijker is dan de vaste
dagorde van Rolduc. De morgenstudie zal
een kwartier langer duren om de leerlingen
in de gelegenheid te stellen de morgenlessen
behoorlijk te prepareren. De middagstudie
daarentegen wordt enigszins verkort. Het
rozenhoedje, dat tot nog toe dagelijks geza~
menlijk gebeden werd, zal in het vervolg op
Maandag, Woensdag en Vrijdag privatim



gebeden worden. Zo wordt een kwartier uit~
gewonnen en gaan we om kwart voor negen
naar bed.

Vanmiddag brengt de secretaris van het
Bisdom, de Z. E. Heer P. van Odijk het
verblijdende nieuws, dat onze President be~
noemd is tot Geheim Kamerheer van Z. H.
de Paus. Om kwart voor vier wordt er plotse~
ling gebeld. De klassen stromen onmiddellijk
leeg en allen begeven zich naar de speelzaal.
waar de secretaris deze eervolle benoeming
aan de leerlingen mededeelt en de President
de paarse ceintuur overhandigt. In enkele
minuten staàt Rolduc in volle feestvreugde.
De avond wordt gedeeltelijk doorgebracht in
de speelzaal. gedeeltelijk in de aula, waar de
philosophen een revue improviseren. Zodra
het weer dit toelaat, zal er een vrije middag
zijn ter ere van deze hoge onderscheiding.

20 November. Gisterenmiddag overleed
te Roermond Prof. Dr. A. Terstappen. De .
overledene was Philosophie~Professor te
Rolduc van 1908-1928, toen zijn benoeming
volgde tot Pro(essor in de Theologie aan het
Groot Seminarie. Ruim veertig jaar van zijn
leven besteedde hij aan onderwijs en oplei~
ding van Limburgs clergé. Twintig jaar
daarvan bracht hij door op Rolduc, waarheen
hij zich steeds weer getrokken voelde en waar
hij in het jaar van de bevrijding zijn 40-jarig
Priesterfeest vierde. Wij bidden voor zijn
zielerust.

Met veel genoegen ontvangen we de Jaar~
boeken 1945 en 1946, tezamen uitgegeven in
een band. Ondanks de nog altijd heersende
papierschaarste, is het gelukt een boek samen
te stellen van goed papier, rijk geïllustreerd
en zeer interessant van inhoud. Leerlingen
en oud~leerlingen zullen het met grote instem~
ming begroeten.

22 November. Het feest van St. Caecilia
wordt op zeer bescheiden wijze gevierd. Het
vaandel staat op zijn traditionele plaats in de
Kerk. Na het diner roken we een sigaar.

23 November. Onder zeer grote belang~
stelling heeft te Roermond de plechtige uit~
vaart plaats van Prof. Dr. A. Terstappen.
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President en Vice-president zijn daarbij
tegenwoordig.

De eerste feestelijkheden vim Sint Cathrien
zijn reeds begonnen. Vanmiddag heeft de
generale repetitie plaats van een toneelstuk,
waarvan de titel nog altijd een geheim is.

Mhr. Janssen J. komt hersteld terug uit het
Ziekenhuis en kan zijn werkzaamheden weer
hervatten. >

24 November. De laatste Zondag van het
Kerkelijk Jaar. Wij danken God voor de in
het afgelopen jaar ontvangen weldaden in
een plechtige Hoogmis, gevolgd door Te
Deum en processie.

De competitie wordt voortgezet. Minor
wint van Sparta I (5-1).

25 November. St. Cathrien, feest van de
philosophen. Mhr. Huijsmans, geassisteerd
door de professoren der philosophie, draagt
een plechtige Hoogmis op, waarvan de ge~
zangen worden uitgevoerd door de wijsgeren.
Het feest wordt daarna voortgezet in besloten
kring. Om vijf uur zijn we allen in de aula,
waar onder leiding van Mhr. Wijnen een
geheimzinnige spookgeschiedenis wordt op-
gevoerd, die zeer in de smaak valt. Enkele



oud-leraren zijn naar Rolduc gekomen om dit
echt Rolducse feest mee te vieren.

In de morgenuren speelt Sparta Il-Avanti I
(2~7) en Klein Rolduc-Limburgia Il (5~2).

Reeds enkele weken kunnen we de avond-
recreatie buiten doorbrengen, dank zij de
verschillende schijnwerpers, die op de oost-
façade zijn aangebracht. De verlichting is
nog wel erg zwak, doch het is in ieder geval
een vooruitgang.

27 November. Vanmiddag genieten we van
de beloofde gunst ter ere van de benoeming
van de President tot Geheim Kamerheer. Er

is geen les. In de rookzaal zijn verschillende
luidsprekers aangebracht en we luisteren vol
spanning .naar de uitzending van de wedstrijd
N ederland~ Engeland.

28 November. Sint Nicolaas' en. Zwarte
Piet bezoeken Klein Rolduc.

Een jaar geleden stond Rolduc in brand.
Intussen is er hard gewerkt. Gelukkig is men
zo ver gekomen, dat in het midden van het
volgend trimester de nieuwe slaap~aal in
gebruik kan genomen worden.

De poort tussen speelzaal en gymnastiek-
locaal. die door de Amerikanen was verwij-
derd, is weer in haar oude vorm hërsteld.

1 December. 'n Regenachtige Zondag.
Muziekliefhebbers beluisteren een platen-
concert onder leiding van Mhr. Castermans.

. Onder auspiciën van de Kulturele Kring
"Het Land van Rode" draagt Henk Schaar
voor uit Homeros' Odysseia in de vertaling
van P. C. Boutens. Een indrukwekkende,
kunstvolle avond, waarvan ook de hogere
klassen mogen genieten.

2 December. Naar we vernemen, heeft Mr.
Or. W. van Sonsbeeck eervol ontslag ge-
vraagd als CommIssaris der Koningin in Lim-
burg, wat hem door Hare Majesteit verleend
is. Als opvolger is benoemd Mr. Dr. F. J.
M. Houben te 's-Gravenhage. De nieuwe
gouverneur is Limburger van origine (zijn
vader Jan Houben was leerling te Rolduc
van 1879~1883).

De bomen langs
gesnoeid. Er zijn

de "ijzeren" weg worden
enkele werkploegen ge-
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vormd, die zorgen voor het opruimen der
takken.

De compositie-rooster, voorbode van de
vacantie, wordt aan de leerlinge!). bekend ge-
maakt.

5 December. Het Sint Nicolaasfeest brengt
een goede afwisseling in de nogal gespannen
compositie-periode van het trimester. Na het
diner worden de slaapzalen bestormd door de
jeugd, om te zien wat de goede Sint gebracht
heeft. Wij vrezen, dat de magen 't wel hard
te verduren zullen hebben in deze dagen.

In de aula wordt de film vertoond: Marie-
Louise, een goede weergave van de mens-
lievende rol die Zwitserland speelde in de
afgelopen oorlog. In de pauzes voert een
Xylophonist, begeleid door piano, enkele
nummers uit, die een luid applaus ontvangen.

6 December. De traditionele Sint Nicolaas-

congé wordt verplaatst naar de voormiddag.
De twee laatste lessen vallen uit.

Om half zes gaan we naar de aula, waar
III Gymnasium enkele nummers presenteert,
die pleiten voor de moed van de jongelui maar
wier peil en voordracht wel iets te wensen
overlieten.

Het Triduum ter voorbereiding op de her-
nieuwing van onze opdracht aan Maria wordt
gepredikt door Pater Willems S.V.D., pre-
fect van het juvenaat te Steijl. Na het souper
geeft Pater Willems voor de leraren een inte-
ressante uiteenzetting over "Jong S.V.D.",
een vorm van jeugdbeweging, aangepast aan
hun seminarie.

8 December. 't Feest van Maria Onbevlekt

Ontvangen. Onder leiding van Kapelaan
Huib Voncken wordt op zeer verdienstelijke
wijze de Missa in Honorem Sanctorurn Inno-
centium van Jan Nieland gezongen. Gedu-
rende het Lof houdt Pater van Enckevort

. S.V.D. een predicatie tot besluit van het Tri- .

duum. Na het Lof zingt het zangkoor het
indrukwekkende Te Deum van Hendrik An-
driessen.

De muziek viert vandaag hoogtij. Op
initiatief van Mhr. Castermans heeft de
muziekclub haar eerste bijeenkomst van dit
trimester. Mej. Jos. Paulus sen, pianiste, en



Marcel Frère, cellist, spelen sonaten van
Vivaldi, Cervetto, Beethoven, Rachmaninov
en Tcherepini. Mhr. Frère licht de verschil~
lende nummers toe voor het zeer aandachtige
publiek.

10 December. Z. H. Excellentie Mgr. H.
Paulissen S.M.A. Apost. Vic. van Kumasi
(Goudkust van Afrika) brengt een bezoek
aan Rolduc. Na het souper vertelt hij in de
speelzaal over zijn Missie van de Goudkust.

11 December. Z. H. Exc. draagt de com~
munauteitsmis op voor de leerlingen. ,

Prof. Dr. L. C. Michels, oud~leraar van
Rolduc, spreekt te Nijmegen zijn inaugurale
rede uit over het waarnemen der taal~
verschijnselen.

We ontvangen het overlijdensbericht van
C. J. de Haes uit Eindhoven, oud-leerling van
Rolduc (1886~1887). R.I.P.

12 December. Wederom ontvangt een
oud~leraar van Rolduc een zeer eervolle en

voorname benoeming. Dr. Winand Roukens,
privaat-docent te Nijmegen, is namelijk a;.m~
gesteld als docent in de Nederlandse V olks~
kun'de aan de Landbouwhogeschool te W a~
geningen. Qr. Roukens verwierf zich grote
verdiensten op het gebied van dialectstudie
en volkskunde. Wij wensen hem van harte
proficiat.

13 December. Naar aanleiding van -de ver~
gadering, waar Pater Willems S.V.D. ons
sprak over "Jong S.V.D.", heeft vanavond
een bijeenkomst van Leraren plaats, om te
bespreken in hoeverre dit systeem te Rolduc
kan worden toegepast.

14 December. De winter schijnt in aantocht
te zijn. Het weerbericht kondigt aan, dat we
vannacht 'n flinke vorst kunnen verwachten.

15 December. De officiële compositie~orde
begint, een gebeurtenis, die nogal enige
emotie verwekt onder de jeugd.

Na het Lof geeft Mhr. Nico Zeyen Jr. het
traditionele kerstliederen concert, dat met veel
aandacht beluisterd wordt.
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16 December. Vanwege de composities valt
deze week de morgen meditatie weg. Wij
staan een kwartier later op. '

Er heerst een felle koude. VarJ!llacht vroor

het 9 graden.

17 December. Ook vandaag blijft de koude
aa"nhouden. De vijvers zijn reeds dicht, en
inderdaad, vanmiddag wordt er geschaatst.

18 December. De ijspret brengt wederom
een goede ontspanning in deze laatste, zware
momenten van het trimester.

19 December. De laatste ronde: nog twee
composities en het leed is g~leden. In de
middaguren worden de koffers gepakt; de
ijsliefhebbers brengen de middag door op de .

vijvers, waar ook het publiek van Kerkrade
goed vertegenwoordigd is.

Om zes uur is er een kerstavond georgani~
seerd in de speelzaal. waar kerstliederen
worden gezongen en kerstgedichten worden
voorgedragen. Ook Klein Rolduc heeft een
dergelijke bijeenkomst.

Reeds om acht uur gaan we slapen, want

20 December, om vijf uur begint de dag.
De felle koude belet de jongelui niet in een



uitstekende stemming uit te zwermen naar
alle mogelijke uithoeken van Limburg. De
Kerstvacantie is begonnen en zal voor allen
ongetwijfeld een welkome ontspanning bren~
gen na dit lange en zware trimester.

Om elf. uur beginnen de vergaderingen in
verband met de Kerstrapporten der leerlin-
gen.

25 December. In stilte vieren zij die te Rol~
duc zijn achtergebleven het intieme Kerst~
feest. Om twaalf uur. celêbreert de Provisor
de Nachtmis in de Kapel der Zusters.

1 Januari. Ondanks de minder goede voor~
uitzichten op alle gebied" gaan we vol ver~
trouwen het nieuwe jaar in. Speciaal voor het
Klein Seminarie en zijn bewoners vragen we
Gods rijkste zegen.

8 Januari. De Kerstvacantie is wederom
ten einde. Voor twaalf uur worden de stu~
den ten te Rolduc terugverwacht. Acht leer~
lingen zullen niet terugkeren, terwijl enkele
zieken niet op tijd aanwezig kunnen zijn.

Er is intussen een nieuwe vorstperiode in~
getreden. zodat het ijs weer goed is. Schaats~
liefhebbers gaan vanmiddag naar de vijvers.
De twee lessen die gegeven worden hebben
maar matig de aandacht der leerlingen, wat
begrijpelijk is.

De Onder~prefect Mhr. Franssen moet
enige dagen het bed houden wegens een
lichte griep.

9 Januari. Wij staan om kwart voor zeven
op en volgen verder de gewone dagorde.

Wederom doet de dooi een poging een
einde te maken aan de ijspret. Er valt een
lichte regen.

V en VI Gymnasium betrekken de klassen
naast het oratorium. Het lokaal tegenover de
eetzaal van Klein Rolduc zal voortaan uit-
sluitend fungeren als studiezaal. Ook het ora-
torium, dat veel geleden had door water-
schade, wordt in orde gebracht.

11 Januari. Het spreken van dialect zal.
beperkt worden tot één dag in de week. Be-
halve op Zondag spreken we dus Neder~
lands, wat de algemene culturele, vorming en
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misschien wel het rapportcijfer voor de Ned.
Taal ten goede zal komen.

12 Januari. Vandaag arriveren een acht~
tal nieuwe leerlingen, allen candidateh voor
de Voorbereidende Klas. Intussen zijn nog
enkele jongelui vertrokken.

De eerste Zondag .van het trimester is niet
erg opwekkend. Er valt een druilerige regen.
We brengen de dag hoofdzakelijk door in
de speelzaal.

In geheel Nederland is vandaag een Bis~
schoppelijk Schrijven voorgelezen, waarin
gewezen wordt op de kerkvervolging, die in
vele landen van Oost~Europa heerst. Tot die
intentie wordt een biddag voorgeschreven,
die a.s. Zondag zal gehouden worden.

14 Januari. Geheel onverwachts kondigt
de President een verandering in de dagorde
aan. Vanmiddag is er studie en vanavond
draait de film: De Zeehavik. Een goede
ontspanning, die ten zeerste geappreciëerd
wordt.

17 Januari. Op de vooravond van de Inter~
nationale Bidweek luisteren we naar een inte~
ressante voordracht met lichtbeelden van
Pater F. Wijnhoven, Assumptionist, over:
Het Oosten en de Hereniging. .

Men komt vandaag tot de ontstellende
ontdekking, dat de verwarming van de aula
maior defect is. De oorzaak is moeilijk te
achterhalen.

18 Januari. Op de oude Congregatie-kapel.
gemetamorphoseerd in dortoir, worden de
eerste chambretten geplaatst.

19 Januari. Op het bordes prijkt een vlag
ter ere van Prinses Margriet. Aan tafel wordt
een spontaan Wilhelmus gezongen.

De President deelt mede dat de bezoek-
dagen zijn vastgesteld op 4 en 6 Februari.

Van half vier tot half zes wordt het Aller~
heiligste uitgesteld en bidden we voor hen die
vervolgd worden om wille van de godsdienst.

21 Januari. Mhr. Schrijen en Mhr. Timmer~
mans trachten een gedeelte der leerlingen te



begeesteren voor het volkslied. Voorlopig zal
alleen met de hoogste klassen worden ge~
werkt. Wij hopen dat de belangstelling van
het begin blijft voortduren.

22 Januari. De natte sneeuw van gisteren~ .
avond, gevolgd door een lichte vorst, heeft de
cçJUrmet een ijslaag bedekt. Koude en glad~
heid verhinderen de dagelijkse ochtend~
gymnastiek.

24 Januari. Meerdere glijbanen op de cour
genieten een grote belangstelling. Sommige
Heren wagen er zich op en ondervinden, hoe
gevaarlijk deze sport is.

Onder leiding van Mhr. Vogels zijn twee
clubs gevormd, die zich zullen toeleggen op
de sterrenkunde. Een mooie en leerrijke lief~
hebberij, waarvoor veel belangstelling bestaat.

De vloer van Dortoir V wordt met lino-
leum bedekt. Het beschot op de gang. bij
Mhr. Everts is weggenomen. Het Oratorium
is weer in zijn oude vorm hersteld.

25 Januari. De vijvers zijn wederom berijd-
baar, ofschoon het ijs zeer slecht is. De Bilt
voorspelt echter dooi. Om nog eens volop te
kunnen genieten van de ijssport is er van~
middag vrij. Een der leerlingen breekt zijn
pols bij een val op het ijs.

Het beeld van Mgr. Ariëns, dat we meer~
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dere maanden gemist hebben, staat weer op
zijn oude plaats.

26 Januari. Het weer stoort zich niet aan
de berichten van gisteren. 't Is zelfs zeer
koud. De cour blijft-geheel de dag leeg. Een
felle oostenwind ontneemt haar alle aantrek~
kelijkheid. Toch staan er schaatswedstrijden
op het programma, die inderdaad gehouden
worden ondanks de siberische koude.

Vanavond begint de Misweek, die gege~
ven wordt door de Norbertijner~Kanunniken
P. J. van Kaathoven en Cl. van den Berg,
van de abdij Berne te Heeswijk. In de
komende week zullen liturgische conferenties
en zangoefeningen gegeven worden in plaats
van de godsdienstlessen. Dit brengt een
kleine verandering mede in de dagorde. De
officiële meditatie vervalt en we staan een

kwartier later op.

28 Januari. Er wordt gewerkt aan de
verwarming van de aula. Men vreest dat het
een lange geschiedenis gaat worden. 't Ont~
spanningsleven, waarvoor gedurende het
tweede trimester zo vaak gebruik gemaakt
moet worden van de aula, dreigt in het water
te vallen. De traditionele toneeluitvoering van
2 Februari is reeds afgelast.

30 Januari. Per radio vernemen. we 't over~
lijden van Dr. E. H. Renkema, inspecteur der
gymnasia. De overledene volgde in 1931 Dr.
C. J. Vinkesteyn op in genoemde functie en
bezocht meerdere malen Rolduc. Hij ruste
in vrede.

31 Januari. Wij zingen aan tafel het Wil-
helmus ter ere van prinses Beatrix.

1 Februari. De temperatuur wordt milder.
Een lichte dooi is begonnen. Zou dit het
einde zijn van de winter?

'2 Februari. De kerkelijke viering van
Lichtmis wordt verplaatst naar 3 Februari.
De kaarsenwijding en de processie hebben
echter vanmorgen plaats voor de Hoogmis.
De Zondagsles valt uit.

Om zes uur heeft de z.g. blanco~mis



plaats. het hoogtepunt van de Misweek. waar
de diepe betekenis en de rijke symboliek van
het H. Offer nog eens op aanschouwelijke
wijze gedemonstreerd wordt.

In de vrije momenten van voor~ en namid~
dag brengen bridge~ .en pingpongwedstrijden
een prettige afwisseling. Over belangstelling
valt niet te klagen.

3 Februari. De kerkelijke viering van Licht~
mis en plechtige sluiting van de Misweek.

In een der spreekkamers houdt de Rolducse
St. Vincentiusvereniging haar Jaarvergade~

ring. De Z. E. Heer E. Beel houdt een
spreekbeurt.

Onder leiding van de Norbertijner~Kanun~
niken maken we vanavond een muzikale wan~
deling door het kerkelijk jaar. Dit is tevens
het slot van deze mooie en leerzame Misweek.

4 Februari. Depressies van hoge en lage
luchtdruk wisselen elkaar af. maar ook nu
schijnt de koude het weer te winnen. De Bilt
kondigt een nieuwe vorstperiode aan. De
kolen schaarste neemt overal toe. De mijn~
werke~s begrijpen de ernst van de toestand
en offeren hun vrije Zondag op. Meer dan
60 % daalde Zondag vrijwillig af in de
mijnen.

De bezoekdag verliest veel van zijn aan~
trekkelijkheid vanwege de koude. Vele bezoe~
kers zoeken dan ook hun toevlucht tot de
eetzaal om tenminste enige warmte te hebben.

5 Februari. Na een vorst van 6 graden
kunnen de schaatsen weer voor de dag ge~
haald worden. De cour is bedekt met een
gladde ijslaag. De vrije tijd brengen we door
in speelzaal en gangen.

9 Februari. Onze schaakclub speelt een
wedstrijd tegen leerlingen der Franciscanen
van Heerlen. Men voelt in de rookzaal de
spanning van de strijd. De uitslag is echter
niet erg bemoedigend. Van de veertien par~
tijen wint Rolduc er slechts twee.

10 Februari. Er wordt vandaag geschaatst
op de cour. Volgens oudere Heren zou dit
niet meer' zijn voorgekomen sinds 1906.
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11 Februari. Misschien komt de verwar~
ming van de aula toch nog in orde vóór Car~
neval. De defecte onderdelen schijnen in
Kerkrade gerepareerd te kunnen worden. Het
zal in ieder geval een uitkomst zijn voor de
vrije dage~l die vOOr ons liggen.

13 Februari. Mhr. Deumens die sinds enige
dagen ziek was. kan zijn werk wederom her~
vatten.

Met het oog op de zeer moeilijke kolen~
positie zullen inrichtingen van publiek ver~
maak. bibliotheken en scholen voorlopig geen
brandstoffen meer ontvangen. Of ook Rolduc

, getroffen wordt door deze maatregel. weten
we niet. Tot nog toe hadden we zeker niet te
klagen.

16 Februari. Quinquagesima. Vandaag en
de twee volgende dagen is het Allerheiligste
uitgesteld te midden van kaarsen en bloem~n.
De Rolducse Schola zingt onder directie van
Kapelaan Huib Voncken de Missa in Hono~
rem Sanctorum Innocentium van Jan Nieland.

Na de Hoogmis draagt Pater J. Bertrand
S.M.M. enige mooie stukken voor in 't Lim~
burgs dialect. Een prettig filmprogramma
sluit de dag. Na de kleurenfilm Victory~
Parade zien we: Jongensstad, een goede film
die reeds vroeger te Rolduc draaide en die
zeer in de smaak valt.

17 Februari. Ook de wetenschap wordt niet
vergeten in deze dagen. Er zijn twee lessen,
voorafgegaan door een korte studie. De aan~
bidding wordt voortgezet.

Vanavond genieten we van een stijlvolle
zanguitvoering. gegeven door het Rolducse
Koor en de Meerssener Nachtegalen. Na
verschillende nummers, gezongen door de
afzonderlijke koren. volgt de clou van de
avond: het Paaskoor uit de Cavaleria Rusti~

cana. dat door beide Koren gezongen wordt.
Alles tezamen een unieke gebeurtenis in het
muzikale leven van Rölduc. Wij verwijzen
naar het verslag elders in dit Jaarboek.

18 Februari. Ondanks koude en nood komt

er 'n uitbundige feestvreugde over 't Neder~
landse volk. Vannacht is namelijk een prin~
sesje geboren. de vierde dochter van Prinses



Juliana en Prins Bernhard. Reeds in alle
vroegte verspreidt zich dit blijde nieuws ook
te Rolduc. Wapperende vlaggen en oranje~
kleuren scheppen onmiddellijk een echte
oranjestemming. In felle koude luisteren we
na 't ontbijt naar een plechtige proclamati~,
die door herauten wordt voorgelezen op het
bordes. In een vlot tempo wordt verder een
rijk programma afgewerkt.

Voor het diner geven de wijsgeren een
revue, die natuurlijk door deze gebeurtenis
geïnspireerd is. De namiddag is te vlug voor~
bij voor het vele dat de Fancy Fair 'te bieden
heeft. Alles speelt zich af in speelzaal en
gangen, waar allerlei vermakelijkheden kun~
nen beoefend worden. Passend in het kader,
van deze dag draait in de avond ,,\l,"rij en
Onverveerd". een goede nationale film.

Na het souper zijn we weer in de aula.
Onder auspiciën van de Missie~vereniging
spreekt Pater Noteboom O.F.M. over de
Missie in Noorwegen.

Het prinsesje geeft natuurlijk ook iets
extra's. Het half~trimester zal met een dag
verlengd worden. Wij vertrekken Zaterdag
en keren Dinsdagavond terug.
, Het Veertig-urengebed wordt gesloten met
een plechtig Te Deum. waarbij de Heren

, assisteren in rochette.

19 Februari. Aswoensdag. We halen een
askruisje en trachten weer te beginnen met
het gewone programma. Na de vrijheid der
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laatste dagen is 't wel moeilijk weer in het
gareel te komen.

De Kerkelijke Overheid dispenseert ook
dit jaar in de vastenwet, behalve op Aswoens~
dag en Goede Vrijdag. Vanwege de Natio~
nale Feestdag. die in de Mijnstreek vandaag
gevierd wordt. heeft Mgr. Lemmens ook van~
daag gedispenseerd in de vasten~ en onthou~
dingswet.

21 Februari. Er heerst vanmiddag reeds
een ware vacantiestemming in het huis.
Morgenvroeg. tegen half zeven verlaten we
Rolduc voor enkele dagen. Twee zieken moe~
ten het bed houden. Zij zullen echter later
in de gelegenheid gesteld worden de schade
in te halen.

22 Februari. In alle vroegte begint de uit~
tocht. Er hangt een koude mist, de tempera~
tuur is onder het vriespunt, de wegen zijn
glad. doch op zulk een ogenblik kent de
jeugd geen obstakels.



Schrijnwerkers en schilders leggen de
laatste ,hand aan Dortoir V. In het begin
der week is reeds een gedeelte der chambret~
ten overgebracht. Er slapen nog vier leer~
lingen in de aula minor en een kleine groep op
de Infirmerie~boven. Ook zij zullen spoedig
kunnen verhuizen.

Mhr. Eck viert vandaag zijn zilveren huwe~
lijksfeest. Wij bieden Mijnheer en Mevrouw
Eck onze hartelijke gelukwensen aan.

25 Februari. Tegen acht uur zijn dê meeste
leerlingen weer te Rolduc gearriveerd. De
koude duurt intussen voort.

~ 26 Februari. Om half zeven staan we op
en werken verder alsof er niets gebeurd is.
De leraren o'ndervinden echter; dat het niet
gemakkelijk is na deze pauze de jongelui weer
direct te boeien met thema's en grammaire.

Te Maastricht overleed Maandag de be~
kende dirigent van het M.S.O., Henri Her~
mans. Te Rolduc mochten we meerdere ma~

len genieten van zijn groot muzikaal talent.
R.I.P.

De Tijd bericht vanavond dat Z.H.Exc.
Mgr. Dr. J. H. G. Lemmens te Rome een
coadjutor heeft aangevraagd, dit in verband
met zijn gezondheidstoestand.

27 Februari. Onze organist Nico Zeyen Jr.
speelt vanavond werken van Bach voor de
Regionale Zender~Zuid.

Van kerkelijke zijde, aldus De Tijd, wordt
medegedeeld, dat het bericht betreffende de
te benoemen coadjutor een aangelegenheid
aan de openbaarheid prijsgeeft," welke nog
niet in een stadium verkeert, waarin enige
berichtgeving er over reeds mogelijk is.

3b

] Maart. Na de dooi van gisteren consta-
teren we vanmorgen toch weer enige graden
vorst. De laatste stuiptrekkingen van de
winter, -hopen we.

Een dikke laag sneeuw belet ons de recrea~
ties buiten door te brengen.

Een gedeelte der leerlingen beluistert de
Mattheus~Passion, welke gegeven wordt in
de aardrijkskunde~klas.

5 Maart. De dooi neemt 't eindelijk au
sérieux. We vragen ons af of de vijvers de
enorme watertoevoer zullen kunnen verwer~
ken.

9 Maart. De K.R.O. zendt een plechtige
HÇJogmis uit vanuit onze kerk. Onze schola
zingt de driestemmige Missa in Honorem
Sanctorum Innocentium van Jan Nieland. Na
de dienst wordt het vierstemmige Te Deum
gezongen van Hendrik Andriessen, ter ge~
legenheid van de Pauskroning. De predicatie
w:ordt gehouden door Mhr. Bohnen. Een in
alle opzichten goed verzorgde uitzending.

11 Maart. De vijvers groeien iedere minuut.
Door een dikke ijslaag kan de sluis van de
bovenste vijver niet meer functionneren, met
't gevolg, dat het brandspuit~motorhuisje het
slachtoffer dreigt te worden van het stijgende



water. In de stromende regen wordt met man
en macht gewerkt om dit te voorkomen. De
brandweer van Kerkrade is gealarmeerd.
Onze eigen brandweerinstallatie en een
motorspuit hevelen 't water, dat het pomp~
station reeds is binnengedrongen, over naar
de keukenvijver. Tegelijkertijd wordt er een
diepe gleuf gegraven in de dijk tussen de
twee vijvers. Tegen vijf uur is het over~
stromingsgevaar geweken.

Mgr. LebouiIle S.M. (Lazarist) brengt
een bezoek aan Rolduc en vertelt, eenvoudig
en treffend, van zijn Missie in China, waar
hij 42 jaar werkzaam was. Zijn Bisdom
y ung~ping~fu is op 't ogenblik in handen
van de communisten, die het moeizame werk
van zoveel jaren trachten te vernietigen.
Gaarne beloven we Mgr, Lebouille zijn Mis~
sie te gedenken in ons gebed.

12 lvIaart. Mgr. Lebouille draagt vanmor~
gen de communauteitsmis op voor de leer~
lingen.

Te Weert overleed onze oud-leerling (1906
-1909) Ernest H. Frencken R.I.P.

15 Maart. De laatste weken is er enthou~

siast gewerkt aan de toneeluitvoering van
Halfvasten. Vanmiddag is. de generale repe~
titie. Vol verwachting zien we uit naar deze
grootse onderneming.

16 Maart. Zondag Laetare. De les valt
vandaag uit.

Onverwachts krijgen we vanmorgen hoog
bezoek. De Australische gezant; in gezelschap
van de Commissaris der Koningin, inspecteert
de grens in verband met de annexatie~verlan~
gens van Nederland. Zij vertoeven enkele
ogenblikken in ons huis, doch hun aanwezig~
heid blij ft tamelijk onopgemerkt.

In de aula gaat vanmiddag WiIlem TeIl, 't
hoogtepunt van het toneelleven van dit jaar.
Wij verwijzen naar de toneelrubriek voor
verdere bizonderheden.

19 Maart. 't Feest van St. Joseph brengt
ons eèn vrije dag.

Het voetbalveld, nogal drassig, wordt .voor
, het eerst bespeeld na de lange winterperiode.
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Pantarei wint met 3-2 van Minor en is daar-
mede kampioen van dit jaar.

Vandaag vijftien jaar geleden werd Mgr.
Lemmens tot Bisschop geconsacreerd. Wij
gedenken Mgr. speciaal in onze gebeden en
hopen dat God hcm nog vele jaren in een
goede gezondheid moge sparen voor zijn Bis~
dom.

Dr. C. J. Hens, arts te Batavia, schrijft ons
naar aanleiding van de hem toegezonden
Jaarboeken: "Ik heb ze gauw doorgesnuffeld
om me te oriënteren over wat er allemaal ge~
beurd is op ons Rolduc sinds mijn vertrek, nu
in Juni a.s. dertig jaar geleden!! Ik ben nu
begonnen ze een voor een door te nemen, aan-
vangende met de jongste aflevering. Het is
mij werkelijk onmogelijk om U met deze type-
machine te beschrijven wat er in mij bij het
lezen van deze annales omgaat. Niet het
minst heeft mij ontroerd zowel de brief van
Mr. van Rooy, als die van Monseigneur in de
jaargang '45-'46, waarin Monseigneur de
veranderde bestemming van Rolduc aankon~
digde o.a. met de woorden aan Zijn gelovi~
gen: "van al de verzoeken is dit wel het
voornaamste". Het zal zo dus wel goed zijn
-. ach, met ons Rolduc kàn het wel nooit
anders dan goed zijn!!"

21 Maart. Onze oud~leerling Dr. A. Cho~
rus, lector aan de Universiteit van Nijmegen,
houdt voor het Lerarencorps een voordracht
ov'er: De problematiek van de jongen in de
puberteit.

22 Maart. 27 Seminaristen ontvangen te
Roermond de H. Priesterwijdipg uit de han~
den van Mgr. Lebouille. Het medeleven onzer
leerlingen met deze mooie gebeurtenis ,is dit
jaar bijzonder groot. Ofschoon de notenlijst
nogal lang is vandaag, roken we toch een
sigaar te hunner ere.

23 Maart. Onze vroegere leerling Eugène
Jongen uit Kerkrade, die gisteren priester
gewijd werd, draagt vanmorgen te Rolduc
zijn Eerste H. Mis op, geasi'iste~rd door de
President.

De President brengt aan tafel de groeten
over van Mgr. Lemmens, die hij gisteren be~
zocht heeft. De gezondheidstoestand van



Monseigneur is de laatste weken aanmerke~
lijk beter, zodat Hij wederom het H. Misoffer
kan opdragen. Als speciale gunst mag er deze
week twee keer 'n sigaar gerookt worden.

25 Maart. Maria~Boodschap. Vrije dag.
55 nieuwe leden worden opgenomen in de
Maria-Congregatie.

Aan de Technische Hoge School te Delft
is een bijzondere leerstoel gevestigd in de
Mijnschade~leer en de toegepaste Mijnmeet~
kunde. Tot bijzonder hoogleraar is benoemd
Dr. G. J. A. Grond, chef van de Afd. Mijn~
meten op de Staatsmijnen te Heerlen. Van
harte gefeliciteerd met deze voorname be~
noeming.

Dr. Grond was leerling te Rolduc, waar
hij in 1908 zijn Einddiploma H.B.S. behaalde.

Reeds spoedig na zijn vertrek van Rolduc
trad de Heer Grond in dienst van de Staats~
mijnen (1910). In 1911 werd hij benoemd tot
hulpmijnmeter en klom geleidelijk op tot

Prof. Dr. G. J. A. GROND.
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mijnmeter in 1916, tot hoofdmijnmeter, in
1933 en tenslotte tot chef van de afdeling
mijnmeten in 1945.

Intussen begon de Heer Grond in 1914 de
studie in mijnmeetkunde aan de Technische
Hogeschool te Aken. Door de eerste wereld~
oorlog werd hij gedwongen deze studie te
onderbreken, maar enkele jaren na het einde
van die oorlog kon hij zijn studie weer her~
vatten. In 1926 promoveerde hij aan de Uni~
versiteit te Munster tot Doctor in de Geolo~
gie op proefschrift "Gebirgsbewegung bei
Steinkohlenberg bau",

26 Maart. Twee priesters in ons Bisdom
vieren hun diamanten priesterfeest, met name
J. H. L. Drummen em.~pastoor van Pey en
P. J. L. Soo~sem.~pastoor van Eckelrade.
Een zeldzame gebeurtenis, die in stilte her-
dacht wordt,

De compositie~stemming komt over Rolduc.
Er wordt hard gewerkt. Toch hopen we dat
de vrije tijd niet zal lijden door deze studie~
lust.

28 Maart. De Vicaris~Gene,raal Dr. F.
Feron brengt een bezoek aan Rolduc en heel
speciaal aan de philosophen, in naam van de
Bisschop. Aan tafel spreekt hij de jongelui
toe en spoort hen aan op de ingeslagen weg
voort te gaan. Ter ere van Monseigneur is er
congé.

29 Maart. Met veel luister hebben de

plechtigheden plaats van Palm~Zondag, De
Passie van Pothast, uitgevoèrd door het Rol~
ducse koor onder directie van Kapelaan H.
Voncken, vormt het hoogtepunt van deze
dag.

Na het avondgebed wordt Winand Lem~
mens naar het Ziekenhuis gebracht voor een
blinde-dar~operatie.

30 Maart. Begin der composities. De va~
cantie nadert.

1 April. Onze oud~leraar H. Zuylen viert
te Sittard zijn zilveren priesterfeest. In' dank~
bare herinnering aan het vele dat Mhr. Zuy~
len gedurende vier en twintig jaar in onze



onderwijsinrichting presteerde, bieden wij
hem onze oprechte gelukwensen aan. Presi~
dent, Vice~President en Provisor gaan de
jubilaris persoonlijk feliciteren. Als bewijs
van zijn onvermoeibare werklust zij vermeld
dat Mhr. Zuylen enkele dag~n gel~den
slaagde voor het candidaatsexamen muziek~
wetenschappen aan de universiteit van
Utrecht.

In de middaguren speelt het Rolduc' s
Elftal tegen de M.T.S. van Heerlen en ver~. '"
liest. Uitslag 2-1. 'n Tweede elftal houdt
daarentegen onze eer hoog en wint met 1-0.
De wedstrijden worden gespeeld met een
muzikale omlijsting. 'n Kleine fanfare bege~
leidt de spelers naar het veld en speelt enkele
nummers tijdens de match.

2 April. Er wordt intens gewerkt / gedu~
rende de laatste dagen. Enkele jongelui wor~
den zelfs het slachtoffer van een lichte over~
spanning.

De plechtigheden van de Goede Week
worden ingezet met 't zingen der Metten.
Wij hopen dat 't volgend jaar de gehele
kerk kan meezingen.

3 April. Witte Donderdag. Plechtige
Hoogmis met Processie naar de crypte, waar
het Allerheiligste geheel de dag is uitgesteld.
De Zusters houden 'n nachtelijke aanbidding
in haar kapeL .

Mhr. Flecken is benoemd tot kapelaan te
Houthem. Wij wensen hem veel succes in de
zielzorg.

4 April. Laatste compositie. Met kruisweg
en lijdensmeditatie herdenken we het sterven
van Christus.

Voor belangstellenden draait de Mattheus~
Passion van Bach, Intussen vergaderen de
Leraren over de rapporten der jongelui. Reeds
vroeg gaan we slapen, want

5 April, Paaszaterdag, staan we reeds om
kwart voor vier op en wonen de plechtigheden
van deze dag bij. Tegen half zeven begint de
exodus en in een minimum van tijd is Rolduc
leeg. Vacantie!
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J. FLECKEN.

12 April. De Paters en theologanten van
Wittem brengen hun jaarlijks bezoek aan
Rolduc.

13 April. De Afd. K. A. van het Mijn~
bedrijf heeft een verdiepingsdag in onze
Kerk. Na de kerkelijke bijeenkomst wordt
door de deelnemers geluncht in de aula minor.

19 April. Naar we vernemen zal met in~
gang van 1 September te Kerkrade een Mid~
delbare Meisjesschool worden geopend. Met
de Directie hiervan zal onze leraar Mhr. Eck '
belast worden.

20 April. Het "Limburgs Volkstoneel"
speelt voor de Culturele Kring "Het Land van
Rode" in onze aula het. spel van P. Malherbe
"Ego".

22 April. De Rijkscommissie voor Monu~
mentenzorg brengt een bezoek aan Rolduc.
Na de gebouwen bezichtigd te hebben, be~
geeft het hoge gezelschap zich naar de



Bisschopszaal. waar een lunch wordt aan~
geboden.

25 April. Na een mooie, lange Paasvacantie
- 't weer deed bijzonderz'n best - starten

. we voor het laatste trimester, De talrijke
feestdagen die in het vooruitzicht zijn, maken
het begin gèmakkelijker. Om half negen zijn
de meeste jongelui weer binnen de Rolducse
muren.

De surveillance ondergaat een kleine wij~
ziging. 't Aantal surveillanten zal verminderd
worden. De Journalier gaat namelijk het
toneel verlaten. De grote studiezaal zal daar~
enboven moeten bewijze~ zonder toezicht te
kunnen werken. Dit experiment betreft voor~
lopig alleen de morgenstudie, doch zal verder
worden uitgebreid, als de jeugd deze zelf~
standigheid goed weet te gebruiken.

Mhr. Leger moet enkele weken rust nemen.

26 April. Met lessen van drie kwartier
steken we van wal.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen Z. Exc. Dr. Gielen brengt
een onofficiëel bezoek aan Rolduc.

27 April. 'n Zonnige dag. 't Rolduc's Elf~
tal speelt tegen Chèvremont. 't Spelpeil van'
het Rolducse team is niet al te brillant. De
uitslag is dan ook 8-2. Gedurende de match
wordt gecollecteerd ten bate van de ontspan~
ning op het Klein Seminarie.

28 April. Er worden nieuwe plaatsen ge~
geven in de eetzaal.

30 April. Verjaardag van H.K.H. Prinses
Juliana. Wij onderbreken 'n moment het mid~
dag maal en zingen een schallend Wilhelmus.
Na het diner en na het souper roken we 'n
sigaar.

Met een plechtig Lof en het bidden van de
rozenkralls openen wij de Meimaand. Voor
de crypte staat het beeld van Maria, omgeven
door tulpen en hortensia's.

Bij gunstig weer zal a.s. Vrijdag de
jaarlijkse pelgrimstocht plaats hebben naar
Schaesberg. De weersvooruitzichten zijn niet
erg bemoedigend, doch het kan n6g veran~
deren.
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1 Mei. De kranten berichten de benoeming
van Pater Buys c.ss.R. tot 'Generaal der
Redemptoristen. De laatste jaren predikte
Pater Buys de maandelijkse recollectie voor
de priesterleraren te Rolduc. Wij feliciteren
hem van ga,Ilser harte met deze hoge benoe~
ming.

2 lvlei. Dorine nous un bon jour. Ondanks
de sombere en dreigende lucht, aanvaarden
we de pelgrimage naar het kapelletj~ van
Schaesberg. Als we ongeveer halfweg zijn,
komt de gevreesde regen, die aanhoudt tot we
te Schaesberg arriveren. Gelukkig klaart
spoedig de lucht op en de rest van de tocht
verloopt naar aller wens. Marcherend en zin~
gend keren we naar Rolduc terug.

4 Mei. Leerlingen van het Bisschoppelijk
College van Sittard - allen oud-studenten
van Rolduc - meten zich vandaag met onze
ping-pon gers. De gasten verschijnen in een
leuk sportcostuum. Er wordt intens gespeeld
geheel de namiddag door, met als resultaat
64 punten voor Sittard en 36 punten voor
onze spelers. Van harte gefeliciteerd, maar...
wij hopen revanche te nemen in Sittard.
Voetballiefhebbers kunnen intussen de match
België- Nederland beluisteren.

De geschiedenis der abdij Rolduc biedt
steeds weer stof tot schrijven. De laatste we~
ken vonden we in diverse tijdschriften niet
minder dan vijf artikelen, alle betrekking heb~
bend op de geschiedenis van ons huis. Voor
,belangstellenden willen wij deze opstellen
YE:rmelden: Dr. P. C. Boeren "Een dooden~
kalender van Rolduc van omstreeks 1400",
Publications de la Société historique et ar~
chéologique dans le Limbourg, 1942-1946,
blz. 217 -230; B. von Schwartzenberg:
"Kalculen", De Maasgouw, Afl. I, 1947: A. J.
Toussaint: "Het Kolenlandje", De Maas~
gouw, Afl. 1,1947; Mr. B. H. D. Hermes~
dorf; "De KaIculen van Rode", De Maas~
gouw, Afl. 11, 1947; A. J. Toussaint: "Kal~
culen", Afl. 11, 1947; A. J. Toussaint: "Abt
Worms", Bedrijfstijdschrift der Ned. Steen~
kolenmijnen, Afl. 4, 1947.

5 Mei. Nationale Feestdag. Ofschoon de
herdenking der gevallenen "in de wereld"



voorafgaat aan de feestelijkheden van deze
dag, beginnen wij de dag met een commemo~
ratie van hen .die hun leven gaven voor onze
vrijheid. In een plechtige Hoogmis danken
wij God en bidden wij voor de zielerust der
gesneuvelden. Aan deze plicht worden we
nog eens op treffende wijze herinnerd in de
aula, waar Mhr. Bohnen en Mhr. Hermens
het woord voeren.

Deze ernstige stemming slaat spoedig over
in 'n soort kermissfeer. Een Fancyfair, met'
allerlei attracties, houdt de jeugd voor~ en
namiddag bezig. Het weer is uitstekend, zo~
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dat alles op de cour kan plaats vinden. In de
avonduren treedt Professor Cortini, IIIusio~
nist en Goochelaar, op in de aula en weet
gedurende meer dan twee urtn groot en klein
te boeien met zeer interessante goocheltoeren.

In Roermond verdedigen op de Inter~
collegiale onze voetballers de eer van het
Klejn~Seminarie op sportgebied. Ofschoon
de uitslagen der diverse matchen niet altijd
gunstig waren, is er behoorlijk spel geleverd.
Voor details leze men de sportrubriek. De
stemming, die uitstekend is, wordt een ogen~
blik bedreigd door motorpech op de thuisreis.
Gelukkig duurt het oponthoud niet al te
lang, zodat we om half elf te Rolduc aan-
komen, waar alles reeds in diepe rust is.

10 Mei. De voetbalsport viert hoogtij. Na
het diner worden de jongelui in de gelegen~
heid gesteld de voetbalwedstrijd Engeland..........
Continent te beluisteren.

11 Mei. In de aula vindt voor de Culturele
Kring van Kerkrade een muziekuitvoering
plaats waaraan o.a. medewerken het Lyra-
Orkest van Spekholzerheide en de Zang~
vereniging "St. Caecilia" van Chrèvremont.
De belangstelling van Kerkrade voor dit con~
cert is zo gering dat de avond dreigt te mis~
lukken. Ter elfder ure worden de,lege plaat~
sen aangevuld door onze jongens, die dit
extraatje zeer op prijs stellen. Na de pauze
keren we echter terug tot de Rolducse dag~
orde.

12 Mei. Eerste der Kruisdagen. Dit jaar
zullen wederom de oude routes gevolgd wor~
den, wat tijdens de oorlog gedeeltelijk onmo~
gelifk was.

Henri Hermans van 111Gymnasium breekt
bij rekstokoefeningen zijn arm en wordt naar
het Ziekenhuis in Kerkrade overgebracht.

14 Mei. Vanmorgen krijgen we onver~
wachts hoog bezoek. 't Is echter niet zozeer
om Rolduc te doen, dan wel om de grens bij
Rolduc. . De Nederlandse Commissie voor
Grenscorrectie, onder voorzitterschap van
Oud-Minister Ringers, maakt namelijk een
tocht. langs de Nederlands~Duitse grens,
samen met enkele Engelse Iheren.



Na het souper houdt I'n afdeling van de
Maria~Congregatie. onder leiding van Mhr.
Meys, een originele buitenkerkelijke bijeen~
komst in 't bosquet. Mhr. Stolman uit Heer~
len voert daar het woord. Uit de verte horen

we, dat de stemming goed is. Er wordt flink
gezongen en enthousiast gesproken. Dit alles
in het schilderachtige licht van een kamp~
vuur.

De "Vree", - deze naam heeft intussen
burgerrecht verkregen in de Rolducse ge~
meenschap - presenteert een extra~editie,
uitsluitend gewijd aan de Missie in Indonesië.

Met de eerste vespers van hemelvaartsdag
beginnen we het feest van morgen.

Te Venlo overleed onze oud-leerling G. C.
A. H. Corten, notaris aldaar (1902-1908).
R.I.P.

15 Mei. Wij sluiten wederom' n dag de
boeken op ter viering van Hemelvaartsdag.
N a de Hoogmis, Öpgedragen met de gebrui~
kelijke Rolducse stàatsie, houdt de Missie~
Vereniging een interessante vergadering in
de aula. Frater Daniels S.J., die tijdens de
oorlog in Indië vertoefde, vertelt ons over
Indië en 't missieprobleem in en na de oorlog.
Ofschoon de Missie zwaar beproefd was en
nog voor grote moeilijkheden staat, is spreker
optimistisch gestemd ten aanzien van de
toekomst van het Katholicisme in Indonesië.

Na het diner krijgt Rolduc bezoek van de
H. Familie uit Valkenburg, die haar honderd~
jarig bestaan viert. Onmiddelijk na aankomst
volgt een vergadering in de Kerk, waar Mhr.
Meys de feestpredicatie houdt. Het weer is
niet bijzonder gunstig, zodat de voorgenomen
pic~nic niet kan doorgaan in het bosquet,
maar in de speelzaal plaats heeft. Tegen
vijf uur draait voor de gasten de film: Het
leven van Louis Pasteur, die het slot vormt
van dit uitstapje. Hieraan is een voorstelling
voorafgegaan voor onze jongens, zodat ook
zij konden genieten van deze mooie en leer~
zame film.

17 Mei. Wederom vernemen we het over~
lijden van e~n onzer oud~leerlingen, J. J. van
Haaren (1908-1918). Hij ruste in vrede.
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18 Mei. Feest van de President. De naam
klinkt nog wat onwennig, maar de zaak is
toch hetzelfde gebleven. Rolduc, zo is er in
verschillende speechen gezegd, is een ge~
wichtig jaar begonnen en heeft dit met Gods
zegen bijna tot een goed einde gebracht. Er
is veel veranderd in het afgelopen jaar; maar
toch is het aspect niet zodanig g~wijzigd, dat.
een oud-leerling er niet tal van aanknopings-
punten zou terugvinden in de vele tradities,
die gebleven zijn. Een van deze tradities heb~



ben we vandaag voortgezet en wel in zijn
oude glorie. In het programma dat deze dag
afgewerkt wordt zal ieder Rolducien het
schema terugvinden van het feest dat hij eens
meemaakte. Plechtige Hoogmis met meer~
stemmige zang. Dit jaar zingt de Rolducse
Schola de Missa Regina Martyrum van
Refice, gedirigeerd door Kapelaan Huib
V oncken. Défilé, waar de President op ori~
ginele wijze gehuldigd wordt bij gelegenheid
van zijn zestjgste verjaardag op morgen.. Een

- bijzonder goed verzorgd feestmaal, waar~
onder in treffende verzen, ernstige en gees~
tigespeechen, gelukwensen worden aange~
boden.

't Rolduc's Orkest heeft zijn oude plaats
weer ingenomen. De bezetting is nog zwak,
maar dit eerste optreden is toch wel ge~
slaagd. Om vijf uur treedt de toneelgroep
"Het Masker" uit Beek, onder leiding van
Dr. G. Beckers voor ons op, en speelt het
toneelspel "Goud" van Eugène O'Neill. Wij
ve-rwijzen naar de Torteelrubriek.

Hiermede is echter 'deze mooie dag niet
geëindigd. Na het avondgebed ontstaat eI; in
het huis een buitengewone bedrijvigheid, die
voortduurt tot in de morgenuren. Over dê
oorzaak hiervan bestaan de meest uiteen,.;
lbpende meningen. Sommigen menen zelfs
dat het Orkest hieraan schuld heeft.

19 Mei. Jour des Jeux. De temperatuur is
uitermate gunstig voor de sport~activiteiten,
waarmede voor~ en namiddag bezet zijn.

Na het souper geeft het Harmonie~Qrkest
'der Oranje~Nassau~Mijnen een prachtig con~
. cert op het bordes. De President dankt de
mijnwerkers voor deze kunstvolle avond, \
waarmede zij een oude, mooie traditie heb~

ben voortgezet.

20 Mei. Le lendemain d'une fête ". 't Is
niet gemakkelijk weer onmiddellijk vertrouwd
te geraken met boeken en studie, maar 't
moet. 't Trimester is reeds. half voorbij en de
examens zullen onverbiddelijk komen.

Pater Tesser S.J. spreekt na het avond~
gebed voor de priesterleraren over de ver~
houding van Kerk en Staat in Rusland.

21 !vlei. Na veel besprekingen en coires~
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ponden tie is het eindelijk gelukt een papier~
toewijzing te krijgen voor het Jaarboek. Het
toegewezen papier heeft wel niet de kwali~
teit van dat der vorige afleveringen, maar,
de papierschaarste in aanmerking genomen,
is het toch wel bevredigend. Zeer waarschijn~
lijk zal dus het Jaarboek op de gewone tijd
kunnen verschijnen.

Wij hadden gemeend ook met het druk~
ken van het aangekondigde Jubileumboek te
kunnen beginnen, maar tengevolge van ge~
brek aan geschikt papier zal het wel moeten
wachten tot het najaar.

22 M~i. Er duiken steeds weer nieuwe tak~
ken van sport op. Reeds enige tijd wordt er
druk gevolleyed en gehandbald. Vanmiddag
verschijnt de korfbal op de cour. 't Is een
verblijdend teken, dat steeds meer jongelui
in de sportbeoefening betrokken worden.

24 Mei. Vigilie van Pinksteren. Na de les~
sen worden op zeer plechtige wijze de eerste
vespers van Pinksteren gezongen. De psal~
men worden door alle jongens meegezongen.

25 Mei. Hoogfeest van Pinksteren. De
meerstemmige Hoogmis kan niet doorgaan
door afwezigheid van de dirigent,.

In de middaguren spelen twee elftallen uit



de lagere klassen. De eerste handbalwedstrijd
trekt veel belangstelling.

De prefect onthaalt ons vanavond op een
goede verzetsfilm: De laatste Kans.

26 Mei. Leerlingen van het Bisschoppelijk
College te Weert, waaronder een aantal
Oud~Rolduciens, brengen een bezoek aan
Rolduc. Na het diner hebben enkele interes-
sante wedstrijden plaats in diverse. sport~
branche's. Het College-elftal. dat met meer~
dere invallers speelt, verliest van Rolduc met
2~ 1. Ook de uitslag der ping~pongwedstrij~
den is ongunstig voor CWeert. Op de tennis~
baan echter zijn onze gasten gelukkiger en
winnen van onze spelers. Ten afscheid wordt
op het bordes het Collegelied gezongen,ge~
volgd door Adieu Rolduc en Lève Rolduc.

28 Mei. Voor het eerst na de bevrijding zal
dit jaar wederom de Limburgs~ Sociale Stu~
dieweek te Rolduc gehouden worden, en wel
van 3 tot en met 5 Augustus. De laatste voor~
oorlogse "Week" werd gehouden in 1939.

Onmiddellijk zullen daarop aansluiten, van
6 tot 9 Augustus, de Studiedagen voor de
Kath. Limburgse Studenten, waartoe verleden
jaar het initiatief genomen werd en die toen
te Weert plaats vonden. '

Paul Schnitzler, onze slager, viert van~
daag temidden van zijn gezin zijn veertigjarig
dienst jubileum te Rolduc. Gaarna bieden wij
de Jubilaris onze welgemeende gelukwensen
aan en danken hem voor de vele diensten, die
hij ons veertig jaren lang met voorbeeldige
stiptheid bewezen heeft.

Hub Brentjes wordt opgenomen in het
Ziekenhuis te Kerkrade voor eén blinde~
darmoperatie.

Begin schriftelijk eindèxamen Gymnasium.
Er 'zijn 15 can~idaten van de Afd. A en 11
candidaten van dé Afd. S.

31 Mei. Een twintigtal oud-leerlingen ont~
vangen te Roermond de Subdiaken~wijding.
Wij delen hun vreugde en bidden voor hen.

De Meimaand wordt besloten met een

plechtig Lof, waaronder de President Rolduc
en. zijn 'bewoners opnieuw aan Maria toe~
wijdt.
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Vandaag viert Paul Schnitzler zijn jubi~
leum te'midden van de Rolducse vrienden.
Het verblijf van het personeel is voor deze
gelegenheid feestelijk versierd. Tal van heren
leraren maken van de gelegenheid gebruik
onze trouwe slager te feliciteren.

In de aula minor spreekt de Heer H. Go~
rissen over sport. De belangstelling is groot.

PAUL SCHNITZLER..

1 Juni. De avondstudie is vanwege de
warmte naar de middag verplaatst. Dank zij
een flinke onweersbui wordt de temperatuur
in de avonduren enigszins dragelijk, zodat er
nog een vlotte. partij voetbal kan gespeeld
worden.

Te Wassenaar overleed de Weleerw.
Pater F. Willemse S.J. De overledene was
leerling te Rolduc van 1901 ~ 1909. Hij ruste
in vrede. .

2 Juni. Een prachtige muziek!1itvoering
doet ons enkele ogenblikken de tropische hitte
vergeten, die reeds een week heerst. Op ini~
tiatief van Mhr. Castermans heeft namelijk



het eerste jeugd-concert plaats. Dank zij de
medewerking van de Culturele Kring en van
de middelbare scholen van Kerkrade is het
mogelijk gewee~t het M.S.O. te inviteren
met een programma, aangepast aan de jeugd.
Dit concert wordt ook bijgewoond door de
leerlingen der H.B.S. te Kerkrade, de leer-
lingen der mijnschool en door een groep
gidsen. Voor de pauze leidt de dirigent P aul
Hupperts ieder nummer in met een uiteen-
zetting over bouwen functie van verschillende
instrumenteJ.?. Het bonte gezelschap .volgt
uiteenzetting en uitvoering met veel aandacht
en wij mogen wel zeggen dat dit eerste
Schoolconcert buitengewoon goed geslaagd is.

De Commissaris der Koningin van de pro-
vincie Overijssel brengt een onofficieel bezoek
aan Rolduc.

4 Juni. Vanavond beginnen de klassen-
wedstrijden in de diverse takken van sport,
die te Rolduc beoefend worden. Een flinke
onweersbui maakt echter hieraan al gauw een
einde. .

Een groep studenten van de Universiteit
van Amsterdam bezichtigen Kerk en Crypte
onder leiding van Mhr. Everts.

5 Juni. Sacramentsdag en dus wederom
vrijaf. De sportactiviteiten. gisteren begon-
nen, worden voortgezet.

Leerlingen van de IIde klas worden opge-
nomen in de Maria-garde. Na het souper
komen de gardisten in de aula minor tezamen
voor een feestvergadering. Er wordt gezon-
gen, voorgedragen en gemusiceerd. Een pret-
tige goedgeslaagde avond.

8 Juni. Processie-Zondag. Er staat een
sterke wind en de lucht is bewolkt. Toch
trekt de processie uit en komt tegen negen
uur te Rolduc aan, waar voor de Kerk een
stille H. Mis wordt opgedragen. Verder ver-
loopt alles naar wens. Wij bereiken zonder
regen Kerkrade.

De sportiviteiten zijn nog altijd niet ten
einde. Er worden nog enkele interessante fi-
nales gespeeld op cour en voetbalveld.

10 Juni. Vandaag en de drie volgende da-
gen hebben de mondelinge eindexamens
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plaats van het Gymnasium Afd. A. Als ge-
.committeerden treden op: Dr. J. van IJzeren,
Inspecteur der Gymnasia, Den Haag; Dr.
W. A. P. Smit, Hoogleraar aan de Rijks-
universiteit te Utrecht; Dr. J. Veldkamp, Di-
recteur van het Kon. Ned. Met. Inst. De Bilt.

Terwijl de eindexaminandi de vuurproef
doorstaan, verlaten de overige leerlingen voor
enkele dagen Rolduc en worden aanstaande
Zaterdag, 14 Juni: terugverwacht.

14 Juni. Uitslag der eindexamens. Van de
15 candidaten worden er twee afgewezen,
terwijl vijf candidaten slagen na herexamen.

Einde van het half-trimester. Nog slechts
drie weken scheiden ons van de overgangs-
examens. Er zal zeer serieus moeten worden
gewerkt.

15 Juni. De finale der bekerwedstrij den
wQrdt ge~onnen door Minor.

Father Antoon Vercauteren. Mill-Hill.
oud-leerling, vertelt na de Hoogmis voor de
leerlingen van Klein-Rolduc over zijn Missie
in de Congo.

Door het ongunstige weer kan de plechtige
opdracht aan het H. Hart niet plaats heb-
ben in de tuin. De plechtigheden geschieden
qaarom in de Kerk.

16 Juni. Vandaag en morgen wordt de
Afd. S. van het Gymnasium geëxamineerd.
Er zijn elf candidaten.

17 Juni. Men zou haast zeggen. dat blinde-
darmontsteking besmettelijk is. Vannacht is
Fons Castermans, leerling van de Philoso-
phie. naar het Ziekenhuis gebracht.

Ofschoon het trimester reeds ver gevorderd
is. zijn de bekerwedstrijden nog altijd niet uit-
gespeeld. Vanavond wint Sparta van Lim-
burgia in een vlotte match.

De eindexamens eindigen vandaag. De
candidaten gaan voor enkele dagen naar
huis. Na het examen godsdienst. dat de vol-.
gende week gehouden wordt. zullen zij het
resultaat van hun werk ontvangen.

De Sociale Studieweek zal dit jaar han-
delen over het onderwerp: "Katholicisme en
Neutraliteit."



18 Juni. Het St. Josephgangetje de
bovenverdieping van het Zuid~ W estelijk ge~
deelte van Rolduc wordt ontruimd. V an~
morgen in alle vroegte is een stuk van het
plafond afgevallen op de slaapkamer van
Mhr. Schijen. De scheuren in dit gedeelte
van het gebouw zijn van dien aard, dat
deskundigen een langer bewonen van deze
kamers gevaar!ijk achten. Enkele jongelui,
die hier sliepen, verhuizen naar de nieuwe
slaapzaaL die gebouwd is waar. eens de con~
gre.gatiekapel lag, terwijl ook vier Heren
elders een onderkomen krijgen. Om verdere
instortingen tegen te gaan .en om nieuwe
verzakkingen gemakkelijker te constateren
zullen meerdere ijzeren bogen worden aan~
gebracht in deze buurt.

Mr. J. M. L. Th. Cals, oud~leerling van
Rolduc, is benoemd tot assistent in de fatul~
teit der rechtsgeleerdheid bij de R.K. Uni~
versiteit te Nijmegen. '

20 Juni. Vandaag wordt aan de ouders
van onze leerlingen een ultnodiging verzon~
den. tot het bijwonen van een bezoek~ en
oudersdàg op Zondag 29 Juni.

De toelatingsexamens voor .de V oorberei~
den de Klas en voor de 1ste Klas van het
Gymnasium zullen op 18 en 19 Juli gehouden
worden. Het aantal aanmeldingen is ook dit
jaar weer zeer groot.

Gisteren overleed te Roermond Dr. J. H.
H. Joosten, Arts. Hij was leerling van Rolduc
in de jaren 1887 tot 1894. In het laatste jaar
legde hij met succes het eindexamen af aan
het Gymnasium. Na het voltooien van zijn
medische studie vestigde hij zich als arts te
Helden, later te Roermond. Om zijn grote
kennis op medisch gebied, maàr ook om zijn
sterk sociaal gevoel genoot Dr. Joosten een
groot vertrouwen bij de Limburgse bevol~
king.

Dr. Joosten was o.a. medisch adviseur van
de Limburgse Land~ en Tuinbouwbond en
Vice- Voorzitter van de R.K. Reclasserings~
vereniging . Vooral in de latere jaren legde
hij zich bijzonder toe op de bestudering van
de epilepsie. Honderden epileptici heeft hij
kunnen helpen. Als vrucht van zijn studie op
dit gebied verscheen van zijn hand een lijvig
boek "Epilepsie". .

40

Zijn grote verdiensten op sociaal en
medisch terrein vonden erkenning in de
onderscheiding van Ridder in de Orde van
Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de
H. Gregorius de Grote. R.I.P.

Dr. J. H. H. JOOSTEN. t

21 Juni. Onze Zusters herdenken vandaag
de dag waarop vóór 75 jaar de Dienaar Gods
Mgr. Petrus Savelberg de grondslag legde
van haar Congregatie. Deze dag zal alleen
kerkelijk en in religieuzè familiekring gevierd
worden. Bij verhindering wegens ziekte van
Z. H. Exc. Mgr. Lemmens zal Z. H. Exc.
Mgr. Leboume een pontificale Hoogmis van
dankbaarheid opdragen in de Kapel van het
Moederhuis. De President en Provisor van
Rolduc zijn daarbij aanwezig uit erkentelijk.-
heid voor de onschatbare diensten die de
Kleine Zusters aan ons huis bewezen.

22 Juni. De gezamenlijke Katholieke Jeugd~
organisaties van Kerkrade houden een grote
jeugddag onder het motto "een. waardige
zomervierlng". De dag wordt ingezet met een
plechtige Hoogmis op het voorplein van onze
Kerk. Deze H. Mis wordt opgedragen door



de Hoogeerw. Heer Deken. Ook onze leer~
lingen zijn hierbij aanwezig en zingen
tezamen met de jeugd van Kerkrade de
wisselende gezangen. Een mooie, indruk~
wekkende plechtigheid.

24 Juni. Mhr. Jan Maes, leerling van onze
muziekleraar Pierre Zeyen, geeft een Piano~
Recital voor de leden der Muziek~c1ub. De
verschillende nummers, uitsluitend composi~
ties van Nederlandse musici, worden op zeer
verdienstelijke wijze uitgevoerd.

Pater Armand Besselaar O.F.M. spreekt
in de aula over het "Biddend Leger".

De Missie-vereniging presenteert een derde
uitgave van het Missiegebedenboekje. Pater
Dr. Jos. Maria Drehmans c.ss.R. beveelt hèt
warm aan in De Maasbode.

25 Juni. Na het avondgebed spreekt Pater
J. Sleyffer S.J. voor enkele Heren over: Indo-
nesië en het Missieprobleem.

26 Juni. De compositie~rooster wordt aan
de leerlingen medegedeeld. De temperatuur is
echter de laatste dagen niet bijzonder gunstig
voor intense studie. Toch trachten we de hitte
te vergeten en werken door. De avonduren
brengen enige afkoeling, zodat de laatste
bekerwedstrijd kan gespeeld worden.

28 Juni. In verband met de grote warmte
wordt de oudersdag, die morgen zou plaats
hebben, afgelast. Telephonisch en per radio
tracht men zoveel mogelijk ouders hiervan
op de hoogte te stellen.

Een groep architecten van de Zuid~Neder~
landse Architecten~Bondbezichtigt vanmid~
dag Rolduc.

29 Juni. Wij merken al spoedig dat het be~
richt van gisteren een groot aantal ouders
niet bereikt heeft. Ruim 150 jongens ontvan~
gen bezoek ondanks de moordende hitte. Na
de vespers wordt nog een gedeelte van het
oorspronkelijk program afgewerkt. In de eet-
zaal van Klein Rolduc wordt een koffietafel
aangeboden. Daarna spreekt de President
over enkele opvoedingsproblemen voor de nog
aanwezige ouders.
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5 Juli. Na het souper organiseert de Con-
gregatie der hoogste klassen een kampvuur
voor geheel Rolduc. Deze ceremonie heeft
plaats in het bosquet en slaagt schitterend.

6 Juli. Een oud-leerling van Rolduc, André
Burm uit Nieuw-Namen, ontvangt de H.
Priesterwijding te Mill-Hill. Aan neomist en
familie onze hartelijke gelukwensen.

9 Juli. Heden beginnen de overgangs-
examens. Voor velen belangrijke en span-
nende dagen. Studies en ex~ens zijn zo
gunstig mogelijk verdeeld. De morgenmedita-
tie vervalt.

15 Juli. Het laatste examen is ten einde.
Vanmiddag is er gelegenheid tot inpakken.
Intussen vergaderen de Leraren over de resul-
taten der éxamens. Deze bijeenkomsten wor-
den morgen voortgezet.

16 Juli. Om het wachten te verkorten trekt
Rolduc uit voor een tocht, die geheel de dag
zal duren. Om kwart voor negen verlaten we
Rolduc en gaan per tram tot Ruckertweg.
Vandaaruit wandelen we naar Wylre, de
eerste rustplaats, waar we getracteer8 wor-
den op smakelijke broodjes en een fris glas
bier. De tweede pleisterplaats is Valkenburg.
Ook hier bestaat er gelegenheid iets te ge-
bruiken. Tegen zes uur vertrekken we per
trein naar Rolduc~Kerkrade. Een schitterende
tocht, die een ogenblik de examenzorgen heeft
doen vergeten.

Na het souper ontvangen de leerlingen de
uitslag Van hun examens. We zien veel stra~
lende, maar ook veel teleurgestelde gezichten.

17 Juli. De prijsuitdeling wordt dit jaar met
wat meer luister omgeven dan andere jaren.
Er wordt een plechtige Hoogmis gezongen
gevolgd door Te Deum, waarbij de Leraren
en aanwezige geestelijken assisteren in
rochette. Daarna volgt de prijsuitdeling. Mgr.
Lemmens, die wederom hersteld is, is in ons
midden. Hij wijst de seminaristen nog eens op
hun plicnten in de vacantie en feliciteert allen
met de behaalde successen. Verschillende



Dekens en pastoors wonen deze plechtigheid
bij en zijn vandaag de gast van Rolduc.

Om half twee eten de jongelui een broodje
en dan begint voor hen de welverdiende
vacantie. De aanwezige gasten gebruiken
tezamen met de Leraren het middagmaal in
de eetzaal van Klein~Rolduc. Er heerst een
prettige stemming. Wij hopen dat dit het
begin is van een traditie, die in lengte van
dagen zal gecontinueerd worden.

De priesters van het Dekenaat Kerkrade
besluiten hun studiedagen met twee bijeen~
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komsten in de aula minor. De President
spreekt hier over: Priesterroeping.

18 Juli. Ruim honderd candidaten voor
Voorbereidende klas en 1ste klas van het
Gymnasium doen toelatingsexamen. De leer~
lingen van deze laatste afdeling logeren te
Rolduc en zullen morgenmiddag vertrekken.

Onder leiding van Mhr. Schrijen wordt
het sportveld gedeeltelijk omgeploegd. Wij
hopen na de vacantie een vlakte dicht~
begroeid met gras terug te zien.

~
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PRIJSUITDELING
SCHOOLJAAR 1946-1947

Hebben met goed gevolg afgelegd:

I. Het toelatingsexamen tot de studie van de Philosophie:

Billekens Jan, van Sevenum.
van den Boom Hubert, van Gronsveld.
David Frans, van Maastricht.
Driessens Paul, van Roermond.
Frantzen René, van Kerkrade.
Hegtermans Jan. van Maastricht.
In den Kleef Jan, van Stramproy.
Kallen Denis, van Noorbeek.
Lau Hein, van Schoorl (N.-H.).
Offermans Justin. van Kerkrade.
Pagen Felix, van Schinveld.
Peters Hubert, van Heerlerheide (Heerlen).

Riet jens Theo, van Stramproy.
Scheepers Sjef, van Nieuwenhagen.
SchilIings Harry. van Hulsberg.
Schleipen Sef. van Pey (Echt).
Schleijpen Pierre, van Wijlre.
Schols Frans, van Nuth.
Spiertz Matthieu, van Schaesberg.
Stoop Jan, van Rotterdam.
Veraart Han, van Kerkrade.
Vreuls Willy. van Nieuwenhagen.
Vijgen Gerard, van Ubach over Worms.
Wieërs Leo, van Roermond.

11. Het eindexamen van het Gymnasium Afd. A.:

van den Boom Hubert, van Gronsveld.
David Frans, van Maastricht.
Driessens Paul, van Roermond.
Hegtermans Jan, van Maastricht.
Kallen Denis, van Noorbeek.
Lau Hein, van Schoor! (N.~H.).
Offermans Justin, van Kerkrade.

Spiertz Matthieu. van Nieuwenhagen.
Stoop Jan, van Rotterdam.
Veraart Han, van Kerkrade.
Vreuls Willy. van Nieuwenhagen.
Vijgen Gerard, van Ubach over' Worms.
Wieërs Leo, van Roermond.

ALGEMENE PRIJZEN

Seminarie.

TWEEDE JAAR.

Frans Hennissen, van Wessem.
Paul Beckers, van Amstenrade.

EERSTE JAAR.

Nico Sprokel. van Kerkrade.

Seminarie-Gymnasium.

VIJFDE KLAS.
Michel Roelofs, van Sittard.

VIERDE KLAS.
t ste Afd.

Jos Notermans, van Kerkrade.
2de Afd.

Toon Wiermans, van Roermond.



DERDE KLAS.

1ste Afd.

Gerard Brunenberg, van Schaesberg.
2de Afd.

Willy Poulssen. van Lutterade~Krawinkel
(Geleen).

TWEEDE KLAS.

1ste Afd.
Jan Hendrix, van Boxmeer.

2de Afd.
Wim Lemmen, van Laar (Weert).

. 3de Afd.
Hein Schlijper, van Heerlerbaan (Heerlen).

4de Afd.
N aud Mooren, van Vlodrop.

EERSTE KLAS.

1ste Afd.
Paul van der Horst, van Roermond.

2de Afd.
Wim Rongen, van Heerlen.

3de Afd.
Jacques Heijmans, van Stramproy.

4de Afd.

Hans van Wersch, van Molenberg
(Heerlen) .

Hub Titulaer, van Venlo.

,5de Afd.
Leo van Els, van Wanssum.

Voorbereidende Klas.

Chris Scheen en. van Ospe! (Nederweert).
Paul Pisters, van Voerendaal.

Seminarie.

TWEEDE JAAR.
Frans Hennissen, van Wessem.

Alg. pr., 1e pro bijb. gesch., 1e pro theod.,1e pro
psych., Ze. pro crit., Ze pro eth., Ze pro gesch. wijsb.,
Ze pro arch., Ze pro kerk. muz., 3e pro kerk. gesch.

Ze verm. socio!., 3e verm. econ., 6e verm. gew.
wel.

Paul Beckers, van Amstenrade.

Alg. pr., 1e pro bijb. gesch., 1e'. pro kerk. gesch.,
1a pr. crit., 1e pro eth.; Ze pro theod., Ze pro psych.,
3e pro socio!., 3e pro gesch. wij sb.

1e verm. econ., Se verm. arch.

44

Matthieu Knops, van Simpelveld.
1e pro gesch. wijsb., Ze pro gew. we!., pro S verm.
Ze verm. crit., Ze verm. eth., 4e verm. socio!., Se

verm. econ., 6e verm. kerk. gesch.

.Frans Huijts. van Voerendaal.
1e pro kerk. muz., 3e pro econ., pro 4 verm.
1e verm. gew. we!., 3e verm. theod., 3e verm.

eth., Se verm. gesch. wijsb.

Jo Wilms, van rvIaasbracht.
1e pro econ., Ze pro crit.
Ze verm. psych., 3e verm. bijb. gesch., 4e verm.

theod.

Jan Castro, van Maastricht.
Ze pro econ., pro S verm.
1e verm. bijb. gesch., 1e verm. gew. we!., Ze

verm. theod., 3e verm. crit., 3e verm. arch.

Alphons Castermans, van Maastricht.
1e pro gew. wel.
1e verm. theod., 1e verm. crit., Ze verm. kerk.

muz.

Jan Dings, van Tege!en.
Ze pro gew. wel.

Joseph Heggen, van Hóensbroek.
pro 6 verm.
1e verm. psych., 1e verm. eth., 4e verm. gesch.

wijsb., 4e kerk. muz., Se verm. gew. we!., 6e verm.
socio!.

Frans Lemmens, van Maastricht.
pro 6 verm.
3e verm. crit., 3e verm. eth., 4e verm. socio!.,

4e verm. arch., 6e verm. gesch. wijsb., 6e verm.
econ.

Jo Vijgen. van Boskoop.
pr. 4 verm.
3e verm. kerk. gesch., 3e verm. crit.,' 3e vcrm.

econ., 6e verm. socio!.

Hein Onderdenwijngaard, van Dordrecht.
1e verm. kerk. muz.

Leo Brueren, van Velden.
Ze verm. kerk. muz.

Wim Grubben. van Maasbree.
Se verm. bijb. gesch.

EERSTE JAAR.

Nico Sproke!. van Kerkrflde.
Alg. pr., 1e pro kerk. gesch., pro lo~.. pro

onto!., 1e pro socio!., pro bio!., 1e pro arch., 3e pro
bijb. gesch., pro .4 verm.

1e verm. cosmo!., 1e verm. gesch. wijsb., 1e vcrm.
econ., 6e verm. gew. wel.

Jos Buck, van Bleyerheide (Kerkradè).
pro cosmo!., pro onto!., Ze pro socio!., pro 7 verm.
1e verm. biol., 1e verm. gew. we!., Ze verm. kerk.

gesch., Ze verm. log., Ze. verm. gesch. wijsb., Se
verm. arch., 6e verm. bijb. gesch.
Jo Bors. van Steyl (Tegelert).

pro kerk. muz.
1e verm. gew. wel., Se verm. arch.



Harry Hanenbergh, van Heerlen.
pro 6 'verm.
1e verm. bijb. gesch., 1e verm. kerk. gesch.

le verm. socio!., 2e verm. cosmo!., 2e verm. onto!.,
2e verm. biol., 2e verm. kerk. muz., 3e verm. gesch.

I wijsb.

Theo Krekelberg, van Maasbracht.
pro 5 verm.
1e verm. log., 1e verm, kerk. muz., 2e vcrm.

onto!., 4e verm. kerk. gesch., 6e verm. socio!.

Sef Cobben, van Heerlen.

3e verm. socio!., Se verm. arch., 6e verm. econ.

Piet Timmermans, van Neer.

4e verm. bijb. gesch." Se verm. kerk. gesch.

Matthieu Creemers, van Stramproy.
2e verm.kerk. muz.

Seminaï:ie-Gymnasium.

VIJFDE KLAS.

Michel Roelofs, van Sittard.
Alg. pr., 1e pro ned., 2e pro godsd., 2e pro gr., pro 7

verm.
verm. hoogd., 1e verm. eng" 1e verm. stelk.,

1e verm. stereom., 2e verm. fr., 2e verm. alg. gesch.,
4e verm. vad. gesch.

Hubert Vliexs, van Simpelveld.
1e pro godsd., 1e pr. gr., 1e pro fr., pro hoogd.,

1e pro aardrk., 2e pr. eng., 2e pro alg. gesch.,
1e verm. scheik.

Jan Fraats, van Limmel (Maastricht).
1e pr. alg. gesch., 1e pr. ste!k., pr. cult. gesch.,

2e pro godsd., 2e pro stereom., pro 6 verm.
1e verm. gr., 1e verm. fr., 2e verm. vad. gesch.,

2e verm. scheik., 3e verm. eng., 4e verm. aardrk.

Willy Ploemen, van Mechelen (Wittem).
1e pro stereom., 2e pro ned., 2e pro aardrk., 2e

pro stelk., 2e pro scheik.
1e verm. alg. gesch., 2e verm. godsd.

Koen Geurts, van Velden.

1e pro vad. gesch., pro cult. gesch.
2e verm. godsd., 2e verm. fr., 3e verm. eng.

T onny Hoens, van Passart (Hoensbroek).
2e pro fr.
2e verm. ned., 3e verm. lat.

Eugène Huids, van Berg en Terblijt.
2e pr. vad. gesch.

Jo Hermans, van Swalmen.
pro 5 verm.
1e verm. lat., 1e verm. stereom., 1e verm. cult.

gesch." 2e verm. godsd., 2e verm. gr.

Hein Willems, van Kerensheide (Beek L.)
pro 5 verm.
2e verm. godsd., 2e verm. alg. gesch., 2e verm.

stereom., 2e verm. cult. gesch., 4e verm. scheik.
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Hub. Snijders. van Ran:sdaal
(Valkenburg L.)

1e verm. eng., 2e verm. lat., 4e verm. alg. gesch.
Frits Hilkens, van Limbricht.

1e verm. vad. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.
cult. gesch. .
Marinus Waltmans, van Brunssum.

2e verm. godsd., 2e verm. aardrk., 2e verm.
stereom.

Frans Simons, van Maastricht.

1everm. cult. gesch., 3e verm. ned., 3e verm.
scheik.

Frans Leijgraaf, van Oosterhout.
1e verm. godsd., 4e vèrm. scheik.

Toon Crousen, van Nieuw~Einde
1e verm. godsd.

Piet Veugelers. van Roermond.
3e verm. stelk.

René Adriaens. van Weert.
4e verm. ned.

(Heerlen) .

VIERDE KLAS.

t ste Afd.

Jos Notermans, van Kerkrade.
Alg. pr., 1e pro godsd., 1e pro lat., 1e pro ned.,

1e pro fr., 1e pr.' nat., 2e pro g.r., 2eJ pro eng., 2e pro
handt.

1e verm. gesch., 3e verm. aar dr.

Frans Heggen,' van Hoensbroek.
1e pro gesch., 2e pro ned., 2e pro eng.
1e verm. fr., 2e verm. aardr.

Rilud de Sévaux, van Arnhem.
1e pro eng., 1e' pro meetk., 2e pro fr.
1e verm. ned.

Gerard Van den BOÇ>ren, van Bunde.
1e pro godsd., 3e pro lat., pro 4 verm.
1e verm. ned., 2e verm. eng., 3e verm. fr., 4e

verm. nat.

Jan Zinken. van Overhoven (Sittard).
1e pro gr., 2e pro lat. .
4e verm. fr., 4e verm. gesch., Se verm. godsd.

Jean Goossens. van Berg en Terblijt.
2e pr. gesch., 2e pro aardr.
1e verm. meetk., 3e verm. eng.

Matthieu Habets, van Guttecoven

(Lirribricht) .
2e pro meetk.
1e verm. st elk., Se verm. godsd.

Paul Pierik. van Terborg.
2e pr. godsd., 2e pro nat.

Pierre Houben, van Holtum (Born).
1e pro handt.
1e verm. eng.



H ubert Delnoij, van T erwinselen (Kerkrade).
pro 4 verm.
1e verm. gódsd., 1e verm.stelk., 1e verm. handt.,

2e verm. ned.

Theo Daemen, van Nieuw~Einde
2e verm. stelk., 3e verm. godsd.

Jo Verheggen, van Grevenbicht.
1e verm. fr., 3e verm. nat.

Joep Menge, van Venlo.
1e verm. meetk.

(Heerlen) .

Tonny Kerckhoffs. van Schimmert.
2e verm. gesch.

Leo Martens, van Meers (Stein L.).
2e verm. nat.

Hubert Benden, van Schaesberg.
3lt verm. handt.

Jan Maenen, van Heerlen.
4e verm. aardr.

VIERDE KLAS.

2de Afd.

Toon Wiermans, van Roermond.
Alg. pr., 1e pro godsd., 1e pro 'gr., 1e pro lat., 1e pro

ned., 1e pro fr., 1e pro eng., 1e pro gesch., 1e pro
aardr., 1e pro stelk., 1e pro meetk., 2e pro nat.

Emile Gerards, van Heerlen.

2e pro godsd., 2e pro gr., 2e pro lat., 2e pro ned"
2e pro eng" 2e pro gesch., pro 6 verm.

1e verm. hoogd., 1e verm. aardr., 1e verm. stelk.,
1e verm.. nat., 2e verm. meetk., 4e verm. handt.

Martin Koch, van Molenberg (Heerlen).
2e pro hoogd., 2e pro aardr., pro 6 verm.

, 1e verm. godsd., 1e verm. gr., 1e verm. ned.,
2e verm. fr., 2e verm. gesch., 3e verm. eng.

Piet Goris, van Heerlerbaan (Heerlen).
1e pro nat., 2e pro meetk.
3e verm. aar dr.

Herman Thomas, van Schaesberg.
2e pro stelk., pro 4 verm.
1e verm. gesch., 2e verm. eng., 2e verm. meetk.,

2e verm. handt.

Hub Nijs, van Hushoven (Weert).
2e pro eng.
1e verm. fr., 2e verm. hoogd., 2e verm. gr.

Karel Welters, van Echt.
1e pro hoogd.
3e verm. godsd.

Fons de Wit, van Panningen (Helden).
pro 4 verm.
1e verm. meetk., 3e verm. godsd., 3e verm. gr.,

3e v.erm. stelk.
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Jean Weerts, van Maastricht.
1e verm. godsd., verm. fr" verm. handt.

Otto Jansen, van Weert.
2e verm. fr., 2e verm. nat.

Jos. Vleeshouwers, van Hunsel.
1e verm. eng.

DERDE KLAS.

1ste Afd.

Gerard Brunenberg, van Schaesberg.
Alg. pr." 1e. pro gr., pro ned., 1e pro eng., 1e pro

gesch., 1e pro stelk., 1e pr.' nat., 2e pro godsd., 3e
pro lat." pro 4 verm.

1e verm. fr., 2e verm. hoogd., 3e verm. kerk. ,
gesch., 4e verm. aardr.

Theo Derks, van Overasselt.

1e pro godsd., 1e pro kerk. gesch., 1e pro aardr.,
1e pro meetk., 2e pro eng., 2e pro nat.

1e verm. gr., 3e v~rm. fr., 3e verm. stelk.
Hendrik Bröcheler, van Vaals.

1e pro lat., pro ned., pro fr., 1e pro hoogd., 2e pro
kerk. gesch., 3e pro godsd.

1e verm. gr., 3e verm. aar dr.

Wim Engelen, van Belfeld.
pro ned., pro fr., 2e pro gesch.
1e verm. lat., 1e verm. hoogd.

Jo Peters, van Heerlen.
2e pro stelk., 2e pro meetk.
1e verm. kerk. gesch., 1e verm. gesch., 2e verm.

handt.

Hubert Notermans, van Kerkrade. ,

2e pro lat., pro 6 verm.
1e verm. eng., 3e verm. godsd., 3e verm. ned.,

4e verm. fr., 4e verm. gesch., 4e verm. stelk.

Bas van Daal, van Venlo.
pro ned., pro 5 verm.
1e verm. stelk., 1e verm. nat, 4e verm. lat.. ,

4e verm. eng., 4e verm. meetk.

Jan Heijmans, van Stramproy.
2e pro gr.
2e verm. meetk., 4e, verm. godsd.

Leo Grouls, van Kerkrade.

2e pro hoogd.
1e verm. meetk., 2e verm. stelk.

Jean Rademakers, van Maastrich.t.
2e pro handt.

Hans Jötten, van Spaubeek.
pro 7 verm.
1e verm. godsd., 2e verm. kerk. gesch., 2e verm.

aardr., 3e verm. meetk., 4e verm. ned., 4e verm.
gesch., 4e verm. nat.

Matthieu Robbertz, van Kerkrade.

pro 5 verm.
3e verm. gesch., 4e' verm. godsd., 4e verm. ned.,

4e verm. fr., 6e verm. lat.



Frans Franken, van Gulpen.
pr. 4 verm.
le verm. gesch., 2e verm. godsd., 3e verm. lat.,

4e verm. kerk. gesch.

Cor Ottenheim, van Heythuysen.
pr. 4 verm.
3e verm. ,gr., 3e verm. nat., 4e verm. handt.,

Se verm. lat. '

Harry Simmelink, van N unhem (Haelen).
2e verm. 'lat., 3e verm. gr., 4e verm. godsd.

Piet Bergmans, van Steyl (Tegelen).
le verm. fr. , 4e verm. meetk.

Guus Wouters, van Limmel (Maastricht).
3e vernl. hoogd., 3e verm. eng.

DERDE KLAS.

2de Afd.

Willy Poulssen, van Lutterade~Krawinkel
(Geleen) .

Alg. pr., le pro lat., le pro eng., 2e pro godsd.,
2e pr. gr., 2e pr. fr., 2e pr. hoogd., pr. 5 verm.

le verm. kerk. gesch., le verm. aardr., 2e verm.
vad. gesch., 2e verm. nat., 3e verm. alg. gesch.

Cor Bertrand, van'Wijlre.
le pr. godsd., le pro kerk. gesch., le pr. ned.,

le pro vad. gesch., le pro alg. gesch., le pr. aardr.,
2e pr. fr.

2e verm. gr.

Sikko Jans, van Venlo.

2e pro ned., 2e \ pro vad. gesch., 2e pr. handt.,
pro 4 verm.

le verm. eng., le verm. alg. gesch., 3e verm.
aardr., 6e verm. lat.

Jo Crousen, van Nieuw~Einde (Heerlen).
le pr. fr., 2e pro eng., 3e pr. godsd.
le 'verm. gr., le, verm. meetk., Se verm. lat.

Guus Moonen, van Voerendaal.

le pro gr., 2e pro kerk. gesch., pr. 7 verm.
le verm. lat., le verm. hoogd., 2e verm. ned.,

2e verm. stelk., 3e verm. meetk., 4e verm. godsd.,
4e verm. vad. gesch.

Herman Dioncr~, van Brunssum.
2e pro lat., 2e; pro stelk., pro 6 verm.
le verm. ned., le verm. nat., 2e verm. godsd.,

3e verm. fr. , 3e verm. hoogd., 4e verm. aardr..

Sjef Vink, van Sittard.
2e pro lal., pr. 4 verm. .
le verm. stelk., 2e verm. fr., 2e verm. hoogd.,

2e verm. meetk.

Harry Habets, van Heugem (Maast!icht).
2e pro aardr., pro 4' verm:
2e verm. lat., 3e verm. vad. gesch.:, 4e verm.

alg. gesch., 6e verm. godsd.

Jan Spiertz, van Nieuwenhagen,
le pro hoogd.
2e verm. kerk. gesch., 2e verm. eng., 4e verm. fr.
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Jo Driessen, van Tegelen.
le pr. st elk.
3e verm. handt., Se verm. godsd.

Jan Mattijssen, van Buchten (Bom).
2e pro meetk
3e verm. lat., 3e verm. nat.

Harry Hermans, van Overhoven (Sittard).
le pr. meetk.

Frans Fiddelaers, van Holtum (Bom).
3e verm. godsd., 3e verm. eng.

Matthieu Sieben, van Schimmert.

3e verm. stelk., 4e verm. lat.

Jo Frissen, van Schimmert.
4e verm. hoogd.

Leo Brands, van Passart (Heerlen).
4e verm. kerk. gesch.

TWEEDE KLAS.

t ste Afd.

Jan Hendrix, van Boxmeer.
Alg. pro' le pro fr., le pro gesch., le pro stelk.,

le pro nat, hist., 2e pro godsd., 2e pro gr., 2e pr. lat.,
2e pr. ne3,., 2e pr. eng., 2e pr. meetk.

le verm. aardr., 2e verm. bijb. gesch.

Marcel van der Heyden, van qirschot.
le pr. godsd., le pro gr., le pro lat., le pr. ned.,

le pro '~ng., 2e pro fr., 2epr. aardr., pr. 5 verm.
le verm. bijb. gesch., le verm. gesch., le verm.

stelk., le verm. meetk., le verm. handt.

Albert Verreck, van Rimburg.
le pr. bijb. gesch., le pr. gesch., le' pro aardr.,

3e pro godsd., 3e pr. lat.
2e verm. stelk., 2e vcrm. nat. hist., 3e verm. gr.

Carl Brenninkmeijer, van Lichtenvoorde.
le pro stelk., le pro meetk., pr. 8 verm.
le ve,rm. gr., le verm. eng., 2e verm. godsd.,

2e verm. lat." 2e verm. ned., 3e verm. fr., 4e verm.
aardr., 4e verm. nat. hist.

Jos Offermans, van Geleen.
2e pro bijb. gesch., pro 4 verm.
le verm. lat., le 'verm. fr. , 3e verm. eng., 4e

verm. stelk.

Tonny Schoenmaeckers, van Scharn
(Maastricht) .

pr. 7 verm.,
le verm. ned., le verm. fr., 2e verm. gr., 2e verm.

eng., 3e verm. godsd., 3e verm. lat., 3e verm. nat.
hist.

Harry Dirks, van Eygelshoven.
pro 7 verm.
le verm. nat. hisL, 2e verm. aardr., 3e verm.

stelk., 4e verm. godsd., 4e verm. ned., 4e verm.
eng., 4e verm. meetk.

Henk van Aalst, van Schinveld.
2e verm. meetk., 3e verm. gesch.



Piet Rutten. van Heerlen.
3e verm. bijb. gesch., 4e verm. lat.

Harry Rings. van Limmel (Maastricht).
3e verm. aardr., Se verm. lat.

Harry Roex. van Heerlen.
2e verm. gesch.

Wim Jacobs. van Heerlen.
3e verm. meetk.

Frans Rongen. Van Schinveld.
4e verm. gesch.

TWEEDE KLAS.

2de Afd.

Wim Lemmen, van Laar (Weert).
Alg. pr., 1e pro godsd., pro bijb. gesch., 1e pro

gr., 1e pro lat., 1~ pro gesch., 1e pro aardr., 1e pro
stelk., pro meetk., 1e pro nat. hist.

1e verm. ned., 1e verm. en:g., 2e verm. fr.

Piet Goossens, van Ottersum.
1e pro lat., .1e pr.l ned., pro fr., 1e pro eng., 2e pro

gr., pro 7' verm.
1e verm. meetk., 1e verm. aardr., 1e verm. handt.,

2e verm. godsd., 2e verm. gesch., 2e verm. nat.
hist., 3e verm. stelk.

Jo Beumers, van Panningen (Helden).
1e pro lat., pro fr., pro meetk., 2e pro gr., 2e pro

aardr., pro 6 verm.
1e verm. godsd., 1e verm. bijb. gesch., 1e verm.

stelk., 2e verm. ned., 2e verm. nat. hist., 2e verm.
eng. ,

Cor Klerken, van Nunhem (Haelen).
pr. handt., 2e pro godsd., 2e pro lat., 2e pro eng.,

pro 7 verm.
2e verm. bijb. gesch., 3e verm. ned., 3e verm.

gèsch., 3e verm. nat., hist., 3e verm. meetk., 4e
verm. aardr., 4e verm. stelk.

Gerrit Verstraaten, van Lottum

( Grubbenvorst) .
2e pro lat., 2e pro ned., 2e pro stelk., pro 4 verm.
1e verm. gr., 2e verm. nat. hist., 2e verm. meetk.,

4e verm. eng. .

Jacques Snijders, van Stramproy.
Verm. lat., verm. gesch., 2e verm. aardr.

Frans Pagen, van Schinveld.

1e verm. gesch., 2e verm. stelk., 3e verm. fr.

Hub Laumen, van Kesse!.

1e verm. gesch., 3e verm. eng., 4everm. fr.

Aloys Crolla, van Valkenburg (L.).
2e verm. handt., 3e verm. gesch.

Karel Kremer, van Vaals.
4e verm. ned., 4e verm. meetk.

Louis Aerts, van Broekhuizen.
1e verm. fr.
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Fons Moonen, van Tungelroy (Weert).
2e verm. aardr.

TWEEDE KLAS.

3de Afd.

Hein Schlijper, van Heerlerbaan (Heerlen).
Alg. pr., 1e pro godsd., pro eng., pro vad. gesclt.,

pro alg. gesch., pro aardr.
1e verm. bijb. gesch., 1e v,erm. nat. hist.

Nico Bischoff, van Kerkrade.
1e pro gr., pro ned., pro nat. hist., 2e pr.. lat.
verm. fr., verm. vad. gesch., 2e verm. aardr.

Jo Hüskens, van Weeft.
pro meetk., pro fr.
1e verm. gr., 2e verm. eng., 2e verm. alg, gesch.

Tonny Frantzen, van Kerkrade.
1e pro lat., pro ned.

Arnaud Quadvlieg, van Kerkrade.
1e pro bijb. gesch., pro 4 verm.
1e verm. godsd., vcrm. vad. gesch.. 2e verm.

lat., '2e verm. gr.

Harry Beeren. van Weert.
pro fr., pro 4 verm.
1e verm. godsd., 1e verm. 'stclk., 2e verm. gr.,

3e verm. lat.

Wolfgang Geene, van Sittard.
2e pro godsd.
1e .verm. eng., 1e verm. alg, gesch., 2e verm.

na t. hist.

Chris Wingbermühle, van Venlo.
pro stelk.
2e verm. meetk.

Joseph Turlings, van Echt.
2e pro lat.

Nico van Stiphout, van Weert.
verm. fr. , 2e verm. handt.

Jeröme Narinx, van Wijk (Maastricht).
2e verm. ned.

Giel Levels, van Schandelen (Heerlen).
2e verm. stelk.

TWEEDE KLAS.
4de Afd.

Naud Mooren, van Vlodrop.
Alg. pr., 1e pro gr., 1e pro lat., pro eng., 1e pro

vad. gesch., pro handt., 2e pro godsd., 2e pr. ned.,
2e pro fr., 2e pro aardr., 2e pro alg. gesch.

2e verm. meetk., 3e verm. bijb. gesch., 4e verm.
na t. hist.

Harry Hoens, van Passart (Hoensbroek).
1e pro ned., pro stelk., 1e pro meetk.. 2e pro gr'l

2e pro lat., pro 8 verm.
1e verm. nat. hist., 2e verm. godsd., 2e vertn.

bijb. gesch., 2e verm. vad. gesch., 2e verm. alg.
gesch., 2e verm. aardr., 3e verm. fr., 3e verm. eng.



Àrie van Elven. van Swalmen.
te pro bijb. gesch., te pro alg. gesch., te pro aardr.,

2e pro vad. ge~ch., pro 4 verm. .
. te verm. godsd., 2e verm. fr., 2e verm. eng.,
2e verm. nat. hist.

Matthieu Steeg hs. van Maasniel.
te pro fr., pro eng., 2e pro nat. hist., pr;, 6 verm.
te verm. gr., 2e verm. lat., 2e verm. ned., 3e

verm. godsd., 3{) verm. aardr., 3e verm. meetk.

Pierre Smeets. van Bunde.

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

verm. aar dr.

Jan Simons. van Roermond.
pro 8 verm.
te verm. ned., te verm. fr., te verm. aardr.,

te verm. eng., verm. stelk., Ie verm. meetk.,
2e verm. handt., 4e verm. godsd.

Jos Vossen. van Bunde.
te verm. alg. gesch., 3e verm. eng.

Harry Eussen. van Geleen.
2e verm. godsd., 3e verm. vad. gesch.

Hein Reinartz. van Ubach over Worms.
te verm. lat.

EERSTE KLAS.

] ste Afd.

Paul van der Horst. van Roermond.

Alg. pr., te pr lat. te pro ned., te prostelk., te pro
nàt. hist., te' pro handt., 2e pro bijb. gesch., 2e pro
meetk. .

te verm. godsd., te verm. fr., 2e verm. vad. gesch.

Joseph Jongen. van Simpeiveld.
te pro .lat., te pro fr., pro vad. gesch., te pro alg.

gesch., 2e pro godsd., 2e pro ned.
3e verm. bijb. gesch.

Piet Janssen. van Ubbergen.
pro vad. gesch., 2e pro alg. gesch., 2e pro aardr.
teverm. lat., 3e verm. ned., 3e ver.m. Ir.

Gee Janssen. van Afferden (Bergen).
te pro aardr., 2e pro stelk., pro 4 verm.
verm. meetk., 2e verm. bijb. gesch., 3e

lat., 4e verm. godsd.

Hub Aen de Kerk. vanStramproy.
2e pro lat., 2e pro fr.
4e verm. ned.

Wim Janssen. van Rumpen (Brunssum).
2e pro lat., pro 5 verm.
te verm. bijb. gesch., 2e verm. nat. hist., 3e verm.

[!odsd., 4e verm. vad. gesch., 4e verm. aardr.

WHly Janssen. van Panningen (Helden).
te pro meetk., pro 4 verm.
te verm. ned., 2e verm. aardr., 3e verm. nat.

hist., 4e verm. fr.

4

verm.
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Herman Hecker. van Montfort.
te pro godsd.
2e verm. lat., 2e verm. ned., 2e verm., fr.

Martin Gielen. van Broekhuizeil.
pro 4 verm.
te verm. nat. hist., 2e verm. alg. gesch., 3e

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

Louis Bours, van Banholt (Mheer).
verm. bijb. gesch., te verm. vad. gesch.

Matthieu Hacking, van Vaals.
verm. stelk., 3e verm. aardr.

Eddy Goessens. van Gronsveld.
2e ~erm. godsd., 4e verm. handt.

Jacques Crompvoets, van Meyel.
te verm. alg. gesch.

Jo Recker, van Maastricht.
2e verm. alg. gesch.

verm.

EERSTE KLAS.
2de Afd.

Wim Rongen, van Heerlen.
Alg. pr., te pro bijb. gesch., te pro lat., te pro

stelk., 2e pro fr., 2e pro meetk, pro 6 verm.
te verm. alg. gesch;, 2e verm. ned., 2e verm.

nat. hist., 3e verm. aardr., 4e verm. godsd., 4e
verm. vad. gesch.

Henri Smits. van Middelaar (Mook).

te pro lat., te pro ned., te pro fr., pro vad. gesch.,
te pro nat. hist., 2e pro alg. gesch., 2e pr. stelk.,
2e pro aardr., 2e pro handt.

te verm. godsd., 2e verm. meetk., 3e verm. bijb.
gesch.

Frans Seerden, van Laar (Weert).
te pro meetk., te, pro handt., 2e pro godsd" 2e pro

nat. hist., pro 7 verm. .
te verm. ned., te verm. fr., te verm. stelk., 2e

verm. lat., 3e'vertil, alg. gesch., 3e verm. aardr.
4e verm. bijb. gesch.

Hub Korsten. van Grubbenvorst.

te pro alg. gesch., 2e pro ned., pro 8 verm.
te verm. bijb. gesch., te verm. aardr., te verm.

meetk., te verm. handt., 2e verm. godsd., 3e verm.
lat., 4e verm. fr., 4e verm. vad. gesch.

Hubert Kallen, van Geleen.

2e pro bijb. gesch., 2e pro voordr.
3e verm. stelk.

Jan van Riet van Arcen.
te pro ~odsd" pro vad. gesch.

Piet Omloo. van Echt.

te pro voordr., pro 5 verm.
te verm. lat., 2e verm. bijb. gesch., 2e verm. fr.,

3e verm. godsd., 3e verm. ned.

Theo Neefs, van Roermond.
te pro aardr.
2e verm. vad. gesch., 2e verm. alg. gesch., 4e

verm. nat. hist.



Hub Meijers. van Rothem (Meerssen).
te pr. lat.
2e verm. handt.

Fons Tijssen. van Roermond.
pro 5 verm.
2e verm. vad. gesch., 2e verm. stelk., 3e verm.

, fr., 3e verm, aardr., 4e verm. alg. gesch.

Piet Theuws. van Venray.
te verm. nat. hist., 4e verm. lat.

Wim Martens. van Hoensbroek.
2e verm. aardr., 4e verm. stelk.

Jo Sterk, van Kex:krade.
te verm. voordr., 3e verm. han~t.

Ton Steeghs, van Reuver.
3e verm. nat. hist., 6e verm. lat.

Chrit N arinx, van Wijk (Maastricht).
4e verm. lat., 4e verm. ned.

EERSTE KLAS
3de Afd.

Jacques Heijmans. van Stramproy.
Alg. pr., pro fr., 2e pr. godsd., 2e pro vad. gesch.,

2e pro alg. gesch., 2e pro aardr., pr. 4 verm.
te verm. bijb. gesch., te verm. nat. hist.. 3e

verm. meetk., 4e verm. ned.

Harry Valk, van Blerick.
te pr. godsd., te pro lat., te pro ned., te pro vad.

gesch., te pro aardr., te pr. meetk., te pr. handt.,
pro 4 verm.

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

Wim Robbertz, van Kerkrade.

pro fr., 2e pro bijb. gesch., 2e pr. ned., 2e pr. nat.
hist.

verm. Jat., verm. stelk.

Herman Orenth. van Kerkrade.

te pr. bijb. gesch., 2e pr. stelk., 2e pro medk.,
pro 4 verm.

te verm. ned., te verm. fr., 2e verm.' aardr.,
2e verm. handt.

T onn y Busch. van Ophoven (Sittard).
te pro alg. gesch., te pr. stelk., 2e pro lat.,
2e verm. vad. gesch.

Guus van Basten Batenburg, van Tegelen.
te pro nat. hist., pro 5 verm.
te verm. stelk., 2e verm. godsd., 3e verm. ned.,

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

Sjef Meertens. van Sint Geertruid.
pro 6 verm.
te verm. alg. gesch., te verm. aar dr., 2e verm.

bijb. gesch., 3e verm. vad. gesch., 3e verm. handt.,
4e verm. godsd.

Kurt Husmann, van Vaals.

pro 5 verm.
2e verm. fr., 2e verm. stelk., 2e verm. meetk.,

3e verm. godsd., 4e verm. handt.
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Harry van Bergen. van Horst.
te verm. ned., te verm. meetk., 2e verm. nal;

hist. .
Hub Ools, van Munstergeleen.

te verm. handt.

Frans Voncken, Berg en Terblijt.
verm. handt.

Louis Vermin, van Maastricht.
3e verm. alg. gesch.

Albert Rikers. van Simpelveld.
4e verm. fr.

Léon Herben, van Maastricht.
4e verm. meetk.

EERSTE KLAS.

4de Afd.

Hans van Wersch, van Molenberg
(Heerlen) .

Alg. pr., te pro lat., te pro aardr., te pro handt.,
2e pro fr., pro 5 verm.

te verm. alg. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.
bijb. gesch., 2e verm. meetk., 4e verm. ned.
Hub Titulaer, van Venlo.

Alg. pr., te pr. meetk., 2e pro lat., 2e pr. vad.
gesch., pro 5 verm.

2e verm. ned., 2e verm. stelk., 3e verm. fr., 4e
verm. godsd., 4e verm. alg. gesch.
Gerard Chaineux, van Kerkrade.

te pro bijb. gesch. te pr. lat., te pro fr., te pr.
alg. gesch., 2e pr. gollsd.

te verm. ned., te verm. aar dr.

Leo Kellenaers. van Tegelen.
te pro godsd., pro ned., te pro nat. bist., 2e pro

alg. gesch., 2e pr. stelk. .
3e verm. bijb. gesch., 4e verm. meetk.

Frans Kessels, van Leveroy (Heythuysen).
2e pr. bijb. gesch., 2e pro handt.
te verm. godsd., 4e verm. stelk.

Pierre Janssen, van Kerkrade.
te pr. vad. gesch., pr. 4 verm.
te verm. bijb. gesch., te verm. lat., 3e verm.

ned., 3e verm. aardr. '

Jo Ploum, van Chrèvremont (Kerkrade).
pro ned.
te verm. fr., 3e verm. handt., 4e verm. lat.

Leo Huppertz, van Bocholtz (L.).
te pr. stelk.
te verm. meetk., te verm. handt., 3e verm. vad.

gesch.
Ton Naus, van Nunhem.

2e pro meetk.
3e verm. stelk.

Hubert Carboex, van Ulestraten.
2e pro aardr.
3e verm. meetk.

Hub Loozen, van Simpelvel.d.
2e pr. nat. hist.
4e verm. aardr.



Hans /Smeets, van Nederweert.

pro S verm.
1e yerm. alg. gesch., 2e verm. fr., 2e verm. vad.

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

Jan Lejeune, van Maastricht.
1e verm. alg. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.

aardr.

Jos Rinkens, van Kerkrade.
1e verm. stelk., 2e verm. fr., 4e verm. handt.

Simon Cloodt, van Héerlerbaan (Heerlen).
2e verm. lat., 2e verm. handt., 4e vèrm. alg.

gesch.

Willy Vanderheijden, van Bocholtz (L.).
1e verm. vad. gesch.

Jozef Senden, van Spekholzerheide
(Kerkrade) .

verm. vad. gesch.

,EERSTE KLAS.
5de Afd.

Leo van Els, van Wanssum.
Alg, pr., 1e pro lat., 1e pro ned., 1e pro fr., 2e pro

bijb. gesch., 2e pro gesch., 2e pro aardr.
1e verm. stelk., 4e verm. godsd.

Toine Crousen, van Heerlerheide (Heerlen).

1e pro bijb. gesch., 2è pro godsd., 2e pro gesch.,
2e pro stelk., 2e pro meetk., 3e pro ned.

1e verm. lat.

Louis Gruboen, van Maasbree.

1e pro gesch., 2e pro lat., 2e pro ned., 3e pro
godsd., pro S verm.

1e verm. bijb. gesch., 1e verm. fr., 1e verm.
meetk., 2e verm. aardr., 3e verm. stelk.

Paul Jaeger, van Vaals.
1e pro aardr., 1e p~. stelk., 1e pro meetk., 2e pro

ned.
2e verm. bijb. gesch., 3e verm. lat., 4e verm.

gesch.

Willy van Dijck, van Weert.
1e pro godsd., 2e pro fr.
2e verm. lat., 3e verm. ned.

Matthieu Fleischeuer, van Ophoven

. ( Sittard) .
. 3e pro lat., pro 4 verm.

1e verm. ned., 2e verm. fr., 2e verm. gesch.,
2e verm. st elk:

Jan Nijskens, van Arcen.
pro' 4 verm.
3e verm. bijb. gesch." 3e verm. voordr., 4e verm.

ned., Se verm. ,lat.

Jean Schepers, van Stein.
1e verm. gesch., 3e verm. godsd.

Martin Philips, van Valkenburg (L.).
2e verm. godsd., 4e verm. lat.

Frans Helmes, van Steyl (Tegelen).
Se verm. godsd., 6e verm. lat.

Jan Peulen, van Neer.
4e verm. aardr.
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Voorbereidende Klas.

Chris Scheenen, van Ospel (Nederweert).
Alg. pr., 1e pro godsd., 1e pro ned., 1e pro rek.,

1e pro fr., 2e pro vad. gesch., 2e pro handt.
1e verm. aardr., '2e verm. nat.

P aul Pisters, van Voerendaal.
Alg.- pr., 1e pro vad. gesch., 1e pro nat., 2e pro

godsd., 2e pro ned., 3e pL fr., 3e pro rek., 3e pro
aardr., 3e pro handt.

3e verm. bijb. gesch.

Joseph Jans, van Heerlerheide (Heerlen).
1e pro bijb. gesch., 1e pro aardr., 2e pro lek.,

2e pro nat., 3e pro godsd., 3e pro ned.
1e verm. vad. gesch., 2e verm. fr.

. Jozef Kuppens, van Kelpen-Oler (Grathem).
2e pro fr., pr. 6 verm.

. 1e verm. bijb. gesch., 1e verm. ned., 1e verm.
rek., 2e verm. godsd., 3e venn. nat., Je verm. handt.

Matthieu Schlijper, van Chrèvemont

(Kerkrade) .
3e pro vad. gesch., pro S verm.
Je verm. fr., 2e verm. ned., 2e verm. voordr.,

4e verm. godsd., Se verm. hijb. gesch.

Hubert Dumont, van Terwinselen (Heerlen).
3e pro nat.
2e verm. rek., 4e verm. bijb. gesch., Se godsd.

Hubert Pelzer, van Vaals.

1e pro handt.
2e verm. bijb. gesch., 2e verm. vad. gesch.

Matthieu Klinkers, van Heerlerbaan

(Heerlen) .
2e pro bijb. gesch.

Jo Turlings, van Pey (Echt).
3e pro voordr.

Gerard Verstraeten, van Pey (Echt).
pro 6 verm.
3e verm. godsd., 3e verm. fr., 3e verm. aardr.,

4e verm. ned., 4e 'verm. rek., 4e verm. nat.

Jan Janssen, van Stein.
1e verm. nat., 3e verm. ned.

Eddy Palmen, van Roermond.
3e verm. rek., 3e verm. vad. gesch.

Jo van Zandvoort, van Kerkrade.
Se verm. fr., Se yerm. aardr.

Hans Steenaert: van Heerlen.
1e verm. handt.

Gerard Voncken, van Terwinselen

(Kerkrade) .
;4e verm. fr.

Paul Joosten, van Wessem.
4e verm. vad. gesch.

Lambert Bovens, van Maastricht.
4e verm. aardr.

Herman Ramaekers, van Voerendaal.

6e vçrm. godsd.
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JAARVERSLAGEN
.

De Maria-Congregaties.
Ook aan de Maria-congregatie is de ver-

andering die op Roldui::' heeft plaats gehad
niet ongemerkt voorbij gegaan. Deze weleer
zo rustige vereniging werd opgeschrikt eerst

. door de vraag of op een Seminarie, waar' het
dagelijks leven beheerst wordt door regels
welke die van de M. C. evenaren of zelfs
overtreffen, deze Congregatie nog wel be-
staansrecht ,had. Toen deze vraag door het
hoogste gezag bevestigend was beantwoord,
zelfs in die zin, dat alle leerlingen lid dien-
den te zijn van 'de Congregatie, kwam een
andere: hoe kan de Congregatie in de gege-
ven omstandigheden nog bijdragen tot de
godsdienstige én zedelijke vorming van de I
leerlingen? 3)

Aan de oplossing hiervan werd in de loop'

van het eerste trimester een vergadering
gewijd van de directeuren der afdelingen,
waarbij aanwezig was Pater .Paulussen S.J.,
directeur van het Algemeen Secretariaat der
M. c., die een uiteenzetting gaf over de oor-
spronkeiijke opzet en het eerste doel van de
M. C. en over enkele nieuw-ingevoerde
organisatie-vormen o.a. de Maria-garde. Als
gevolg werd n~derhand besloten: .
1)'dat in he~ vervolg algemene vergaderin-

gen van alle afdelingen zouden gehou-
den worden op de grote Maria-feesten;

2) dat om d~ 14 dagen afdelingsgewijs. in
een vrijere vorm vergaderd zou wordencC .
in de kleine aula;
dat de afdeling der jongsteri "Maria-
garde" zou worden:



Door allerlei -omstandigheden kon tot de
practische uitvoering hiervan eerst worden
overgegaan in het derde trimester. Het schijnt
wel te lukken en, naar we hopen, zal de ver~
slaggever van het volgend jaar daar heel veel
over weten te vertellen. -

Dit jaar deden op 25 Maart hun opdracht
55 nieuwe leden van de verschillende afde~
lingen.

In het afgelopen jaar vormden het bestuur
van de afd. Philosophie:

Directeur: H. E. Heer President.
Prefect: Frans Huijts.
Assistenten: Fons Castermans.

Joseph Crapels.
Raadsleden: \Vim Beenders.

Louis Zegers.

Van de afd. VI Gymnasium:

Directeur:
Prefect:

H. E. Heer President:
. Frans Schols.
Jan Billekens.
Justin Offermans.

Van de áfd. IV en V Gymnasium:

Directeur:
Prefect:
Secretaris:

Assistenten en
Raadsleden:

W. Meys.
Wim Heuvelmans.

. )

roep Menge.
Piet Mars
Michel Roelofs.
Jos Notermans.
Theo Borgers.
Emile Gerards.

Van de afd. 111 Gymnasium:

Directeur: Th. Thijssen.
Prefect: Cor Bertrand.
Assistentèn Gerard Brunenberg.

en Raadsleden: Leo Oyen.
Piet Linssen.

MARIA~GARDE.

Hoe is
spruit van
gegroeid?

Tot Pasen werkten we nog door op de

nu de Maria-garde, de jongste
de Rolducse Maria~verenigingen
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oude voet: twee~wekelijkse bijeenkomsten m
dè kerk. Daarna kwam een grotere activiteit
door de verhuizing naar de kleine aula. Wij
gingen ons voorbereiden op de toewijding
der leden aan O. L. Vrouw.

Het bestuur was samengesteld als volgt:

Directeur:
Prefect:
Assistenten:

A. Deumens.
Giel Levels.
Piet Goossens.
Jacques Steeghs.
Heini Bertholet.
Piet Magusin.

Raadsleden:

De Maria~garde omvat leerlingen van de
2de klas van het Gymnasium. Bij wijze van
overgangsmaatregel mochten dit jaar ook de
leerlingen van de 1ste klé'ls van Groot Rol~
duc die reeds lid waren van een Maria~

congregatie de vergaderingen bijwonen.
Daardoor groeide het ledenaantal tot 112.

Op 4 Juni hielden we voor de aanstaande
Mariagardisten een avondwake bij het heilig
Sacrament en bij het altaar van O. L. Vrouw'
in de crypte. Als speciaal actiepunt werd
genomen om naast het voorgeschreven ge~
bed iedere dag nog een extra offer te bren~
gen voor het welslagen van het Maria~
congres te Maastricht. De betekenis van de
Maria~garde werd bijzonder toegelicht. De
Maria-garde wil een voorbereiding zijn op de
Maria~congregatie. Daartoe is een proeftijd
nodig. Heeft iemand de regels van de Maria~
garde gedurende minstens één jaar goed
onderhouden dan kan hij lid worden van de
Maria~congregatie. Als regels werden ge~
nomen: Niet critiseren, niet kankeren; spor~
tief zijn; altijd oprecht en opgewekt zijn;
voorkomend zijn voor elkaar; wellevend zijn;
ook onder de vacantie voor honderd procent
seminarist zijn; trouw de bijeenkomsten van
de Maria~garde bijwonen.

Op Sacramentsdag' werden onder het
plechtig lof 63 leden als .Maria~gardist aan~
genomen. Na afzonderlijke bereidverklaring
om de vastgestelde regels te onderhouden
volgde gezamenlijke toewijding aan Maria
voor één jaar. Zo werd de Maria~garde door
onze President ten doop gehouden;

's .(\vonds gaf onze vereniging haar doop~
feest voor Heren, Besturen der CO1.1gregatic



en eigen leden in de kleine aula. De jongens
hadden gezorgd voor een feestelijke versie~
ring van de zaal, waarin de Sterre der Zee
de hoofdplaats innam. Zangkoor, strijkje,
declamaties en pianist werden ingeleid en
toegelich( door de Directeur. Het werd een
mooie avond.

Zoals de President in zijn dankwoord op~
merkte was hij zeer verrast ovcr de snelle
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groei van de dopeling, die al flink op eigen
benen kon staan. Hij hoopte dat ook de
anderen dit initiatief van de jongsten zouden
overnemen en dat deze avond het begin zou
zijn van vele andere wel geslaagde huiselijke
feesten. I

Hierdoor is tevens de kiem gelegd voor
clubvorming in de Mariagarde. waarvan wij'
het volgend jaar de vruchten hopen te zien.

Missievereniging "Rolduc')
Opgericht 23 Maart 1919.

Jaarverslag 19'1<6-1947

Bestuur:

F. Huijts, Voorzitter.
J. 0 ffermans. V ice~Voorzitter.
A. Castermans. Secretaris.
J. Cobben. Penningmeester.
D. Ka'llen.
J. Peters. tBestuursleden.
Th. Borgers. ~

J. Janssen. Moderator.

Het was vanzelfsprekend, dat de nieuwe
bestemming 'waarmee Rolduc in September
1946 startte voor het nieuwe schooljaar. ook
invloed zou uitoefenen op onze Missievereni~
ging. Al aanstonds bleek dit uit haar leden~
tal. Feitelijk gaven alle leerlingen van III
Gymnasium en hogere klassen zich op als lid.
Er moesten dan ook meer dan twee secties

gevormd worden voor al deze leden van de
tweede afdeling; dit terwille van de vrucht~
baarheid van de geregelde vergaderingen. Er
werd besloten iedere klas als .een afzonder-

lijke sectie te beschçmwen; er werden vol-
doende Heren~leraren bereid gevonden om
als moderator van een sectie op te treden.

Deze algemene toetreding van de leerlin~
gen tot onze Missievereniging getuigde reeds
van een goed begrip dat er bij de seminaris~
ten leefde aangaande onze missieplicht. En
men liet zich niet alleen inschrijven als lid van
onze M. V., die tegelijk van haar leden het
lidmaatschap eist van het Genootschap tot

Voortplanting des Geloofs. maar tevens
konden door onze zelateurs vrijwel alle leer~
lingen, ook die der hogere klassen. ingeschre~
ven worden in het Apostolaat des Gebeds.
Wat derhalve het gelijktijdige lidmaatschap
betreft van het Algemeen Pauselijk Missie~
genootschap - (tot Voortplanting des Ge~
loofs). van het Apostolisch Gebedsverbond
(Apostolaat des Gebeds) en van onze Missie~
vereniging. - er kon wel niet mpér verwacht
worden. Maar wat bij dit alles belangrijker
is. is dat in de loop van het jaar al die lid-
maatschappen door verreweg de meesten
ernstig bleken in acht te worden genomen.
Hierbij hebben onze zelateurs een positieve.
krachtige rol gespeeld. waarvoor hun dan ook
hier alle hulde gebra~ht dient te worden.

Het spijt ons in dit jaarverslag niet uit~
voeriger aan te kunnen geven. hoe onder de
ijvervolle werkzaamheid van de zelateurs
door alle klassen. van hoog tot laag: deel~
genomen is aan het bidden. offeren en wer~
ken voor de uitbreiding van Christus' Rijk
over de wereld. De weergave van de werk~
zaamheden van onze M. V. in en buiten de

vergaderingen moet ditmaal terwille van de
papierschaarste beknopt geschieden. Maar
het Bestuur wil vóór alles wijzen op zijn. grote
tevredenheid over het afgelopen verenigings~
jaar. .

Er is ook in de voorafgaande bestaans~
periode van onze M. V. herhaaldelijk met



grote voldoening teruggezien op een jaar
van groei en bloei, en wij onderschatten de
betekenis van die jaren voor de toenmalige
leerlingen van Rolduc niet. Reeds vaker heb~
ben vooraanstaande en uit de aard van hun
positie gezagvolle mensen onze M. V. ge~
prezen en bemoedigd om haar belangrijkheid
voor de missie~actie van de toekomstige élite
van Katholiek Nederland. Thans, nu met Rol~
duc ook de leden groep van de M. V. kwali~
tatief anders geworden is, stelt uiteraard de
hoger:e leiding van de missie~actie in ons
Bisdom. het Diocesaan Missie~Comité, het
meest belang in onze verenIging en haar
activiteit. Het is dan ook met groot genoe~
gen dat wij aan het genoemde Comité ons
verslag uitbrengen over het afgelopen jaar.
Want wij zijn er ons ook zelf goed van be-
wust van welk groot belang een intense en
bloeiende missieactie is onder de leerlingen
van het Kleîn Seminarie, met het oog op de
vervulling van de missietaak door de toekom~
stige geestelijkheid van ons Bisdom.

Algemene Vergaderingen.

Met het oog op de vele nieuwelingen die
het Klein. Seminarie bevolkten besloot het
Bestuur een propagandavergadering te be~
leggen voor de leerlingen vanaf de derde
klas, om hen zo in contact te brengen met
de M. V. en tevens om een officieel begin te
maken met haar werkzaamheden. Na een
korte inleiding gaf de Voorzitter op' Donder~
dag 3 October het woord aan de Z. E. Mode~
rator, die enkele fundamentele richtlijnen aan~
gaf omtrent de mentaliteit waarmee wij onze
werkzaamheden moeten zien. "Wij moeten
komen, , aldus de Z. E. Moderator, , tot
een bovennatuurlijke, apostolische geest, en
allerlei bijbedoelingen uit de weg ruimen".

Zoals ieder jaar, zo stond ook nu op 20
October de Missie~Zondag weer in het cen~
trum van de belangstelling. Als sprekers
waren op deze dag geïnviteerd Mgr. G.
Martens, Ap. Pref. van Makassar en Pater
Dr. Vogel C.S.Sp. Zij hebben er ongetwij~
feld een onvergetelijke en vruchtbare dag van
gemaakt voor onze vereniging. Voor een
volle aula sprak Mgr. Martens 's morgens
over "De Missie in Ned. Oost Indië". In
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duidelijke trekken schetste hij voor ons de
ontwikkeling van de missiegeschiedenis in
dit gebied en de toestand tijdens de oorlog,
toen bijna al het missiepersoneel door de
vijand was geïnterneerd. 's Avonds wist Pa~
ter Dr. Vogel ons te boeien door de markante
uitbeelding van zijn indrukken, die hij bij zijn
visitatie door Oost~Afrika had opgedaan.

Het was de kleine, maar imponerende
figuur van Mgr. H. Paulissen, Ap. Vicaris
van Kumasi, die wij op Donderdagavond 12
December in de speelzaal mochten begroeten.
Op eenvoudige wijze gaf hij' ons enkele losse
détails over de bevolking, het onderwijs, de
sociale en economische toestanden van zijn
gebied.

In verband met de Internationale Bidweek,
die als voornaamste doel heeft te bidden voor

de hereniging der Christelijke Kerken, had
het Bestuur op 17 Januari Pater F. Wijn~

,hoven uitgenodigd. Pater Wijnhoven die vele
malen in het Oosten heeft gereisd, heeft ons
doen dele'n in zijn kennis en ervaringen, die
hij daar op het gebied van de herenigings~
kwestie heeft opgedaan. Aan de hand van
lichtbeelden liet hij ons kennis maken met
landen en bevolkingen, en leidde hij ons bin~
nen in de ons, Westerlingen, vaak bevreem~
dende uitingen van het godsdienstige en
liturgische leven aldaar. Zijn buitengewoon
optimistische verwiiChtingen hebben ons aan-
gespoord om met des te meer godsvrucht en
ijver de komende Bidweek door te brengen.

Op Dinsdag 18 Februari werd door de
Z. E. Pater Th. Notenboom O. F. M. een

film over Noorwegen vertoond, waáraan hij
korte explicaties toevoegde. Dat deze spreker
geen geboeide' belangs'telling heeft gehad is
te wijten aan het feit dat deze dag onver~
wacht te druk bezet was door de viering van
het natIonale feest. Hier is van toepassing:
Hoe meer men bezit, hoe minder de waar-

dering!

Voor de tweede maal mochten wij op
Dinsdagavond 11 Maart een missiebisschop
in ons midden ontvangen, nU in de persoon
van Mgr. E. Lebouille, Bisschop van Jung~
ping~Fu. Op een warme, aantrekkelijke toon



probeerde hij, aan' de hand van enkele spre~
kende cijfers, ons enig inzicht te geven in het
onmetelijk land China, dat 450 millioe'n inwo~
ners binnen zijn grenzen omvat. doch slechts
3~2 milioen Katholieken telt. Wanneer men
echter bedenkt. dat er in 1900 slechts 700~000
Katholieken waren, voor wier bekering men
drie eeuwen had moeten missioneren. dan

biedt de snelle vooruitgang in onze eeuw
goede en gefundeerde verwachtingen voor
de toekomst. In 1940 waren er reeds onge~,
veer 2000 Chinese priesters' (met ongeveer
2700 bUitenlandse).

Meer dan ooit staat thans Indonesië in het

brandpunt van de belangstelling, meer dan
ooit zal nu over dit land Gods bescherming
moeten worden afgesmeekt. In de week vóór
Pinksteren werd ook dit jaar weer ons spe~
ciaal gebed gevraagd voor Indonesië. Om
duidelijk te doen inzien hoe kritiek de toe~
stand aldaar is. waarom er derhalve vooral

veel gebeden moet worden voor Indonesië en
het missiewerk aldaar, besloot het Bestuur

iemand te vragen die van de huidige stand
van zaken zeer goed op de hoogte is. Het is
frater W. Daniels S.J. geweest, die vol~
komen beantwoord heeft aan het doel dat

wij ons met zijn spreekbeurt hadden voor-
gesteld. In een vlot verhaal releveerde hij
de missiegeschiedenis van Java. En in de
niet gemakkelijke taak om ons enig inzicht
te geven in de huidige politieke chaos op
Java, is hij zeker geslaagd.

De oud-leerling van Rolduc. Father A.
Vercauteren van Mill-Hill, die zestien jaar
als missionaris is werkzaam geweest in de
Belgische Con go. moest bij zijn bezoek aan
Rolduc op 15 Juni zijn geopereerde stem~
banden nog enigszins ontzien. Daarom hield
hij slechts een korte causerie voor de leer-
lingen van Klein Rolduc over zijn missiewerk
en besprak hij dit uitvoeriger "en petit
comité" voor de bestuursleden.

. Samenvattend mogen we zeggen dat er een
rijke afwisseling is geweest, zowel wat betreft
de sprekers alsook de besproken onder-
werpen.

Moge God allen zegenen die ons dit jaar
weer hebben willen bezoeken om onze missie-
kennis te verruimen en daarmee onze missie-

liefde t~ verdiepen.
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Berste afdeling.

Wij zijn niet in staat om een oordeel te
geven over de missi~geest die zich primair
uit in gebed en offer gedragen door de liefde.
Ieder lid make daarvan voor zichzelf de ba~

lans van dit jaar op. Maar zoals de liefde
zoekt naar activiteit, zo zal ze zich ook pij
de zuivere missiegeest omzetten in daden. En
hï'erover oordelend menen wij steeds een
crescendo te hebben kunnen waarnemen. Dit

sluit niet uit dat er soms perioden geweest zijn
van slapte. Meer dan andere jaren IS dit
jaar de nadruk gelegd op het lezen van
missietijdschriften, een factor die al te ge~
makkelijk over het hoofd gezien wordt. ter~
wijl toch ook hier geldt: ~nbekend maakt
onbemind. Moesten we in het begin weinig
belangstelling constateren voor de tijdschrif-
ten, het is verheugend te kunnen schrijven
dat dit de laatste tijd ten goede i~ gekeerd.

Er werden lezingen gehouden over de vol-
gende onderwerpen:

Communisme, Confucionisme, China, Oos~

terse Kerk; Boeddhisme, Islam. Japan.
Verder werden er causerieën gehouden

over de encycliek Rerum Ecclesiae en over de
verhouding tussen missie en cultuur.

Op een van onze vergaderingen heeft
Pater G. Kuypers S.M.M. ons op onderhou.-
dende wijze verteld over zijn missiearbeid in
Portugees Oost-Afrika. .

De lezingen stonden over het algemeen op
een wetenschappelijk peil. doch de debatten
waren wel eens oppervlakkig en raakten niet
altijd de eigenlijke kwestie. Hoogstwaar-
schijnlijk moeten we de oorzaak hiervan zoe~
ken bij de lezingen. waarvan er enige een al
te theoretische inslag hadden en arm waren
aan actualiteit.

. Resumerend menen we te mogen conclu-
deren dat deze afdeling haar missietaak be~
grepen heeft. ook al valt er in de praktijk nog
steeds verbetering aan te brengen.

Tweede afdeling.

Zoals reeds gezegd groeide de tweede af-
deling uit tot zes secties terwijl er behalve de
Z. E. H. Janssen nog vijf Heren-leraren be-
reid gevonden werden de taak van moderator



op zich te nemen. De leiding van de vergade~
ringen werd gelijkelijk verdeeld over de be~
stuursleden van deze afdeling.

Ofschoon we in het begin van dit vergader~
jaár niet te klagen hadden over gebrek aan
belangstelling, bleek deze belangstelling,
vooral inde secties, slechts passief te zijn,
enkel te bestaan in het luisteren naar wat er
gezegd~werd op de vergaderingen. Op elke
sectie afzonderlijk was het de Z. E. Modera~
tor die hierin verandering bracht door steeds
opnieuw de leden aan te sporen tot levendig
debat en zo tot meer actieve belangstelling.
Dat we hierin een verheugende vooruitgang
konden constateren is grotendeels aan hem te
danken. Door de grote verschillen in leeftijd
en ontwikkeling is het niet ~ogelijk in enkele
woorden de vooruitgang van heel de afdeling
aan te geven. Daarom volgt hier het een en
ander over elke sectie afzonderlijk.

De 1ste sectie (6de klas) ondervond wel
het meeste nadeel van de beperktheid van ver~
gadertijd, zodat het verslag steeds moest ein~
digen met de mededeling dat tijdgebrek
noopte de vergadering te sluiten.

Andere bezigheden verhinderden vele leden
ook voldoende uiting te geven aan de grote
belangstelling die het gehele jaar door bij
allen aanwezig bleek. Ook op de secties. 2, 3
en 4 (resp.Sde, 4de a en 4de b klas) werd
herhaaldelijk tekort aan tijd geconstateerd,
zodat ook hier de langere vergadertijd in het
derde trimester welkom was. De 2de sectie
gaf in de vergaderingen blijk van een zeer
grote belangstelling, terwijl de aandacht hier
vooral gericht werd op de kwestie Indonesië,
een probleem, dat uiteraard aanleiding gaf tot
een flink debat. Door steeds aan te sporen tot
grotere activiteit slaagde men er ook op de
secties 3 en 4 in de vergaderingen beter aan
hun doel te doen beantwoorden. Op de secties
5 en 6 (3a en 3b klas) liet het debat aan~
vankelijk wel eens iets te wensen over, maar
toch werd dit ook hier geleidelijk een belang~
rijk gedeelte van de verg.adering. Hier was
het enkele malen nodig sommige misverstan~
den aangaande de vergaderingen uit de weg
te ruimen.

De lezingen behandelden in het algemeen
actuele onderwerpen. Wegens het zeer groot
aantal is het niet mogelijk ze afzonderlijk te
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vermelden: er zij slechts op gewezen dat
vooral China en Indonesië zeer vaak als
onderwerpen gekozen werden.

De groeiende belangstelling voor de missie-
problemen doet het beste verwachten voor een
volgend jaar. Door de totaal nieuwe omstan~
digheden moest nu het eerste half jaar groten-
deels besteed worden aan inleiding en aan
het op peil brengen van de vergadering. Nu
de weg gebaand is zullen dè vergaderingen
er een volgend jaar nog beter in slagen bij
alle leden die actieve belangstelling voor het
.I1lssiewerk aan te kweken die de vestigu>;:,
van de Moederkerk over heel de aarde ver~
dient.

Van de leesbibliotheek werd dit jaar vol-
doende gebruik gemaakt, al was het dan ook
meestal door dezelfde leden. Er werdf'n
zoveel mogelijk nieuwe boeken aangeschaft,
daar vooral de voorraad "Missieverhalen"
door de oorlog en de bevrijding sterk is
verminderd. Het nieuwe kaartsysteem bleek
uitstekend te voldoen.

De reeds verleden jaar ter hand genomen
herdruk van ons missiegebedenboekje kwam
pas in het derde trimester klaar. Met de ver~
spreiding, ook buiten Rolduc, werd aanstonds
een begin gemaakt.
. Dat de opbrengst van' de tweedehands~

boekhandel ook dit jaar nog vrij hoog was is
te danken aan het feit dat de meeste leerlin~

gen gedwongen waren andere boeken aan te
schaffen. Talrijke tweedehands boeken wer~
den weer naar de steeds door ons bediende
missiehuizen verstuurd.

Het aantal circulerende missietijdschriften
nam nog toe. Over het algemeen werden ze
goed gelezen ende resultaten hiervan waren
op de vergaderingen duidelijK te constateren.

Aan vaste bijdragen en. vrije giften werd
dit jaar besteed:

Vaste bi/dragen:

Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs f

Sint Petrus' Liefdewerk "

Genootschap van de H. Kindsheid"
Indische Missievereniging "
M.I.V.A. "

530,~
250,-

25,-,
50.-
10,-



"Landbouwfonds" (Landbouwk.
Missieactie) .. .. .. .. ... ... "

Giften:

Mgr. G. Martens "

Mgr. H. Paulissen "

Mgr. E. Lebouille "

Pater Dr. Vogel "
Pater F. Wijnhoven "
Pater Th. Notenboom "
Father A. Vercauteren "
Frater W. Daniëls "

Paters Augustijnen (Bolivia Miss.) "

Overige uitgaven:

Apostolaat des Gebeds (maand~
briefjes en maandbladen) "

Bibliotheek. "

10,~

100,~

100,~

1O0,~

75,~

75,~

75,~

75,~

50,~

25,~

116,68

75,74
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Tijdschriften " 201,64
Drukwerken " 4'5.91
Diverse onkosten " 47,69

Totaal f 2087,66

Door de genade van Hem die alle goede
werken begunstigt en door de machtige voor~
spraak van de H, Apostel Paulus, onze Be~
schermer, hebben wij, ondanks de moeilijke
omstandigheden, goede zichtbare resultaten
bereikt en, n,ltar We hopen, nog meer onzicht~
bare door het gebed en de stille offers van
onze leden. Moge dit jaar het e~rste zijn van
een lange reeks, vruchtbaar zowel voor de uit~
breiding van het Godsrijk als voor de vorming
van de seminaristen. Dan zal onze vereniging
met nog meer reden dan nu het devies mogen
voeren "Adveniat Regnum Tuum".

Het Bestuur.

Jeugdconferen tie "fI. Joannes Bosco".

Bij onze terugblik op 1946 mogen wij
met vreugde constateren. dat onze St. Vin~
centiusvereniging' in dit jaar een goede tijd
heeft doorgemaakt, al hebben we vooral
tengevolge van de textieldistributie onze ge~
zinnen niet volledig van al het noodzakelijke
kunnen voorzien.

Op de eerste vergadering van het nieuwe
jaar werd besloten om in enige gezinnen de
ondersteuning vanwege de duurte der levens~
middelen te verhogen. Tevens werden we met
een gezin met kinderen verrijkt zodat tot.
Pasen 5 gezinnen wekelijks door ons werden
bezocht.

Bij gelegenheid van het feest van onze
patroon op 31 Januari werd de jaarvergade~
ring gehouden, waarop Aalmoezenier Beel
ons sprak over "Gemeenschapsdienst onder
de mensen". Spreker stelde vast dat in deze
b~wogen tijden velen hun oog gericht houden
op de Kerk en dat deze nu, als ze haar taak c
goed begrijpt, een kans heeft. Hij betoogde
dat het Communisme alleen poogt te voorzien
in de tijdelijke en stoffelijke noden van de
mensheid, maar dat deze daar geen genoegen

mee neemt. Als de Kerk nu naast het geeste~
lijke leven, dat zij geeft, ook het stoffelijke
tracht te herstellen, zal zij velen tot zich zien
naderen. Maar door de ontwikkeling van de
maatschappij zijn er categorieën mensen ont~
staan, die niet onder het arbeidsveld van de

vele charitatieve verenigingen vallen. Voor
,deze mensen wil de Gemeenschapsdienst een
hulp zijn. In de loop van het jaar konden we
met behulp van de Gemeenschapsdienst in
Kerkrade een gezin aan een ledikant met toe~
behoren helpen.

Tengevolge van zijn drukke bezigheden
ging de Directeur er op 26 Februari toe over
het geestelijk leiderschap over te dragen aan
Mhr. Franssen, die ons beloofde zijn beste
krachten aan de vereniging te zullen geven.

Door middel van het Rode Kruis kregen
we de beschikking over enige pakken haver~
mout, eieren en blikken melk, die we onder

de gezinnen hebben kunnen verdelen. Aan~
gezien het magazijn bijna uitgeput was,
konden we niet in de grote behoefte aan
ondergoed voorzien.

Einde Maart hield Mhr. Schrijen voor ons



een causerie over de Getuigen van Jehova,
waarin hij. op duidelijke wijze het ontstaan,
de werkwijze en het gevaar van deze bewe~
ging uiteenzette. Deze causerie was gevraagd
omdat onze gezinnen reeds enige malen be~
zoek val! deze mensen ontvangen hadden.
Gelukkig waren vele huisvaders in deze
kwestie zeer principieel en wilden er niets
van weten.

Van de Bijzondere Raad èn de Gemeen~
schapsdienst werd ons herenstof ter hand
gesteld, waarmee we de klerenkast van een
vader met een costuum hebben kunnen uit~
breiden.

Gelukkig kon met Gods hulp rond Pasen
een gezin weer op eigen benen komen te
staan. De mensen waren er zeer dankbaar
voor. Het feit dat een gezin van anderen af~
hankelijk is, geeft altijd, vooral als het voor~
uitstrevend is, een gevoel van minderwaardig~
heid.

In verband met de eindexamens werden
enige nieuwe leden in de vereniging opgeno~

. men, n.l. Chr. Lokin, Frits Peutz, Steef Sorbi
en Toon Vercauteren. Het waren allen niet~
priesterstudenten. Hun taak 'was om in het
komende schooljaar de Colleges Weert en
Sittard met een Conferentie te verrijken. W e~
gens het a.s. eindexamen van C. Domen werd
F. Leijgraaf secretaris. De leden, die wegens
hun examen de Conferentie gingen verlaten
waren: C. Domen, J. Essink, J. Bergsma en
D. Kallen wegens zijn benoeming tot koster.
Begin Juni aanvaardden J. Castro en J. Bil~
lekens resp. President en Vice~President hun
ambt. De nieuwe president zei in zijn ope~
ningswoord dat een Vincentiaan zich dan pas
geheel aan de armen kan geven als hij zichzelf
geheel in zijn macht heeft. Dus moeten wij
onze zelfheiliging nog intensiever gaan be~
oefenen. G. Vijgen werd tot penningmeester
benoemd.

Onder de grote vacantie werden onze
gezinnen overgedragen aan de zusterconfe~
ren ties i~ Kerkrade. De president zocht con~
tact met de directeuren van Weert en Sittard,
om in het komef\de schooljaar ook daar over
te gaan tot het oprichten van een jeugd~
conferentie.

Het nieuwe schooljaar werd voor onze
conferentie geopend met de vergadering van
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13 October. Het uitzoeken van nieuwe leden
had veel tijd in beslag genomen. Aangezien
we. alleen met een bestuur waren blijven zit~
ten, moesten verscheidene nieuwe leden aan-
genomen worden. In zijn openingswoord zette
de president het doel en de werkwijze van de
vereniging uiteen. De nieuwe leden zijn: Fr.
Schols, Fr. v. Deursen, Eug. Huids, J. Her~
mans en J. Menge; later in het trimester
werden nog opgenomen: J.Vijgen, B. Claes~
sen en P. Driessens. Aanstonds al kwamen er
textielgoederen binnen, waaronder een deken,
die we onmiddellijk goed konden besteden.
We hadden twee gezinnen afgestaan, we
kregen er twee andere voor in de plaats. Op
het einde van het trimester kwam er nog een
kinderrijk gezin bij, zodat er toen vijf gezin~
nen bezocht werden.

Na Allerheiligen was er al heel wat textiel~
goed op het magazijn aangekomen, dat goed
te pas kwam voor de a.s. Sint Nicolaas. Uit
de jaarlijkse collecte op Sint Cathrien en de
volle manden snoepgoed op 5 December kon~
den we opmaken dat de jongens de armen
nog altijd een warm hart toedragen. Ook
kwamen er veel gezelschapsspelen en textiel~
goederen binnen in die dagen, zodat we voor
Sint Nicolaas nog tamelijk veel en grote
pakketten konden maken. De Sint kon dit
jaar weer persoonlijk onze gezinnen bezoe~
ken. Het werd een enorm succes. De gezin-
nen dankten ons voor de reuze veqassingen
en langs deze weg brengen wij hun dank
over aan onze weldoeners en aan de jongens,
die het hunne hebben bijgedragen om de
minderbedeelden een mooie dag te bezorgen.

Goede berichten ontvangen we nog uit
Weert, waar de Directeur reeds eerder zijn
toestemming had gegeven, en waar op 28
November de oprichting van de Conferentie
"Sint Joannes Bosco" tot stand kwam; presi-
dent is de oud-Rolducien Luc. Veeg er.

Vervolgens laten we voor onze weldoe~
ners het financieel verslag volgen:

Ontvangsten:

Collecte wekelijkse vergadering... f 189,72
Jaarlijkse Collecte " 269,51
Giften van weldoeners " 42,50
Verschillende ontvangsten " 531.30

Totaal f 1033:03



Uitgaven:
Ondersteuning in natura f 645,50
Ondersteuning jn geld.; " 262,50
Bijdrage Hoofdraad " 30,"""'-
H.H. Missen .." .. 5,"""'-
Diverse uitgaven " 107,25

Totaal f 1050,25

Wij sluiten dit jaar dus met een nadelig
saldo van f 17,22. Bij sluiting van het jaar
viel nog te betalen f 118,95. We kQnden ech~
ter nog beschikken over een reserve van
f 466,465, waaruit bovengenoemde schuld
kan voldaan worden.
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Aan God brengen we allereerst onze dank
voor het vele goede, dat we aan onze gezin~
nen hebben kunnen geven, en we hopen dat
met Zijn hulp onze conferentie in de komende
jaren haar mooie werk met veel vrucht mag
blijven voortzetten. Verder brengen wij veel
dank aan onze talrijke weldoeners en vragen
hun blijvende steun voor de toekomst. Spe~
ciaal bevelen wij ons magazijn aan.

Het Bestuur:

President: Jan Castro.
Vice-Pres.: Jan Billekens.
Secretaris: Frans Leijgraa[..

Penningm,eester: G. Vijgen.

Academie "St Augustinus-'-'.

Moderator: Dr. R. Huysmans.
Voorzitter: Fr. Lemmens.
Vice-voorzitter: J. Bars.
Secretaris: P. Beckers.

Wanneer men het al of niet slagen van een
vereniging wil bepalen, kan men dat het best
doen door zich het doel van die vereniging
voor ogen te' stellen en vervolgens te onder-
zoeken, of en in hoeverre zij aan dat doel
beantwoord heeft.

De vraag is dus: wat is het doel van de
academie? .

Als priester zullen wij in de toekomst aan
de mensen de waarheid moeten verkon~
digen. Daarom moet men op de eerste plaats
de waarheid. kënnen. Maar even essentieel
is het, dat men de kunst verstaat deze waar~
heid op de juiste manier aan anderen mede
te delen.

Welnu, het is de academie, die ons wil
leren onze gedachten onder woorden te bren-
gen en in het openbaar op te treden. Daar~
naast geeft zij ons ook de gelegenheid van
dat, wat anderen zich in zelfstudie hebben
eigen gemaakt te profiteren.

Hoe heeft nu de academie gedurende dit
jaar aan deze beide doelstellingen beant~
woord?

Wij moeten tot onze spijt erkennen, dat
wij in het verwezenlijken van ons primair
doel niet onverdeeld geslaagd zijn. Zowel

lezing en improvisatie als het deelnemen aan
het debat was het werk van weinigen. Nu
zijn hiervoor wel verontschuldigende factoren
aan te halen, zoals voor het gering aantal
inleiders o.a. het beperkt aantal vergaderin~
gen, en voor de activiteit van slechts ehkelen
bij het debat, het fei( dat soms de lezing wat
zwaar was.

Maar de eigenlijke oorzaak van de geringe
deelname aan het academie~leven liggen
dieper. Er was over het algemeen weinig
interesse; men zag te zeer op tegen de moei~
lijkheden die verbonden zijn aan het houden

van een lezing of improvisatie; men gaf zich
niet de moeite met aandacht de inleiding te
volgen om naar aanleiding daarvan een
vraag of opmerking te formuleren.

Van de kant van de sprekers was er de
fout, dat zij hun spreekbeurt niet zagen als'
een inleiding op het debat, maar meer als een
zelfstandig geheel, waardoor het debat soms
in de lucht hing en men maar vragen stelde
om de tijd te vullen.

Een fout van het bestuur hierbij was, dat
het in navolging van zijn voorgangers en
uit gebrek aan ervaring zich er slechts op

toelegde de vergadering gevdld te krijgen,
zonder er op te letten, of ook zoveel mogelijk
leden aan het academie~leven actief deel-

\

pamen.

Halverwege het tweede trimester werd op



voorstel van een der leden een andere me~

thode gevolgd, die hierin bestond. dat door
het bestuur leden werden aangewezen om
voor een der volgende vergaderingen een
improvisatie te verzorgen; hierpoor konden.
zowel meer personen een inleiding houden
vanwege de'kortere duur der improvisatie als
deelnemen aan het debat. daar de improvisatie

meer dan de lezing hierop gericht is. Al
slaagden wij dit jaar. nog piet volledig in dez~
opzet, toch is hiermede .een grondslag gelegd
voor een vruchtbaarder academie~leven in de
toekomst.

Thans komen wij aan onze tweede doel-
stelling: Heeft de academie bijgedragen tot
vermeerdering van onze kennis? En hier kan
ons antwoord optimistischer zijn. De inlei~
dingen waren over het algemeen goed ver~
zorgd. ook was de nodige tijd besteed aan de
voorbereiding ervan. Het waren meestal
actuele onderwerpen, die behandeld werden
en men kan dus verwachten, dat ze met

interesse gevolgd zijn.
Een opmerking kan hier echter nog ge-

maakt worden. Gewoonlijk waren de lezingen
te lang. waardoor de aandacht verslapte, en
bovendien waren ze niet voldoende aan het

gehoor aangepast. doordat de indeling niet
scherp genoeg was. Hierdoor bleef er weinig
tijd over voor het debat, terwijl het tevens
moeilijk was voor de leden zich de behan~
delde stof 'Voor de geest te halen en een vraag
erover te stellen in het debat. Maar nogmaals,
aan de inhoud der inleidingen kunnen wij
gerust het praedicaat "goed" toekennen,
bovendien was ook gezorgd voor voldoende
variatie.

Na een diepgaande beschouwing over de
synthese van het aristotelisch Thomisme, be~
rustend op de act~ en potentieleer en de juiste
verhouding van geloof en weten, kwamen
wij terecht in een allermodernst probleem: de
actie van het Communisme in Europa. Hierna
werden wij verplaatst naar de tijd van de
Contra~Reformatie in een lezing over Petrus
Canisius. Een volgende vergadering bracht
ons op muzikaal terrein door de twee impro~
visaties Stemmen van het Klavier en.. De

Fuga en het Preludium bij Bach. Verder
werd in een improvisatie de persoon en de
betekenis van de Chinese bekeerling Lou
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Tsjeng Tsjang belicht. Ook de opvoeding en
het onderwijs kregen hun beurt. In een im~
provisatie over opvoeding werden enkele
practische~paedagogische richtlijnen aange--
geven, en bij de lezing Verleden, heden en
toekomst van ons Middelbaar Onderwijs
kwam ons de betekenis van onze humanis~
tische vorming weer duidelijk voor de geest
te staan. Na een korte lezing over Pater H.
de Greeve met zijn Bond zonder Naam
werd in een improvisatie nader op het wezen
van het Humanisme ingegaan.

Een stemmige en passende bevrijdings~
herdenking. bestaande uit een voordracht van
De Wuivende van A. van Duinkerken en de
Achttien Doden van Jan Campert met een
muzikale omlijsting van Nederlandse volks~
liederen, ging vooraf aan een sociologische
cyclus. waarin ons de beginselen van de cor~
poratieve ordening der maatschappij werden
uiteen gezet én de manier waarop deze in
Portugal zijn toegepast, terwijl ons in een
volgende lezing gewezen werd op de verande~
ring en evolutie. die er in de laatste vijf en
twintig jaar in het gematigd Socialisme heb-
ben plaatsgehad.

De laatste vergadering bracht ons een
Hooft~herdenking met declamatie van zijn
werk en muzikale omlijsting van Bach en
Chopin. en in aansluiting hierop een impro~
visatie over de Jeugdbeweging.

Vergelijken wij onze resultaten met die van
verleden jaar, dan vallen dus twee dingen op:
De interesse voor en het meeleven met de
academie waren beide jaren te gering. De
grote winst van dit jaar is echter het toe~
nemen van het aantal improvisaties. waardoor
de grondslag gelegd werd voor een grotere
en meer actieve deelname aan het academie~
leven, wat tevens zal bijdragen tot een ver~
hoogde belangstelling hiervoor in de toe~
komst.

Tenslotte nog een woord van dank aan
onze Moderator voor de belangstelling en de
hulp, die hij ons bood als het debat dreigde
op een dood spoor te geraken. Aan onze op~
volgers: beseft de betekenis van de academie
voor uw priesteropleiding. volgt ons na waar
wij iets goeds presteerden, verbetert ons waar
wij faalden.'

De Secretaris, P. BECKERS.
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Academie "Alberdingk Thijm""

V oorzitter: Hein Lau.
Vice-voorzitter: Marinus W alt~ans.
Secretaris: Leo Wieërs.

Moderator: Dr. J. Boosten.

"Schipper, hou je roer recht," zo klonk het
in de tijd van onze Hollandse zeehelden tel-
kens wanneer een schip zee koos. Het was
ook het parool dat gold in dit academie-jaar.
De zware taak rustte op de voorzitter om het
schip van de academie in de koers te houden
en terug te brengen naar de veilige haven.
Zwaar was deze taak, want de bemanning
was onervaren en stond vreemd. ja soms zelfs
weigerend tegenover haar plicht. Maar on-
danks alle moeilijkheden heeft hij het stuur~
rad vast in handen gehad en heeft hij het
schip behouden naar de haven gebracht. Veel
hulp en steun heeft hij bij dit moeilijke werk
gehad aan onze Moderator die hem met raad
en daad heeft bijgestaan, zoals b.v. door het
houden van twee lezingen in het begin van
het jaar over Renan en over HamIet.

En nu we op het einde van het jaar zijn
gekomen mogen we toch constateren, dat er
iets bereikt is.

Wat de lezingen betreft: ook dit jaar werd
er druk gebruik gemaakt van de vrijheid die
de academie haar leden laat over de stof van
het hoofdopstel. Van de litteraire onderwer~
pen noemen we b.v. "Arthur van Schendel
in de Waterman". Dit hoofdopstel getuigde
van een scherpe opmerkingsgave van de
maker en mag, ook wat stijl, bouw en voor~
dracht aangaat, tot de besten worden gere~
kendo

De muziek was vertegenwoordigd door
een tweetal lezingen: "Gewijde Muziek" en
"De Ontwikkeling van de Muziek" en door
enkele improvisaties, zoals "Paganini" en

I "Volkszang".
De overige lezingen handelden over de

meest uiteenlopende onderwerpen, b.v. "De
Griekse Bouwkunst", "Fotografie en Kunst",
"De Nederlandse Beschaving in de 17e
Eeuw" en "Nederland in het Stenen Tijd~

perk". Enkele goede lezingen werden ge-
houden over "Fresco-schilderen" en "Eras-
mus".

De improvisaties waren echter mi,nder
goed, vaak onder het middelmatige. Dit vond
zijn oorzaak in de te lange duur en de al te
droge accumulatie van jaartallen en feiten.
In de volgende jaren mag er dan ook wel de
nodige aandacht aan worden geschonken dat
het karakter van de impro\risatie behouden
blijft, n.l. een korte uiteenzetting, liefst over
een actueel onderwerp, met een minimum aan
aantekeningen.

Aile declamaties .- en wel bijzonder de
voordracht van Justin Offer mans op de Pro~
pagandavergadering .- getuigden van een
goede voorbereiding, en hoewel er geen
éclatante praestaties werden geleverd, kon
men toch van geen enkel gedicht zeggen, dat
het "vermoord" werd. Grote voorkeur had
men vooral voor Guido Gezelle. Slechts een

hoogst enkele maal bleef er nog tijd over voor
de tweede declamatie.

Als we het afgelopen jaar overzien, menen
we ervan overtuigd te mogen zijn, dat er een
basis .- zij het dan ook een zwakke basis .-
is gelegd waarop verder kan gebouwd wor-
den. We hebben een gerechtvaardigd ver-
trouwen, dat de Academie zal blijven wat ze
steeds geweest is: een aanvulling in litterair
en cultureel opzicht op het gymnasiaal pro~
gramrna, en dat ze zal kunnen worden een
vereniging waarin de leden een brede en on~
bekrQmpen kijk krijgen op litterair en cultu~
reel gebied.

Een nieuwe stuurman neemt nu het roer
over, een gedeeltelijk nieuwe bemanning klimt
in het want; onze wens is: "Behouden vaart
en goede wacht".

De Secretaris.
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------ ~ """

ZONDAG 15, SEPTEMBER VRIJDAG 1 5 NOVEMBER

CONCERT FILMVOORSTELLING

bij gelegenheid van de opening
van het Klein Seminarie door de GOOD BYE, MR. CHIPPS.

KERKEL. HARMONIE ST. CAECILIA
KERKRADE.

>I<

Voorz. Fr. Ploum D,ir. J. Noé S. CATHARINA 25 NOVEMBER.

PROGRAMMA ALS HET DO~K OPENGAAT. . . . . .
1. Vive Rolduc, Mars ;];~. J. Noé
2. Romantische Ouverture.. O. Cordonnier
3. Le Trouvère, Fantasie de

l'opéra """""""""

4. La Fête triomphale "'."

5. Carmen Sylvia, Wals....
6. Alessandro Stradella, Fan-

taisie de l'opéra """"" Fr. v. Flotow
7. Levensvreugde, Mars v. Leest

Lève Rolduc ............
Aan U, IJ Koning der

Eeuwen

G. Verdi
G. v. Dam
[vanovici

. . . . zien wij ons verplaatst op een oud
Kasteel, ergens -langs de Engelse kust, temid-
den van pensiongasten en -personeel. Het
slechte weer dwingt eerstgenoemden hun ont-
spanning binnenshuis te zoeken en om de
verveling te verdrijven, bes!uit men een toneel-
stuk in studie te nemen, waarin alle aan-
wezigen een rol zullen vervullen.

DINSbAG OCTOBER

Als Willy Maley zijn verhaal begint, is de
vroegere Kasteelheer in den vreemde over-
leden en zijn de verre familieleden samen-
gekomen om de opening van het testament bij
te wonen.. Hebzucht en een spheèr van ge-
heimzinnigheid rondom bepaalde personen,
zijn oorzaak van enige verwikkelingen, waar-
toe de bepalingen van het testament en de
mededelingen van de notaris aanleiding geven.
Ontmaskering van de onverwachte mededinger
vormt het slot. v

>I<

"DE WERELD GEZIEN DOOR HET
ANDER OOG VAN EEN MEIKEVER".

voordracht door GODFRIED BOMANS
Duidelijkheidshfllve zij nog vermeld, dat de
personen in het te spelen toneelstuk allen hun
vroegere namen behouden.



PERSONEN

Willy Maley, jong auteur....
John Dickson, avonturier....
Eddy, zijn zoon .........
Bob Lorant, zijn zwager. . . . . .
Jack Wilkins, neef van kas-

teelheer. . . . . . . . . . . . . . . . .. Hein Onderden-
OessinBorming, Brits-Indisch wijngaard

planter. . . . . . . . . . . . . . . . .: Matthieu Knops
Kapitein Brant, oud-gediende Leo. Brueren
Henderson, rustend notaris.. Sef Cobben
Tom Blackland, vriend van

Bob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XavierBogman

James, butler. . . . . . . . . . . . . . .. Frans Lernmens
Boy, manusje-van-alles Guus Dohmen

Harrie van. J-aer
Jan Dings

Theo Krekelberg
Frans Castermans

Verder: een amateur-detective met zijn secretaris,
en een spook.

Zij spelen vier bedrijven.

Met het naderen van S. Cathrien wordt
op Rolduc steeds een groeiende spanning
merkbaar en het is voor alle niet~ingewijden
een grote verrassing. wanneer aan het diner
de programma's met de titel worden rond~
gedeeld.

Nog altijd blijft het een grote moeilijkheid
om voor S. Cathrien een geschikt stuk te
vinden. Na lang zoeken werd eindelijk tot
opvoering van bovenstaand stuk besloten.
Waarschijnlijk was het niet zozeer de voor~
treffelijkheid van het stuk. als wel de on~
mogelijkheid om een beter te vinden die de
doorslag gaf bij de keuze ervan. De grote
zwakheid ervan is. wel de inhoud of beter
gebrek aan inhoud.
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Aan de spelers. werden daardoor zware
eisen gesteld, omdat ze moesten proberen
vooral door hun spel de spanning erin te
houden en zo het stuk te doen slagen. En
dit is vrij goed gelukt: door het goede spel
van de hoofdrollen Jack was o.i. een. tikje
zwak kan men de uitvoering geslaagd
noemen, ook al was het cultureel peil niet
bijzonder hoog.

Het stuk zelf is eigenlijk toneel op het
toneel.

Als het bijna tijd is voor de opening van
het testament, verschijnt Bob Lorant ver~
momd als amateur-detective, vergezeld van
zijn secretaris Tom Blackland. Om beter hun
taak. die de oude kasteelheer hun heeft op~
gedragen te volbrengen, trachten zij reeds
aanstonds bij de overigen de indruk van
domheid te wekken. En vooral door het
lompe optreden van de secretaris die door
zijn stommiteiten de zaal doet brullen van het
lachen slagen zij hierin buitengewoon.

Vlak na hun aankomst dient James, de
butler, Frans Lemmens speelde deze rol
nog stijver dan een stijve butler ooit zijn
kan de notaris aan.

Alvorens het testament te openen merkt



dez~ in opdracht van de overledene op dat
Red CastIe door de omwbners als een spook~
kasteel beschouwd wordt. Na deze in aller

ogen belachelijke mededeling, gaat hij over
tot de opening van het testament. Dit wijst
als erfgenaam van Red CastIe Jack Wilkins
aan, maar bevat de clausule, dat hij om
eigenaar te worden, een vol jaar Red Castle
niet mag verlaten. Hierin ligt de oorzaak vap.
alle volgende verwikkelingen. John en Eddy
Dtckson, die door de verklaringen van de
notaris al hun hoop in rook zien opgaan,
vinden in de verhaalde spookgeschiedenis een
aanknopingspunt om zich met geweld van het
kasteel meester te maken. Eddy probeert, als
spook, Jack te dwingen het kasteel te verla~
ten, waardoor hij tegen de bepalingen van
het testament zou handelen. James, die ver~
moedt wie het spook is, wordt ontvoerd en
dan ontstaat er op Red Cas tIe een sfeer van
onderling wantrouwen. Tenslotte weet Je
amateur-detective en zijn secretaris, het spook
en 'zijn helper te ontmaskeren. De amateur-
detectieve en zijn helper ontpoppen zich dan
als Bob Lorant en zijn vriend die door de
overledene belast zijn met de opdracht de
nieuwe kasteelheer te beschermen tegen de
intrige's van John Dickson en zijn zoon.

De kapitein bleef het hele stuk door wat
hij in het begin was: een oude brombeer, ge~
woon te commanderen en deze rol kan mis-

schien wel op de beste vertolking roemen.
John Dickson was echt de drukke man van

de wereld, die alles op. alles durft zetten, en
die op zijn zoon een totaal verkeerde invloed
uitoefent. Eddy's spel was vrij zwak, maar
als debutant kan men zijn spel niet onver~
dienstelijk noemen. .

De dankbare rollen van de amateur-detec-

tive en zijn secretaris werden goed ten tonele
gebracht, en zij droegen voor een groot
gedeelte bij tot het slagen van deze opvoering.

Ook aan de kleinere bijrollen was de nodige
aandacht besteed.

Aan het slot mogen ook Mhr. van Hees
en zijn toneeltechnici genoemd .worden, die
door de technische verzorging, die inderdaad
af was, hebben mèegeholpen om dit, in zich
weinig biedende stuk toctl nog tot een succes
te maken.

F. H.
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SINTERKLAASAVOND 5.DECEMBER

FILMVOORSTELLING

MARIE-LOUISE.

ol<

MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN
8 DECEMBER

SONATEN - RECITAL.
door

MARCEL FRERE, cello
JOSE PAULUSSEN, piano

PROGRAMMA

1. Vivaldi, Sonate in a
Sonaté in Bes (1e deel)

2. Cervetto, Sonate in C
3. Beethoven, Sonate op. III (1e deel)

4. Rachmaninoff, Sonate op. 19
5. Tscherepnin, Sonate.

De pas heropgerichte muziekclub zette
haar reeks concerten in met bovenstaand pro-

gramma, dat vooral door de goede zorgen
van Mhr. Castermans kon geboden worden
door twee Maastrichtse kunstenaars.

Dit programma was, men ziet het, zeer
degelijk, en voor velen zelfs te zwaar. Het
stelde niet alleen hoge eisen aan de twee'
uitvoerenden, .maar ook aan de muzikale

ontwikkeling van het grotendeels jonge
publiek.

De musici hadden 't zich niet gemakkelijk
gemaakt en daarbij kwamen nog enkele
ongunstige omstandigheden. Zo moesten ze
pracktisch met de rug naar elkaar toe musi-
ceren, om enerzijds de klank van cello en
piano goed tot hun recht te doen komen, en
anderzijds ook rekening te houden met de
plaats van het publiek, zodat dit ook goed
volgen kon. De piano verkeerde niet in een
conditie, die men van 'n concertpiano rede~
lijkerwijs mag verwachten. Hij was vochtig,
zwaar bespeelbaar, en sloeg zeer ongelijk-
matig aan, hetgeen zich vooral wreekte in 't
pianissimo, waar meerdere passages niet tot
hun recht kwamen.

Telkens voordat een, werk werd uitgevoerd



hield de Iheer Frère een uiteenzetting, en wel
eerst in het bizon der over het ontstaan van
een sonate in de klassieke stijlReriode, waarbij
vooral aandacht werd besteld aan Antonio

Vivaldi. SRreker deed dit oR vlotte en be~
vattelijke wijze. Hij schetste leven en werken
van ,,11 Prêto Rosso", zijn werken aan de
San Marco in Venetië, zijn invloed OR Johann
Sebastian Bach, die o.a, Vivaldi's viool~
sonaten voor klavier bewerkte. De uitge~
voerde sonate was 'n "Sonate di Chiesa",

kerksonate. De wijding die er ligt over dit
werk sRrak bijzonder in 't Rlechtig zingende
Largo, en in 't middengedeelte, waar wij de
heerlijke volle toon van Marcel Frère moch~
ten bewonderen. Wegens gebrek aan tijd kon
van 'n tweede sonate van Vivaldi slechts het

eerste deel gesReeld worden. Door de voor~
dracht ging er van de sonate; ofschoon meer
blij van karakter, een zekere rust uit. Mede
door het eenvoudige melodische en harqlO~
nische materiaaL door Vivaldi nog gebruikt,
sRraken deze twee sonates het 'meest tot de
zaal.

Als om te bewijzen, dat er in de 16e en 17e
Eeuw nQg werken van geheel ander karakter
geschreven werden, werd de sonate van Cer~
vetto uitgevoerd, als 'n dartele dans OR 'n
zonnige dag. Veilig mocht men concluderen,
dat deze comRonist jong van hart is geble~
ven bij de meer dan hondeJ:djarige leeftija,
die hij bereikte!

Was tot dan toe aan de Riano slechts een
dienende, bescheiden taak toèbedeeld, meer

OR d~ voorgrond trad de "begeleiding" in
Beethoven, c'..ie blijkbaar ook hier zijn meest
dierbare instrument niet verloochende, De

echte Beethoven sRrak uit de contrasten in
dynamiek en temRo.

Jammer, dat de tijd niet toeliet, dit gehele
werk te sRelen, maar wat we er van hoorden,
werd Rerfect en OR beide instrumenten met
doorvoelde muzikaliteit vertolkt.

Van Beethoven volgde de overgang naar
de moderne tijd met als eerste reRresentant

Ra<:hmaninoff. Van hem werd gesReeld een
sonate oRgebouwd uit volksmelodieën, waar~
aan de weemoed en de vroomheid der Oost~

EuroRese volken ten grondslag liggen. De
rijkdom die in dit werk schuilt werd ons en
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door cello en door Riano met grote technische
vaardigheid en voortreffelijke voordracht
voorgetoverd, doch het geheel leed onder het
bovenaan gehaalde mankement van de Riano,
waardoor van de begeleiding het onmogelijke
geëist werd. '

Ook bij TschereRnin was dit euvel voel~
baar. De betekenis van dit werk ging voor'
'n groot deel langs 't auditorium heen, en
men vraagt zich soms af, waar 't de comRo~
nist om te doen is geweest in dit wonderlijke
sRel van moderne harmonieën. Een knaR
staaltje van keurig samensRel der beide kun~
stenaars was 't in ieder geval; de schoonheid
van deze comRositie is voor ongeschoolde
concertbezoekers nog een gesloten boek.
Maar 't komt wel.

Het was een leerrijk concert, een goed be~
gin voor de muziekclub. Wij kunnen niet
anders wensen, dan dat wij nog meer van
zulke concerten mogen beluisteren, en we
hORen, de beide kunstenaars, die ons dit alles
boden OR zo'n voortreffelijke wijze, nog eens
in de aula te mogen horen.

J. B.
0%<;

DINSDAG 14 JANUARI

FILMVOORSTELLING

DE ZEEHAVIK

0%<

V AST E N A V 0 N 0 ~ ZON D'A G

16 FEBRUARI

VOORDRACHT
IN LIMBURGS DIALECT.

door J. BERTRAND S.M.M.

Een gelukkig initiatief bracht ons OR Car~
naval~Zondag een voordracht van Pater
Bertrand S,ryLM. in Wylré's dialect. Doe!
daarvan was, zoals sRreker zei, te laten zien,
dat ons rijk dialect in staat is alles weer te
geven, wat in een mensen hart kan leven:
blijdschaR' vreugde en smart. En inderdaad,
in de goedgekozen schetsen en gedichten
hebben we een ogenblik genoten van de heer~
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lijke rijkdom van onze streektaal. Wat ons
vooral trof was de fijne humor, waarvan ieder
stuk doortrokken was, en die we zo missen
in onze moderne Nederlandse litteratuur,

Moge deze sappige voordracht ons niet
alleen litterair genot verschaft hebben, maar
tevens iets gegeven hebben van de grdte
liefde, die spreker Limburg toedraagt, 't
"diamante Jändje van Heeregodsoetverke~
zing". ' C. B.

FILMVOORSTELLING

1. JONGENSSTAD.

2. VICTORY PARADE.
+

V AST E N A V 0 N D~M A A N DAG
17 FEBRUARI

ZANGUITVOERING,

door ROLDUC'S SEMINARIEKOOR
en MEERSSEN'S NACHTEGALEN

PROGRAMMA

Rolduc's Knapenkoor:
1. Des winters als het regent
2. De scheresliep
3. Plompaert en zijn wuvetje

Rolduc's Mannenkoor:
, 1. Le Rossignol.. .'. . . , . .. Grétry

2. Heer die uw tent in de
hemelen spreidt Valerius

3. Jagerskoor uit "Der Frei-
schütz" , C. M. von Weber

Meerssen's Nachtegalen:
1. Wiegelied W. A. Mozart
2. Chinees Liedje
3. In de regen
4. Singende Jug~nd
5. Mars

PAUZE

Méerssen's Nachtegalen:
1. Prins Bimmelebam
2. Het Zandmannetje
3. Laatst op een schone zomerdag
4. Heer Jezus heeft een hofke
5. Daar boven uit het vensterke

Solisten:
1. Viele goldne Sternlein
2. Ninna, nanna, de\la vita
3. Addio bel sogno

Rolduc's en Meerssen's Koor:
1. Wilt heden nu treden
2. Merck toch hoe sterck
3. Paaskoor "Cavaleria Rus-

ticana" P. Mascagni
Het geheel staat onder leiding van H. Voncken Pl'.

6Î

Een goede muziekuitvoèring heeft altijd
iets aantrekkelijks voor de liefhebber. Deze
aantrekkelijkheid wordt nog vergroot, wan':
neer twee koren naast elkaar en tezamen een

programma verzorgen. Dan wordt het ene
met het andere vergeleken, hetgeen altijd
aanleiding geeft tot de meest uiteenlopende

meningen. Want er is niets, wat zo subjectief
beoordeeld wordt als de kunst en vooral de
muziek.

De zanguitvoering door Rolduc's Semi~
narie~Koor en de Meerssener Nachtegalen
was echter niet direct een prestigekwestie.
Want beide koren stonden onder leiding van
Kapelaan V oncken en de directeur is ten~
slotte degene aan wie op de eerste plaats de
eer toekomt. Inderdaad hebben wij zijn capa~
citeiten als directeur en goed paedagoog kun-
nen bewonderèn. Waarom ook als paeda~
goog? Omdat een knapen koor onder leiding
van een knappe, dirigent die geen paeda~
goog is, nooit een hoog peil zal bereiken.
Want de jeugd liefde inprenten voor de
abstracte kunst is niet gemakkelijk en toch
hebben de Meerssener Nachtegalen liefde
voor de muziek, hetgeen blijkt uit de onge~

dwongen, blijde, spontane manier van zin-
gen.

De eenvoud en de rust verhoogt de sq~ne
klank van een welgevormde jongensstem. En
dit was ook hetgeen we opmerkten bij de een~
stemmige volksliedje door de Rolducse jon~
gens gezongen. De frisheid en de goede af~
werking deden hier het ietwat minder tech~
nisch geschoold stemmenmateriaal vergeten.
De verheven waarde van het goede Neder~
landse volkslied kwam tenvolle tot zijn recht.

Minder geslaagd zou mèn de drie liederen
door het Rolducse Mannenkoor kunnen noe~

men. Hier deed zich werkelijk merkbaar het
gebrek aan goed gevormde volwassen man-
nenstemmen voor, met name bij de tenoren;
misschien speelde de dunne bezetting van de
partijen ook een rol.

N a enkele voordrachten van solisten, die

blijk gaven van muzikaliteit en gevormde
technische stemontwikkeling, kregen we drie
werken door beide koren tezamen verzorgd.
In het "Wilt heden nu treden" en "Merck
toch hoe sterck'; was het ensemble prachtig.



Het plechtstatige van het eerste en het mar~
kante van het tweede is typerend voor ons
nationaal bewustzijn.

Als een majestueus slot het Paaskoor uit
de "Cavaleria Rusticana". Het stuk lag pre~
cies in het vermogen van beide koren samen.
Jammer dat er een goed orkest ontbrak voor
instrumentale begeleiding, dan hadden we
een stukje opera beleefd. Alle lof voor de
wijze van uitvoering van dit niet gemakke~
lijke werk. Hier v~lden beide koren elkaar
goed aan.

Het geheel mogen we wel geslaagd noe~
men. Meerssen heeft zijn reputatie zo moge-
lijk nog verhoogd en Rolduc's Koor heeft
goede verwachtingen gewekt. Laten we ho~
pen dat dezè uitvoering van beide koren een
jaarlijkse traditie wordt. F. H.

>1<

VASTENAVOND

DINSDAG 18 FEBRUARI

NATIONALE FEESTDAG.

OFFICIELE PROCLAMATIE

van de geboorte yan
PRINSES MARIA CHRISTINA

PLECHTIGE HOOGMIS.

REVUE
door de studenten van de Philosophie

FANCY FAIR.

FILMVOORSTELLING

VRIJ EN ONVERVEERD.

NOORWEGEN.

Voordracht met Film door

PATER NOTEBOOM O.F.M.
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ZONDAG "LAET ARE" MAART16

WILLEM TELL
van FR. VON SCHILLER

Gespeeld in acht taferelen in een
Nederlandse bewerking.
Met illustratieve muziek

uitgevoerd door, orkest

vrije

DE SPELERS

Herman Gess!er, landvoogd in'
Schwijz en Uri , Fons Castermans

Wemer, Heer van Attinghau-
sen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Willy Heuvelmans

Ulrich van Rudenz, zijn neef Piet Goris
Rudolf der Harras, stalmeestèr

van GessIer Jos. Buck
Johan Parricida, Hertog van

Schwaben ... . . . . . . . . . . . .. Harry Richaerts
Wem er Stauffacher ,... Lei Brueren
Koenraad Hunn .., Jan Boonen
Hel Reding. . . . . . . . . . . . .. ., .. Matthieu Knops
Hans auf der Mauer Piet Verkoyen
Jörg im Hofe """""","" Wim Brinkman
Jost van Weiler Jo Hermans

landlieden uit Schwijz

Walter Fürst ,.. Frans Schols
Willem Tel! ,..,. .'. Jan Castro
Rösselmann, pastoor ,Frans Lemmens
Petermann, zijn koster Guus Dohmen .
Kuoni, herder Harry Richaerts
Werni, alpenjage'r """"" Cor Bertrand
Ruodi, visser Jo Driessen

allen uit Uri

Arnold van Melchtal Koen Geurts
Koenraad Baumgarten Wiel Hoefnagels
Meier van Samen ,.. Harry Richaerts
'Struth van WinkeIried Jan Maenen
Klaus van der Flüe , Theo Borgers
Burkhart , Eug~l)e Huids
Amold van Sewa """""", Marmus Waltmans

landlieden uit Unterwalden

Walt er, zoontje van Willem
Tel! ,...

Jenny, vissersknaap. ., ., . . .. .
Seppi, herdersjongen........
Bedelaar. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Wim ,Martens
Tom van Stokkom
Toon Janssen
Hein Onderden-

wijngaard
Henri van Laer
Jan Billekens

Frieszhardt, soldaat. .. .. . . . . .
Leuthold" soldaat. . . . . . . . . . . .
Landlieden, soldaten, straat-

jongens

De muziek wordt uitgevoerd door h~t orkest
, "LYRA"

dirigent J. H. Noé

Telkenjare geven de leerlingen van Rolduc
op Zondag ,Halfvasten een toneeluitvoering. .



GESSLER

Halfvasten is de dag voor het "grote stuk",
het hoogtepunt in het toneelleven van deze
oude onderwijsinstelling. Als grote stukken
werden in de loop der laatste: jare~ o.a. geko~
zen Sophocles "Oedipus Rex", de "Jvlacoeth"
van William Shakespeare, van Delf t's "Saul
en David" en Vondels "Joseph in Dothan"

f

en "Lucifer". Dit jaar hebben zij Schiller' s
volksstuk "Wilhelm TeIl" gespeeld.

Het feit, dat de schooljeugd~bezetting ieder
jaar belangrijke wijzigingen ondergaat is voor
de leiders van het school-jeugd-toneel een
niet geringe moeilijkheid. Bruikbare toneel~
krachten verdwijnen en nieuwe komen aan,
\\raaronder dan de nieuwe ,sterren" moeten

gezocht worden. .

En de ene leerlingen~generatie telt meer en
betere tonelisten dan de andere. Dat de be-

reikte resultaten dus zeer, verschillend zijn
laat zich begrijpen.

Djt jaar onderging de Rolduc~bevolking
zeer aanzienlijke veranderingen; van Sittard,
Roermond en Weert kwamen .de jonge pries~
terstudenten naar Kloosterrade, dat de niet~
priesterstudenten hadden' te verlaten.

De Rolducse leraren de Heren P. Slangen
en C. Janssen stonden dan ook voor een niet
lichte taak: uit de nieuwe en onbekende
aanwas diegenen selecteren, waarvan een
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behoorlijke toneelprestatie verwacht kon
worden. \

En de uitvoering van dit jaar bewee1? dat
zij niet gevonden hebben wat zij zochten.
Onder de gegeven omstandigheden was
opvoeren van "Wilhelm TeIl" dan ook een
experiment, dat niet van gevaren ontbloot
was.

Het pleit voor de ondernemingsgeest en
de durf der toneelleiders, dat zij dit stuk toch
gebracht hebben. Er is hard, met liefde en
toewijding gewerkt en er was aan deze uit-
voering zeer veel zorg besteed. Dit bleek van
de eerste tot de laatste der 240 ~inuten, die
deze uitvoering in beslag nam.

De rolkennis en' dictie was goed; bij
enkelen zelfs voorbeeldig goed. Te veel der
jeugdige executanten speelden echter te wei~
nig en declameerden te veel. In de bewegin-
gen van handen en voeten zat ee~ te zeer
duidelijk aangeleerde en ietwat hinderlijke
uniformiteit. Lei Brueren, die de rol van W er~
ner StauHacher vertolkte was de enige, die
een loffelijke uitzondering vormde. Hij ver~
ried toneelbloed te bezitten.

Ondanks de tekortkomingen kan men toch
zeggen, dat de jonge tonelisten erin geslaagd
zijn dit stuk op onderhoudende wijze uit te
spelen en speciaal in 't vijfde en z~vende

)

STAUFFACHER.



tafereel deden zij het zo aardig en enthousiast,
dat de Rolducse bevolking zichtbaar mee~
leefde.

Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat deze
uitvoering voor de medespelenden en voor
hen, die het publiek vormden een gebeurtenis
is geworden in hun Rolducse tijd. En dit feit
op zich is al zeer belangrijk.

De decors op het goed uitgeruste toneel,
waar met het buitengewoon fraai licht~
bronnen~stelsel zeldzame resultaten werden
bereikt, waren af.

De grimeur, de heer Serno, heeft op kun~
dige wijze en met vaardige hand de schmink~
staven gehanteerd; de "koppen", die hij het
toneel opzond waren af.

Het "Lyra" -orkest uit Spekholzerheide,
onder leiding van de heer J: H. Noé, zorgde
voor een machtige illustratie, waarvan Ros~
sini's ouverture ,,\Vilhelm TeIl", di~als in-

leiding gespeeld werd, de basis vormde.
Zoals gezegd, het "grote stuk" werd onder

moeilijke omstandigheden gebracht en voor
de wijze, waarop men getracht heeft "to make
the best of it" kan men slechts waardering
hebben. De uitvoering was zodanig, dat zij
verantwoord was.

"Gazet v., Limburg". Mr. S.

+

F EE S T V A N DEP R E S I DEN T
18 EN 19 MEI

ZONDAG 18 MEI

GOUD

opgevoerd door "HET MASKER"

Regie: GABR. BECKERS
Décor: HETTY KLUYTMANS

Grime: HUB. CLAESSEN

PERSONEN

[saiah Bartlett, - Kapitein van
de Triton Gabr. Beckers

Sarah Allen, zijn vrouw. . . . .. Mevr. G. Sint
Nicolaas

Mevr. D. Kuyper
Léoll Budé .

Suze, hun dochter..........
Nat, hun zoon.' ;.......
Daniëi Drew, verloofde van

Suze """"""""""" Anton v.
Aernsbergen

Berry, dokter Sjèf Nysten
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Silas Horne, bootsman......
Ben Cates, matroos. . . . . . . . . .
Jimmy Kanaka, matroos....
Butler, kok. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giel Maessen
Sièf Nysten (d.)
Wiel Hanssen
An 1. v.

Aern'3bergen (d.)
Jacq. CoumansAbe', "scheepsjongen . .. . .. .'

Dr. Beckers en Rolduc' zijn geen onbeken~
den voor elkaar. Reeds twee keer hebben wij
van zijn toneelkunst mogen genieten, toen hij
"Adam in Ballingschap" voordroeg en toen
hij de zeer lastige Urielrol in Vondels "Luci~
fer" speelde. Met zijn gezelschap "Het Mas~
ker" heeft hij nu voor ons opgevoerd "Goud"
van de Amerikaanse schrijver Eug. O'Neill.

Kapitein Bartlett stelt zijn leven in dienst
van één, aards doel: Goud. Zijn fantasie
houdt er zich mee bezig, zijn gedachten gaan
er naar uit, zijn daden worden erop gecon-
centreerd. Kortom zijn ganse leven is één~
zijdig gericht op dit éne, vergankelijke en
niet bereikbare. Daardoor raakt zijn gods~
dienst en zijn sociale plicht geheel op de
achtergrond. Zijn leven is enkel gouddorst;
de ontwikkeling kan geen andere zijn dan
hartstocht, bezetenheid, krankzinnigheid en
tenslotte de dood. Zijn leven is één spanning
tot hoogspanning toe; geen enkel moment.
brengt hem ontspanning. Geen mens kan dat
volhouden, daaraan gaat hij geestelijk en
lichamelijk dood. En zo stort het', gouden
waangebouw, dat de kapitein in zijn leven
heeft opgetrokken op het éne bewustzijns-
moment ineen e,\1 sleurt de kapitein, die zich
daarin een plaáts heeft gezocht, mee in zijn
val.

Met dit gegeven heeft Q'Neill een toneel~
stuk' opgebouwd van grootse allure. De ka-
rakters van de hoofdpersonen zijn scherp
getekend. De nevenscènes en verwikkelingen
vloeien logisch voort uit de handelingen van
de centrale figuur. Men blijft daardoor ge~
boeid, men begrijpt dat alles echt is. Het
gevoel van onbevredigdheid als gevolg van
irreële of te verrassende gebeurtenissen dringt
zich geen enkele keer op.

Beckers heeft de kapitein gemaakt tot de
allesbeheersende figuur, de hartstochtelijke
hunkeraar, die alles en allen dienstbaar maakt

aan de verwezenlijking van zijn doel. In een
strak gespannen climax voert hij het publiek
mee in de beklemmende ontwikkeling vàn



zijn persoon. Het optreden van zijn vrouw,
zoon en dochter onderbreekt soms even de

lijn van het proces, zodat een lichte ontspan~
ning enige verademing brengt, maar dan
komt zijn ~Jggestieve figuur weer het spel
voortzetten en beheersen. Beckers speelt met
een vitaliteit die zijn medespelers niet bena~
deren. Het spel van Sarah Allen, goed,
vroom en principiëel is sober, iets te slap,
niet gespannen genoeg. De rollen van zoon
en dochter zijn geenszins gemakkelijk; zij
beelden hun karakters levensecht, werkelijk
uit. Anton van Arensbergen heeft zich in de
rol van schipbreukeling beter ingeleefd dan
in die van verloofde van Suze. De verdere

bijrollen zijn zorgvuldig geregisseerd en afge~
werkt. Het hele spel droeg het kenmerk van
Dr. Beckers' dynamische regie: levendig, fel.
markant en typerend. J. DINGS.

+

MAANDAG 1 9 MEI

CONCERT

door het ,

HARMONIE~ORKEST

DER ORANJE~NASSAU MIJNEN

onder leiding ;ran de Heer F. BASTIN

1. Feestmars

2. Raymond Ouverture A. Thomas
3. BalIet d'Isoline A. Messager

a) Moderato
b) Andante, tempo di

Mazurka
c) Molto Moderato
d) Alegretto

4. Les Vêlpres Siciliennes.. G. Verdi

5. Suite Orientale A. Popy
a) Les Bayadères
b) Au bord du Gahge
c) Les Almées (danse)
dj Patrouille

6. Les Saltimbanques, Fanta-
sie ,. L. Ganne

7. La Housarde, valse mili-
taire , L. Ganne

8. Slotmars en Limburgs
Volkslied
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DIN S 0 A-G JUNI3

JEUGD-CONCERT

uitgevoerd door

HET MAASTRICHTS

STEDELIJK ORKEST

onder leiding van PAUL HUPPERTS

PROGRAMMA

'1. Toelichting der houtblaas-
instrumenten van het sym-
phonieorkest:
a. Fluitfragmen,ten uit de

te Arlésienne-suite van Bizet
door de heer M. Lahey

b. Hobofragmenten uit het
2e deel van Sinfonia .. van J. Chr. Bach
door de heer A. Hautvast

c. Clarinet Canzonnetta .. van G. Pierné
door de heer C. Bruinen

d. Fagot tste deel uit Fa-
got-concert van W. A. Mozart

~ door de heer P. Paulissen

PAUZE

2. L'apprenti Sorcier met toe-
lichting. . . . . .. . . . . . . . . ... van P. Dukas

3. Intermezzo uit de opera
"Cavalleria Rusticana" van P. Mascagni

4. Tw~e Slavische Dansen.. van A. Dvorak

Het eerste jeugdconcert dat' door het
M.S.O. in onze aula gegeven werd voor leer~I

lingen der Middelbare Scholen in Kerkrade,
de jongens van de O.V.S. en muzieklief~
hebbers van Groot~Rolduc is voor de toe~

hoorders een qpenbaring geweest.
Het is nu eenmaal tot nu toe met onze

Middelbare Scholen zo gesteld, dat de aes~
thetische opvó'eding zich vrijwel uitsluitend
beperkt tot het kennismaken met en het leren
genieten van letterkundige schoonheid, ter~
wijl er toch voor ieder die geleerd heeft te
luisteren onvermoede heerlijkheden voor het
grijpen liggen in de muzikale scheppingen
van de 'grootmeesters der muziek. Dit leren
luisteren is misschien niet zo productief en
onmiddellijk nuttig als vele andere wetens~
waardige dingen, die de student van tegen~
woordig in zich moet opnemen, maar voor
zijn persoonlijk geluk zeker van veel meer
waarde.

. Dit grote goed, dit leren luisteren bij je



brengen aan de schooljeugd is de opzet van
dergelijke jeugdconcerten.

Heel schools werden in het eerste deel van

, het concert achtereenvolgens de verschillende
houtblaasinstrumenten van het symphonie~
orkest aan het publiek voorgesteld en gede~
monstreerd: de speelse fluit en piccol::>, de
luidruchtig schertsende of weemoedig kla-
gende saxophoon, de lyrische klarinet, de
klankrijke, misschien voor menig ongeoefend
oor wat schel klinkende hobo. de variatierijke
fagot. Dooi:' elk der instrumenten werd een
solo met orkest uitgevoerd.

Na de pauze gaf Paul Hupperts, die WIj
steeds meer leren waarderen als een uiterst

fijngevoelig dirigent, een uitvoerige analyse
van het beroemde symphonische Scherzo van
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Paul Dukas "l'Apprenti Sorcier", waardoor
zelfs meer geoefende hoorders in dit werk,
onvermoede rijkdommen ontdekten. De uit-
voering van dit geestige muzikale verhaal van
de onvoorzichtige jonge heksenmeester werd
gevolgd met een spanning die een boeiend
verteller misschien niet zou hebben kunnen
bereiken.

Het concert werd besloten met twee grote
tegenstellingen: het zangerige Intermezzo uit
Mascagni's "Cavalleria Rusticana" en de
onstuimige "Slavise Dansen" van Dvorak.

Dit eerste jeugdconcert, dat een succes
vverd ondanks de waarlijk tropische hitte en
ondanks de zeker niet perfecte accoustiek,
moge gevolgd worden door een lange serie
van dergelijke uitvoeringen.

~
"'"
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SPORT[" SPEL

Voetbal

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit
und neues Leben blüht aus den Ruinen.

Wilhelm Teil IV 2.

De aanhaling van deze tekst als uitgangs~
punt voor een jaarverslag zal misschien ver~
wondering wekken bij de lezer, doch bij
nadere beschouwing van dit artikel zal ieder~
een inzien dat ze gemotiveerd is en inderdaad
een goed begin vormt.

Toen aan het eind van het schooljaar 1945
-1946 het traditionele sportprogramma was
afgewerkt, kon ieder objectief criticus met
recht zeggen dat het sportleven op Rolduc op
een dood punt gekomen was en dat een gron~
dige hernieuwing absoluut noodzakelijk was.

Deze down-periode werd geweten aan de
oorlog; deze had immers aan de jonge mensen
de mogelijkheid voor een vlot sportleven ont~
nomen door stopzetting van de productie der
elementairste sportmiddelen. Daardoor leden
alle clubs onder een grote materiaalschaarste
en wel het meêst in 1945--1946.

Hierdoor had de sport veel van haar uiter~
lijke glans en aantrekkelijkheid verloren.
Vaak immers, verschenen we op het veld met
oude shirts in vijf verschillende kleuren en

met schoenen en ballen in nog hopelozer toe~
stand.

Het spel zelf was al niet beter. De routine
van de spelers was zoek. De generatie tussen
1940-1946 was niet opgegroeid tussen de
ontelbare balletjes die in de vrije kwartiertjes
voorheen zoveel ontspanning en routine ver~
schaften. Dit gemis was niet ondervangen
door een regelmatige, serieuze veldtraining en
op de duur moest het averechts werken. De
techniek verdween en daarmee daalde het
spelpeil.

Bovendien leefden wij in heel de oorlog op
een afgesloten plek grond, van sportcontact
met buiten clubs was geen sprake. Het élan
verminderde daardoor. Het bevrijdingsjaar
bracht daarenboven nog twaalf maanden van
volledige non~activiteit. Hierdoor wordt wel~
licht verklaard dat wij in het vorige school~
jaar slechts één keer een. match "à la Rolduc"
meemaakten; dat was de bekerwedstrijd Pan~
tarei--;-Sparta. Toen zagen we Rolduc nog
eens op zijn best.

Toch mogen we niet zeggen dat er in 1945
--1946 geen moeite gedaan is om na de
bevrijding te herrijzen en met nieuwe geest~
drift aan de slag te gaan, maar het sportleven
op Rolduc herrees niet. Zelfs de wondertent~
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PANTAREl - Kampioen

avonden bleken niet effectief en dit ble~k wel

zeer duiçlelijk op de Intercollegiale te Sittard.
Toen we dan aan het eind van dat jaar

de balans opmaakten, was ieder ervan over~
tuigd dat we opnieuw moesten beginnen met
heel de organisatie van de sport. Het hoofd~
probleem moest opgelost worden d.w.z. de
elementairste zaken voor de sportbeoefening
moesten worden aangeschaft. Zonder be~ J

hoorlijk materiaal kan organisatie en enthou~
siasme niet veel bereik~n: zonder hockey~
sticks geen hockeyclub, zonder ballen geen
voetbalclub en zonder rackets geen tennis~
club. -

Met een gereserveerd optimisme wachtten
we op het komend seizoen. De grote s'tap zou.
gewaagd worden onder leiding van de nieuwe
moderator,met een nieuw bestuur en met een

nieuwe bevolking.

Het sèhooljaar is ten einde en we zullen
nu trachten een verslag te geven over het
afgelopen seizoen.

Het zal niet zijn het traditionele verslag
met vele bladzijden over de verschillende
matches - met uitzondering van de inter~
collegiale - maar meer ee~ beschouwing
over de voetbalsport in haar geheel. Papier~

schaarste heeft namelijk onS normaal kwan~
tum &ladzijden ingekrompen maar ook gaat
de belangstelling van het gros in een andere
richting. Bovendien is over de wedstrijden
zelf reeds in de loop van het jaar genoeg
geschreven in de W ondertent~rttbriek van
V.R.E.E.

Het bestuur bestond uit Justin Offermans,
Hub Timmermans en Lei Brueren. Van het
begin af werd flink aangepakt om de be~
staande moeilijkJ;1eden op te lossen, hierbij
geholpen door de nieuwe en enthottsiaste
moderator, Mhr. Schrijen,

Met de oplossing van het ballen~probleem
werd direct een begin gemaakt, maar zonder
veel succes; na een maand was de voorraad
niet meer dan één nieuwe en drie ç>ude bal~
len. Toch moest er gevoetbald wordèn. Ge~
lukkig werd eind October de voorraad met
twee ballen aangevuld. Maar wat betekenen
twee ballen voor voetballend Rolduc? Sint

Nicolaas bleek van onze. verlangens op de
hoogte te zijn' en zond ons drie nieuwe bal~
len in de plaats van vijftien opgelapte oor~
logsballen. Voorlopig waren we hierdoor
gered.

N a de lange winterperiode kregen we een



gunstig bericht van onze "reparateur". Hij
was weer in staat onze oude ballen te her~
stellen; in dè loop van het jaar weiden door
~em ongeveer veertig ballen herstèld. Hier~
door waren we gered.

Intussen had Mhr. Schrijen een compleet
stel Oranje~shirts. voor ons te voorschijn
weten te toveren; Pantarei was de gelukkige.
In het tweede trimester werden Sparta en
Avanti nog met nieuwe shirts verrast. Wan~
neer in het volgend jaar Limburgia nog in
nieuwe shirts wordt gestoken is alles com~
pleet. .

De veldtraining vormde een andere moei~
lijkheid. Driehonderd actieve voetballers ('en
behoorlijke gelegenheid tot spelen geven
viel niet mee. Het voetbalspel was dit jaar
nog meer in trek. dan vroeger omdat de
hockey~ en tennisclub jammergenoeg weinig
belangstelling genoten. Dit heeft het hele
jaar door de goede gang van zaken zeer be~
lemmerd. Wij hopen' dat in de toekomst de
belangstelling voor andere spelen nog meer
zal toenemen; dat onze jongens zullen inzien
dat voetballen niet de enige sport is en dat
hockey~, tennis-, handbal- en korfbalspel ook
fijn en zeer ontspannend zijn.

Bij de keuze van het Rolduc's, elftal. die'
nooit bijzonder gemakkelijk is, werd steeds
getracht zo objectief mogelijk te werk te
gaan. Voor de keuze van het elftal voor de
Intercollegiale werd het dagelijks bestuur
zelfs met drie leden uitgebreid om elke schijn
van "chauvinisme" te vermijden. Het officiële
tenue van Rolduc's elftal werd ook gewijzigd:
voortaan zou ons team spelen in Oranje-
Wit.

Willy Heuvelmans zorgde voor sprekende
en originele sporttekeningen.

Het oude reglement gaf vaker aanleiding
tot moeilijkheden. Verschillende wijzigingen
werden daarom aangebracht zodat het meer
overeenstemde met de eisen van de tijd en
de nieuwe sportregelingen.

De nieuwe clubindeling.

Doordat Rolduc na de grote vacantie
bijna uitsluitend met Limburgers bevolkt was
werd een nieuwe indeling noodzakelijk.

De volgende indeling werd vastgesteld:

7!J

1e klas:
Pantarei:
Minor I:
Sparta I:

Philosophie
Zuid~Limburg tot Sittard
Overig Limburg en

nièt~Limburgers.

(Voor de lagere klassen werd Zuid.
Limburg in twee gedeeld:

Avanti: leerlingen ult. de dekenaten Gul-
pen, Heerlen en Kerkrade.

Limburgiéi: leerlingen uit de dekenaten
Maastri~ht, Meerssen, Schinnen, Sittard eD
Wijk.L.

2e klas: Sparta 11
Avanti I
Limburgia I

3e klas: Sparta III
Avanti 11

Limburgia 11
Klein Rolduc

Voor de bekerwedstrijden wordt voortaan
een halve competitie gespeeld.

Competitie en Bekerwedstrijden.

Competitieleklas
Sparta- Minor
Minor-Pantarei
Pantarei-Sparta
Minor-Sparta
Sparta- Pant~rei
Pantarei-Minor

2-1
2-1
4-4
5-1
0-8
'3-2

Eindstand:
Pantarei
Minor
Sparta I

1
2
2

5
4
3

16-8
10-7
7-18

4
4
4

2
2
1

1
0
1

Pantarei kampioen.

Bekercompetitie 1e klas.
Sparta 1- Minor 3-4
Pantarei-Sparta I 4-0
Minor-Pantarei 2-1

Eindstand:
Minor 2 2 0 0 4 6-4
Pantarei 2 1 0 1 2 5-2
Sparta I 2 0 0 2 4 3-8

Minor bekerhoudster.
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Sparta. De midden~linie was zwak; boven~
\

dien stelde de keeper teleur in de beketV\ed~
strijden. In het begin der wedstrijden speelde
Sparta gewoonlijk resoluut en hoopvoL maar
gewoonlijk volgde dan een inzinking. Toch
had de club verschillende goede spelers, vier
speelden er geregeld in Rolduc's elftal. De .
fout zat in de verdeling der spelers; men gaf
te veel werk aan jonge krachten die routine
en uithoudingsvermogen misten. Op andere
plaatsen zouden zij zeker beter voldaan
hebben. ' ,

Minor. 'n Homogeen elftal met weinig
zwakke plekken. In ae bekerwedstrijden was
de wispelturigheid van de competitie verdwe~
nen. Dit bracht hun een verdiende overwin~
ning op Pantarei in de slotwedstrijd.

Pantarei. De philosophen sukkelden met
h,un voorhoede. De- kracht van deze club lag
bij enkele goede spelers goed verdeeld over
het gehele elftal. Daardoor was Pantarei
moeilijk te verslaan. De achterhoede was wel
het beste deel van de club.

Competitie 2e klas

Sparta II-Limburgia I
Limburgia I-Sparta 11
Limburgia I-Avanti I
Avanti I-Limburgia I
Sparta II-Avanti I
Avanti I-Sparta 11

MINOR

Eindstand: .

Avanti I 4

Limburgia I 4
Sparta 11 4

Avanti kampioen.

4 . 0
2 . 0
0 0

0
2
4

8
4
0

13-4
13-6
5-21

Bekerwedstrijden:
Sparta 11- Limburgia I
Avanti I-Sparta 11

~imburgia I-Avanti I
Beslissing swedstrij den:
Sparta II-Limburgia I
Avanti I-Spartiill
Avan ti bekerhoudster.

3-0
3-0
1-0

1-0
1-0

Sparta: 11 bleef goed vooruitgaan. Na ~een
slecht begin in het eerste trimester waren zij
geduchte tegetista'nders in de wedstrijden om
de beker die hun slechts op het nippertje
ontging. 't Volgend jaar zullen zij zeker meer
succes oogsten.

Limburgia bleek reeds van het begin af een,
pittige club te zijn met een hardwerkende
voorhoede. Qe spelers wisten zich echter niet
voldoende aan elkaar aan te passen, waardoor
vap goed samenspel dikwijls niet zo heel veel
terecht kon komen.

Avanti bleek .het hele jaar door de sterkste
club. In de competitie bieven zij' ongeslagen,
maar toch wisten zij slechts met moeite .de

1-5
7-1
1-3
1-0
2-7
2-1
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beker te veroveren, toen de mededingers de~
goede vorm te pakken hadden. Een ploeg met
goed spelersmateriaal en veel beloften voor
de toekomst. Proficiat!

Competitie 3de klas:
Evenals verleden jaar bleken ook nu weer

de "mannen" van Klein Rolduc door hun
enthousiasme, geholpen door de aanmo~di~
gende belangstelling der vele toeschouwers
de beste ploeg, hoewel Li!llburgia II tenslotte
toch nog een kleine kans kreeg.

Na een zeer goed begin ontstond er name~
lijk een inzinking in het Klein Rolducse team

. tengevolge vaneen zeker gebrek aan saam~
horigheid. Hierdoor gingen verschillende
puntjes voor hen verloren. Gelukkig wisten
zij vrij spoedig hun goede vorm weer terug
te vinden, waardoor zij ook beslag konden
leggen op het kampioens,chap. Proficiat!

Over het algemeen heerste er onder de
spelers van deze afdeling steeds een prettige,
frisse geest, waardoor het voetballen voor de
spelers en voor de kijkers steeds een genot
was. Dat het krachtverschil niet zo groot was

AVANTI I'

Rolduc' s Elftal.

Hoewel het Rolduc's Elftal over .het ge~
heel genomen niet zwak kan genoemd wor~
den, bleek het toch weinig productief ten~
gevolge van een teveel ,aan jonge spelers en
een teveel aan achterspelers. De achterhoede
voldeed steeds zeer goed, terwijl ae kant~
halfs en voorhoede het hele jaar door slechtsI

matig bleven. Alleen in wedstrijden tegen
:rvI.T.S. en in de eerste helft van de wedstrijd
tegen Sittard op de intercollegIale vormde
het elftal een geheel en werd er uitstekend
spel vertoond. Behalve tegen de elftallen van
de Bisschoppelijke Colleges op de inter~
collegiale (waarover speciale verslagen vol~
gen) werd er nog gespeeld tegen M.T.S.
Heerlen, Chèvremont en College Weert. .

I

tussen de verschillende clubs blijkt wel uit
de eindstand:

Klein Rolduc 6 4 0 2 8 2715
Limburgia II 6 3 1 2 7 1716
SpSlrta III 6 3 0 3 6 1311
Avanti II 6 1 1 J 4 3 1O23



ROLDUC - WEERT

Rolduc- M.T.S.
Rolduc-Chèvremont
Rolduc- Weert

1-2
2-8
2-1

5 Mei. Inter~Collegiale.

Om half tien rijdt de bus vol met jonge
mannen - elf enthousiaste spelers en 'n stel~
let je levendige supporters - de poort uit.
Er zit. steming in 't geheel.

We snorren Kerkrade en Heerlen voorbij.
stoppen even in Sittard om onze Moderator
op te pikken en voort gaat het in één ruk
naar het sportveld R.F.C. in Roermond.

Alle colleges zijn reeds aanwezig. de elf~
tallen van Weert en Roermond staan reeds
opgesteld voor de begin-match. De fluit van
de scheidsrechter blaast er een begin aan en
geeft daar mee tevens het sein voor een oor~
verdovend geschreeuw, dat uit honderden

, jongenskelen opstijgt ter aanmoediging van
hun favorieten.

Roermond-Weert 4-1. 1)

Had Weert over een aantal spelers be-
schikt, die in staat gebleken waren dbelpun~
ten te maken. dan had het zich in de eerste
twintig minuten een veilige voorsprong van
ten minste 2-0 kunnen verzekeren. Nu gin~
gen uitmuntende vrije kansen door zeer slecht
schieten verloren. Over 't algemeen st~nd de
wedstrijd nog al op laag peil. 't Spel maakte
een rommelige indruk. Na twintig minuten

I) V.R.E.E.
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valt er meer verband te bespeuren in de
Roermondploeg. Een doelpunt is 't gevolg
van een fraaie aanval over de rechtervleugel
1-0. Enkele ogenblikken later maakt Weert
gelijk 1-1. Roermond wordt nu gevaarlijker
en weet voor rust nog tweemaal te doel~
punten. Ruststand 3-1.

Na rust onderneemt Weert enkele gevaar-
lijke aanvallen. Een harde schuiver van de
rechtsbinnen weet echt~r de uitstekende Roer~
mond-doelman te stoppen. Roermond neemt
nu geheel het heft in handen maar houdt het
spel veel te kort. Tenslotte weet Roermond
uit 'n corner 22 min. na rust, na een doel~
worsteling voor 't laatst te scoren. 4-1.

Rolduc-Sittard 1-4.

De wedstrijd begint met een periode van
Rolducs overwicht gedurende ongeveer 10
minuten. Tijdens deze periode van waarlijk
goed samenspel ontstond er in de 8e minuut
een uitstekend doelpunt. Offermans geeft
een pass naar de vrijstaande Brueren, die niet
aarzelt en met een laag zuiver schot de Sit-
tard doelman passeert, 1-0. Weer komt
Roldu,c terug, een aanval voor de linker~
vleugel. Claessen zet voor doel. maar Göb-
bels in moeilijke positie, schiet naast. Nu
komt Sittard meer opzetten en slaagt erin
gelijk te maken. Telkens weer bleven de
achterspelers van Rolduc te ver naar ac4te~
ren, en mede dank zij 't feit dat de midvoor
soms te ver naar voren ging, ontstond er.J

tdkens een gaping tussen voor- en achter~
hoede. 'n Schot van de rechtsback van Sittard
dwars over het lege middenveld naar de
Sittard. linksbinnen v. d. Burgt; Castro. die
.overigens deze gevaarlijke man uitstekend
bewaakte. mist; v. d. Burgt vangt de bal op
en stormt op het Rolduc doel af. waar hij de .
aarzelende Dabekausen gemakkelijk kan pas~
seren 1-1.- Met deze stand komt rust.

Direct na de aftrap komt Sittard weer op~
zetten. Bij Rolduc is ondertussen Timmermans
vervangen door P. Schleijpen. Rolduc heeft
weer een licht overwicht en voortdurend ver~
keert het Sittard~doel in gevaar. Succes komt
echter aan de andere kant waar de links~
binnen van Sittard uit een corner met een
kopbal doelpunt 1-2.
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ROLDUC'S ELFTAL

Bij een snelle aanval van rechts we,et Dab,
de bal niet onder contröle te krijgen en weer
is 't dezelfde speler die doelpunt 1, ,3. Even
voor het einde verrast 'n hoge bal van rechts
Dab. J, ,4. Met deze stand komt 't einde.
Een stand, die Sittard een verdiende, zij het
enigszins geflatteerde zege, bezorgde.

Rolduc, ,Weert 1, ,0.

Rolduc verschijnt met enkele invallers in
het veld voor rechts~ en linksbuiten. Weert
speelt met de wind in de rug en heeft hier
aanmerkelijk voordeel van. Toch wegen in de
eerste helft de partijen tegen elkaar op. De
eerste aanvallen zijn voor Rolduc en deze
leveren al direct een corner op. De bal wordt.
echter weggewerkt. De Rolduc~verdediging
met Castro aan 't hoofd geeft geen krimp.

Na de rust is Rolduc overwegend in de
meerderheid. Maar het houdt het spel te kort.
Onafgebroken belegert Rolduc het Weert-
doel, maar succes blijft uit. Na ongeveer 20
minuten spelen in de 2e helft krijgt Rolduc 'n
vrije trap te nemen even buiten het straf~
schop gebied. Biueren neemt die trap, maar
de keeper werkt weg. Castro, die inmiddels
naar voren is gekomen vangt de bal op, pqS~
seert een speler en schiet onhoudbaar in 1, ,0.
Met Rolduc in de aanval komt 't einde.

Sittard, ,Roermond 0, ,0.

Gedurende 110 minuten heerste er hoog~
spanning (rond 't R.F.C.~terrein in deze
laatste strijd, die voornamelijk door de ver~
dedigingen beheerst werd.. Had Roermond in
de eerste helft een licht overwicht (dank zij
het wind~voordeel), 't zelfde kon men van
Sittard zeggen ig de tweede helft. Beidedoe~
len verkeerden beurtelings in gevaar. Zelfs
in de gebruikelijke 20 minuten' verlenging z~g
geen van beide ploegen kans te sc.oren. Met
0, ,0 kwam 't einde, 'n uitslag, die de verhou~

ding goed weergeeft. ),
Het Penalty~trappen besliste tenslotte ten

gunste van Roermond, 0il~t zodoende kam~
pioen werd van de inter~collesiale.

Bekerwedstrijden Klein Rolduc.

Zij die nooit hun neus mogen steken binnen
de muren van Klein Rolduc zijn misschien
van mening dat alles wat daar gebeurt van
weinig belang is. Toch is dat niet het geval.
Hoe jonger men is, hoe spontaner men zich
aan iets geeft en het is waarschijnlijk juist
deze jeugdige onstuiInigheid, die aan alle ge~
beurtenissen op Klein Rolduc zo'n bijzondere
betekenis geeft. Het duidelijkste komt dit tot
uiting bij de sport. Er zijn voetbalwedstrijden
gespeeld die zeker zo interessant waren als
menige goocheltoer van professor Cortini. De
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CONCORDIA
~

bekerwedstrijden Unitas---Concordia zijn tot
gebeurtenissen geworden die vele Klein Rol~
duciens zich nog lang zullen herinneren.
Spanning heeft er geheerst van het begin tot
het einde. Hoe kan het ook anders, wanneer
een. club die in de oefenwedstrijden zeer
duidelijk de zwakkere is.. gebleken, op eens
niet meer is te verslaan. De Unitas~mannen
hebben gevochten als leeuwen-tegen het veel
sterkere Concordia, dat drie spelers meer in
het Klein Rolducs elftal had staan. En niet
zonder succes. Een wedstrijd was niet genoeg

.oU; de beslissing te brengen. De Unitas~spil
en .~linksbinnen beheersten het spel zozeer,
dat ieder doelpunt van Concordia met een
tegen goal werd terugbetaald. Maar de vol~
gende wedstrijd zou het overwicht van Con~
cordia wel bewijzen......

Volkomen zeker van hun overwinning stap~
ten de Concordianen het gevechtsterrein op"
En inderdaad zou Unitas met 3---1 verloren
hebben, indien de wedstrijd ook maar vijf
minuten vroeger was geëindigd. In die laatste

ogenblikken wist de rechtsbinnen tweemaal
onhoudbaar te doelpunten. De gezichten van
alle Concordia~slfPporters versomberden, zo~
als de lucht verduistert voor het losbarsten
van een onweer, want het einde kwam en

nog I altij d bleef de beker ve~ig opgeborgen.
Geen wonder dat de verwachtingen van

Unitas toenamen met de dag ~ dat de beslis~
singswedstrijd met stijgend ongeduld werd
tegemoet gezien.

Ty.ree partijen stonden tegenove~ elkaar,
vast besloten vol te houden tot de laatste

minuut. En het leek wel of de beslissing
nooit zou komen. Aan weerskanten was de

verdediging zo hardnekkig dat geen enkèl
doelpl'lnt kon worden geforceerd.

Het liep al aardig naar de examens toe en
daarom werd besloten de strijd met penalty~
trappen te beslissen. Met twèe doelpunten uit
drie penalties was Concordia de gelukkige.
Zij had hel ook verdiend, zij was de sterkste
club, al had zij' het ook niet met doelpunten
kunnen bewijzen. Concordia, profici~t! Maar



ook Uhitas moeten we feliciteren, want je
hebt kranig werk geleverd!

Al kunnen we met een zekere tevreden~

heid terugzien op hetgeen in de loop van dit
jaar bereikt is, toch zal het nodig zijn:

dat de lste klas~elftallen veel meer gaan
oefenen;

dat de 2de en 3de klas~elftallen de beschik~

bare tijd niet alleen gebruiken om een spel)
let je voetbal te spelen maar ook om serieus
aan training te doen;
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dat de captains weten op te treden niet
enkel bij de "officiële" wedstrijden: Zij heb:"
ben ook hun taak bij de "vrije" speelbeurten.
daar juist moeten zij zorgen voor een goede
gang van zaken, voor het verhogen van de
clubgeest en daardoor voor de stijging van
het spelpeil;

dat de supporteurs als één man achter hun
. club staan, hen aanmoedigen door hun --
ook hoorbare -- belangstelling tot verhoging
van het enthousiasme der spelers.

~

Tennisclub R.T.C.

V ooriitter: Jan Stoop.
Secr.~Peningmeester: Paul Driessens.
Materieel: Paul Pierik en Willij Hoefnagels
Moderator: H. Franssen.

Toen in het begin van het eerste trimester
het bestuur voor de tennisclub werd gekozen,
telde deze club een twintigtal leden. Een

donkere wolk van bezorgde afwachting dreef
boven de tennisbaan. De lucht klaarde echter
;p. Het tennisspel, bij velen nog onbekend,
kreeg hoe langer hoe meer belangstelling. Na
de lange winter, die een deel van het sport~
seizoen opslorpte, werd het net vernieuwd,
de baan geveegd en groeide het aantal leden
epigsÎÏns. De moderator zorgde voor nieuwe

TENNISCLUBR.T.C.



ballen en de spontaneïteit van de voorzitter
bracht een goede sfeer. Voetje voor voetje
waagden. nieuwe en oud~tennisspelersvan de
philosofie zich op de rode tegels.

In het derde trimester is er druk getennist
en werden er meerdere mooie slagen gezien.
Een keer streed de tennisclub tegen een
"buitenlander", het college van W.eert. De
wedstrijden werden weliswaar onderbroken.
door de regen maar het spel was vlot en goed.
Beide partijen werden door W eert gewon~
nen. Toch moeten wij uit deze wedstrijd onze
conclusies trekken. Vooreerst wat het "spel"
betreft; er wordt nog te veel hikraak gesla~
gen, meer aandacht moet besteed worden
aan het goed "plaatsen" van de ballen. Op

82

de tweede plaats moet het ledenaantal nog
meer stijgen. Het aantal deelnemers van
vroegere jaren is nog Jlang niet bereikt, het~
geen natuurlijk ook voor een groot deel, mis~
schien wel voor het grootste deel te wijten
is aan schaarste en vooral duurte van het
materiaal. Naar we hopen komt spoedig de
tijd dat voornoemde handicaps overwonnen
t:ijn en de belangstelling voor onze mooie
sport weer het oude peil bereikt heeft, zodat
ook weer de tweede baan in gebruik kan
worden genomen.

Over het algemeen is dit jaar toch al wat
bereikt door de tennisspelers en heeft ook
deze sport behoorlijk bijgedragen tot de ont~
spanning op Rolduc geboden. P. D.

~

HOCKEYCLUB "UNITAS"
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Hockeyclub "Unitas-'-'

Voorzitter: Paul Driessens.
Vice-Voorzitter: Harry Richaerts.
Secretaris: 'Pierre Houben.
Materieel: Harry Wolters.
Moderator: H. Franssen.

"AIIe begin is moeilijk". Dit kan in zijn
ware betekenis gezegd worden van onze
Hockeyclub.. Want wij stonden aan het begin
van een nieuw jaar met bijna uitsluitend
nieuwe mensen.

Ofschoon wij. gezien het ledenaantal. niet
hoefden te klagen. bleek toch de belangstel-
ling voor deze sport iets minder dan men
zou verwacht hebben. In de beroerde oorlogs-
jaren is het materiaal van onze club in een
zeer benarde positie gekomen; de gaaien
waren vernield; sticks waren er zo goed als

geen meer. Hierdoor kon er niet met volle
kracht begonnen worden aan de training. die
nodig was voor de vorming van een degelijk
cour-elftal.

Door de lange winter ging ook van het
tweede trimester het grootste stuk hiervoor
verloren. Maar toen enige weken na de Paas-
vacantie de philosofen ons uitnodigden om
een wedstrijd tegen hen te spelen. schenen de
zaken er beter voor te staan. Er verschenen
een paar stevige gaaien op het veld en er
kwamen nu ook nieuwe sticks voor de dag.
die onze voorzitter onder de vacantie had
weten te bemachtigen~ Door gebrek aan de
nodige techniek en 'onvoldoende training
moesten wij in een 5-1 'nederlaag in de
philosofen onze meerderen erkennen.

PIERRE HOUBEN. Secr.

~
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SCHOOLJAAR 1945-1947

Lerarencorps

I. Priesterleraren.

van der Mühlen Drs. H. J., President.
(benoemd 1913. Directeur 1940. President 1946)

Everts Dr. P. S. 1912.
Deumens Dr. A. L. I. 1913.

Sittarz Drs. W. F. J. 1914.
Reijnen Drs. H. M. H. 1915.
Smits A. M. I. H. 1916.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.

Boosten Dr. J. P. 1924.
TurIings H. J. H. 1924.

Pop Dr. L. J. J. 1926.
Huysmans Dr. R. H. A. 1927.
Castermans Drs. P. G. F. 1928.

Bohnen J. H. J. 1930.
Janssen J. A. E. J. 1932.
Meisen P. J. W. 1934.

Flecken J.). 1935.
Vogels Drs. J. A. H. 1935.

Waterval J. M. J. 1935.
Senden Drs. J. F. J. E. 1936.
Thijssen Th. H. J. 1946.
Coenen H. C. 1937.

Houben P. J. 1937.

Schrijen J. H. 1938.
Beiten G. C. J. 1940.
Janssen Ch. A. I. 1942.

Meijs Drs. W. 19.43.
Franssen H. G. J. M. 1940.

~

Hermens Drs. V. J. H. 1940.
Bessems H. L. 1941.
Meertens A. H. Chr. 1941.

Wijnen L. W. 1946.
Lemmens H. H. 1942.

Timmermans A. B. J. 1942.
van Hees G. 1944.

Hommes G. P. 1944.
Berkels M. H. 1945.

Augustus F. L. 1946.

Dings P. A. 1946.
Penders F. J. 1946.
Rouwet J. P. H. M. 1946.

Slangen P. M. 1946.
Tagage Drs. J. M. B. 1946.

II. Lekenleraren.

Eck P. J. A. 1910.
de Groot C. A. J. 1930.

Léger G. J. M. 1935.
van Loo E. M. 1939.

Jongen J. J. 1945.

lIl. Onderwijzer voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922 (Hoofd)

IV. Muziekleraren.

Zeyen P. 1901.

. Noé J. H. 1937.
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Leerlingen van het schooljaar 1946-1947

Philosophie Supérieure

Beckers Paul, Amstenrade.
Bogman Xavier, S\himmert.
Brueren Leo, Velden.
Castermans Alfons, Maastricht.
Castro Jan. Maastricht.
Crapels Joseph, Nuth.,
Dings Jan. Tegelen.
Grubb.en Wim, Maasbree.
Heggen Joseph, Hoensbroek.
Hennissen Frans. Wessem.
Huijben Jan, Weert.

Huijts Frans, Voerendaal. .
) Knops Matthieu, Simpelveld.

van Laer Harry. Brunssum.
Lemmens Frans, Maastricht.
Lempens Jan, Weert.
Onderdenwijngaard Hein, Dordrecht.
Ruiters Joseph. Kerkrade.
Schroeten Jacques, Weert.
Vijgen Jo, Boskoop.
Wi1ms Jo, Maasbracht.

Philosophie Inférieure
Beenders * Wim, Roggel.
Bors .. Jo, Steyl (Tegelen).
Brouwers * Gerard. Maasbracht.
Bruekers * JlJs. Nederweert.
Buck Jos, Bleyerheide (Kerkrade).
Cobben Set Heerlen.
Creemers * Matthieu, Stramproy.

Dohmen Guus. Kerkrade.
Hanenbergh Harry. Heerlen;
Krekelberg * Theo, Maasbracht.
Sprokel Nico, Kerkfade.
Timmermans * Piet, Neer.
Zegers * Louis, Lottum.
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Selninarie = GymnasiunI

6de Klas.

Billekens Jan, Sevenum.
van den Boom * Hubert, Gronsveld.
David Frans, Maastricht.
Driessens" Paul. Roermond.
Frantzen René, Kerkrade.

Hegtermans Jan, Maastricht.
In den Kleef * Jan, Stramproy.
Kallen Denis, Noorbeek.

Lau Hein, Schoorl (N.~H.).

Mekel * Sjef, Hoensbroek.
Offermans Justin, KerKrade.

Pagen * Felix, Schinveld.
Peters * Emile, Venlo.

Peters Hubert, Heerlerheide (Heerlen).

* Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1946-1947.

)

Riet jens * Theo, Stramproy.

Scheepers * Sjef, Nieuwenhagen.

Schillings * Harry, Hulsberg.

Sclileipen * Sef, Pey (Echt).

Schleijpen * Pierre, Wijlre.
Schols * Frans, Nuth.

Spiertz * Matthieu, Nieuwenhagen.

Stoop Jah, Rotterdam.
Timmermans * Hubert, Ittervoort (Hunsel).

Veraart Han; Kerkrade.

Vreuls * Willy, Nieuwenhagen.

Vijgen Gerard, Ubach over Worms.
Wieërs * Leo, Roermond. .



Adriaens * René, Weert.

Albert * Jan. Heerlerheide (Heerlen).
Crousen * Toon. Nieuw-Einde (Heerlen).
van Deursen * Frans, Nederweert.

F raats Jan. Limmel (Maastricht).
Frantzen Joseph, Kerkrade.
Geurts * Koen, Velden.

de Haan * Jan, Eygelshoven.
Hermans * "Jo, Swalmen.
Heuvelmans * Wim, Panningen (Helden).
Hilkens * Frits, Limbricht. "

Hoens * Tonny, Passart (Hoensbroek).
Huids * Eugène. Berg en Terblijt.
Leijgraaf Frans. Oosterhout.
Mars * Piet, Sittard.
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5de Klas.

Meijs * Hubert. Munstergeleen.
Oyen * Pierre. Horn.
Peters Jos. Geleen.
Ploemen Willy, Mechelen (Wittem).
Richaerts * Harry. Thorn.
Roelofs Michel. Sittard.
Simons Frans. Maastricht.

Snij ders * H ubert, Ransdaal (Valkenburg) .
Steenbergen * Herman. Wittevrouwenveld

(Maastricht) .
Veugelers * Piet. Roermond.
Vliegen Hein. Kerkrade.
Vliexs Hubert. Simpelveld.
Walt mans * Marinus. Brunssum.

Willems * Hein, Kerensheide (Beek L.).

4de Klas, 1ste Aid.

Benden * Hubert. Schaesberg.
Claessen Hub. Heerlen.
Daemen * Theo, Nieuw-Einde (Heerlen).
Delnoij H ubert. T erwinselen (Kerkrade).
Douven Joseph, Mechelen (Wittem).
Goossens Jean. Berg en Terblijt.
Habets * Matthieu, Guttecoven (Limbricht).
Heggen * Frans. Hoensbroek.
Hermans Sjef. Heerlen.
Hoefnagels Willy, Bleyerheide (Kerkrade).
Houben * Pierre, Holtum (Born).
Janssen Willy, Vijlen (Vaals).
Kerckhoffs Tonny. Schimmert.
Klaassen * Frans, Passart (Hoensbroek).

Krconen * Giet Reymerstock (Gulpen).
Maenen Jan. Heerlen.
Martens * Leo. Meers (Stein L.)
Menge Joep, Venlo.
Notermans'Jos. Kerkrade.
Pierik Paul. Terborg.
Poulssen * Guus, Lutterade-Krawinkel

(Geleen) .
de Sévaux * Ruud. Arnhem.
Starmans * Leo, Nuth.
Van den Booren * Gerard. Bunde'.
Verheggen * Jo. Grevenbicht.
Wagemans * André. BUéhten (Born).
Zinken * Jan, Overhoven (Sittard).

4de Klas, 2de Aid.

Beeker Wim, Kerkrade.

Boonen * Jan. Stramproy.
Borgers * Theo, Maastricht.
Claessen * Ben, Lottum (Grubbenvorst).
Claessens * Martin, Leunen (Venray) .
Cremers * Theo. Leenhof (Heerlen).
Gerards * Emile, Heerlen.

Gooijen * Jan. Heerlen.
Goris * Piet, Heerlerbaan (Heerlen).
Henkens * Jos, Hushoven (Weert).
Hokke * Jan. Limmel (Maastricht).
Jansen * Otto, Weert.
Koch * Martin. Molenberg (Heerlen).
Kuppens * Michel. Kelpen-:Oler (Grathem).
Meertens * Willy. Maastricht.

Mestrom * Gerard. Roermond.

Nijs * Hub. Hushoven (Weert).
Roggen * Dré. Kesse!.
Rutten " Gerard. Echt.

Schrouff * Willy.Schaesberg.
Severeijns * Jean, Heer.
Thomas * Herman. Schaesberg.
Vleeshouwers * Jos, Hunse!.
Voorter * Cor. Rogge!.
Weerts * Jean. Maastricht.
Weerts * Piet. Weert.
Welters * Karel, Echt.
Wiermans * Toon, Roermond.

de Wit * Fons, Panningen (Helden).,
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3de Klas, 1ste Afd.

van den Berg * Herman, Maastricht.
Bergmans * Piet, Steyl (Tegelen).
Bloemen Jan, Chèvremont (Kerkrade).
Bonnemayers * Pierre, Maastricht.
Brinkman Wim, Vaals.
Bröcheler Hendrik, Vaals.
Brunenberg * Gerard, Schaesberg.
van Daal Bas, Venlo.
Derks Theo, Overasselt.
Engelen Wim, Belfeld.
Franken Frans, Gulpen.
Franssen Hub, Beek (L.).
Gielen * Jan, Broekhuizen.
Grouls Leo, Kerkrade.
Heijmans * Jan, Stramproy.
Jötten Hans, Spaubeek.

Kasdorp * T onny, Limmel (Maastricht).
Linssen Piet, Maasbracht.
van de Loo Theo, Gennep.
Moers Jo, Kerkrade.
Notermans Hubert, Kerkrade.
Ottenheim * Cor, Heythuysen.
Peters Jo, Heerlen.
Pinckaers Hubert, Epen (Wittem).
Pötgens Pau!, Kerkrade. .

Quaedvlieg * Gerard, Maastricht.
Rademakers * Jean, Maastricht.
Robbertz Matthieu, Kerkrade.
Simmelink * Harry, Nunhem (Haelen).
Stassen Eugène, Schimmert.
Wouters Guus, Li.mmel (Maastricht).

3de Klas, 2de Afd.

Alofs * Piet. Puth (Schinnen).
Bertrand * Cor, Wijlre.
Brands *. Lea, Passart (Heerlen).
Croitsen * Jo, Nieuw~Einde (Heerlen).
Diederen * Cor, Doenrade (Oirsbeek).
Dioncré * Herman, Brunssum.

Dohmen * Lambert, Lutterade (Geleen).
Driessen * Jo, Tegelen.
Fiddelaers * Frans, Holtum (Born).
Frissen * Jo, Schimmert.
Göbbels * Jo, 5chinnen.
Gijsen * Jo, Sittard.
Habets * Harry, Heugem (Maastritht).
Hermans * Harry, Over hoven (Sittard).
Jans * Sikko, Venlo.
Lemmens * Winand, Wijlre.

Linssen * Koen. Swalmen.

Mattijssen * Jan, Buchten (Born).
Moonen * Guus, Voerendaal.

Oyen * Leo, Horn.
Poulssen * Willy. Lutterade~Krawinkel

(Geleen).
Ramaekers * Jan, Horst.
Schrooijen * Engelbert, Baexem.
Sieben * Matthieu, Schimmert.

Smits * Thijs, Venray.
Spiertz * Jan, Nieuwenhagen.
Timmermans * Gerrit, Blerick.

Verkoijen * Pierre, Venlo.
Vink * Sjef. Sittard.
In 't Zand * Theo, Haltum (Born).

2de Klas, 1ste Afd.

van Aalst Henk, Schinveld.
Bertholet Heini, Spekholzerheide (Kerkrade).
Brenninkmeijer Carl, Lichtenvoorde.
Dirks Harry, Eygelshoven.
Douven Frans, Voerendaal.
Feron Jan, Geleen.
Hendrix Jan, Boxmeer.
Henquet Jean, Eysden.
van der Heyden Gerard, Mechelen (Wittem)
van der Heyden Marce!, Oirschot.
Jacobs Wim, Heerlen.

KeuIers Jan, Geleen.
Offermans Jos. Geleen.
Peutz Jan, Heerlen.
Rieter Herman, Maashees.
Rings Harry, Limmel (Maastricht).
Roex Harry. Heerlen.
Rongen Frans. Schjnveld.
Rutten Piet, Heerlen.
Schleijpen Jo, Wijlre.
Schoenmaeckers Tonny, Scharn

(Maastricht) .



van Stokkom Tom, Breda.
Strolenberg Karel, Kaalheide (Kerkrade).
Verreck Albert, Rimburg.

Aerts * Jan, Grubbenvorst.
Aerts * Louis, Broekhuizen.

Beumers * Jo, Panningen (Helden).
Brentjens * Hub, Haelen.
Claessen * Vally, Maastricht.
Crolla * Aloys, Valkenburg (L.).
Goossens * Piet, Ottersurn.

Kiggen * Giel, Tungelroy (Weert).
Klerken * Cor, Nunhem (Haelen).
Kremer * Karel, Vaals.
Laumen * Hub, Kessel.
Lemmen * Wim, Laar (Weert).

Beeren * Harry, Weert.
Bergstein Tonny, Kerkrade.
Bischoff Nico, Kerkrade.

Frantzen, Tonny, Kerkrade.
Geene * Wolfgang, Sittard.
Hoekstra * Klaas, Maastricht.

Hüskens * Jo, Weert.
Janssen * Justin, Herten (Roermond).
Levels * Giel, Schandelen (Heerlen).

Baur * Arnaud, Nieuwenhagen.
Bors * Frans, Tegelen.
Dabekausen * Matthieu, Welten (Heerlen).
Dohmen * Leo, Lutterade (Geleen). .

van Elven * Arie. Swalmen.

Eussen * Harry, Geleen..
Geelen * Frits, Horn.

Geurts * Jo, Asenray (Maasniel).
Hausmans * Leo, Pey (Echt).
Hennen * Pierre, Munstergeleen.
Henssen * Henk, Schaesberg.
Hoens * Harry, Passart (Hoensbroek).
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Willems Piet, Sittard.
W olters Harry, Haanrade (Kerkrade).

2de Klas, 2de Aid.

Meertens * Sylvain, Nuth.
Moonen * Fons, Tungelroy (Weert).
Pagen * Frans, Schinveld.
Peerlings * Harry, Tungelroy (Weert).
Rothkrantz * Alfons, Molenberg (Heerlen).
Rutten * Frans, Siebengewald.
Snijders * Jacques, Stramproy.
Tullemans * Willy, Weert.
Verstraaten * Gerrit, Lotturn

, ( Grubbenvorst) .
Willems * Harry, Maastricht.
In 't Zandt * Piet, Grubbenvorst.

2de Klas, 3de Aid.

Mooren * Jenny, Vlodrop.
Narinx * Jéröme, Wijk (Maastricht).
van Osch * Leo, Maastricht.

Quadvlieg * Arnaud, Kerkrade.
Schlijper * Hein, Heerlerbaan (Heerlen)
Speth * Willy, Maastricht.
van Stiphout * Nico, Weert.
Turlings Joseph, Echt.
Wingbermühle * Chris, Venlo.

2de Klas, 4de Aid.

Lenssen * Matthieu. Stein.

Merckx * Jan. Amstelveen.
Mooren * N aud. Vlodrop.
Oudenhoven * Leo, Venray.
Reinartz * Hein, Ubach over Worms.

Schlenter * Hub, Molenberg (Heerlen).
Simons * Jan. Roermond.
Smeets * Pierre, Bunde.

Steeghs * Jacques, Maasniel.
Steeghs * Matthieu. Maasniel.
Vossen * Jos, Bunde.
Widdershoven * Andr,é. Nieuwstadt-
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1ste Klas, bte Afd.

Aen de Kerk * Hub, Stramproy.
Albert Hubert, Heerlerheide (Heerlen).
Backhuis * Jos, Stein.
van den Berg * Hans, Maastricht.
Bours Louis, Banholt (Mheer).
Bijlmakers * René, Nederweert.
Cremers Harry, Geleen.
Crompvoets * Jacques, Meyel.
Custers Nico, Graetheide( Sittard).
Dirks * Wim, Eygelshoven.
Geurts * Bennie, Maastricht.
Gielen * Martin, Broekhuizen.

Goessens Eddy, Gronsveld.
Hacking * Matthieu, Vaals.
Hecker Herman, Montfort.
van der Horst * Paul, Roermond. .
'van den Hoven * Bert, Passart (Hoensbroek)
Janssen * Gee, Afferden (Bergen).
Janssen * Piet, Ubbergen.
Janssen Toon, Eersel.
Janssen * Willy, Panningen (Helden).
Janssen Wim, Rumpen (Brunssum).
Jongen Joseph, Simpelveld.
Recker * Jo, Maastricht.

1ste Klas, 2de Afd.

Jongen Willy, Simpelveld.
Kallen Hubert, Geleen.
Korsten * Hub. Grubbenvorst.
Martens Wim, Hoensbroek.

Meijers * Hub, Rothem (Meerssen).
Moonen * Jan, Nederweert.
N arinx * Chrit, Wijk (Maastricht).
Neefs * Theo. Roermond.
Omloo *. Piet, Echt.

Perriëns * Tonny, Roermond.
van Riel * Jan, Arcen.
Rompen * Jan, Vijlen (Vaals).
Rongen * Wim. Heerlen.

van Basten Batenburg Guus, Tegelen.
van Bergen Harry, Horst.
Boots Joos, Horst.
Busch * Tonny, Ophoven (Sittard).
Claessens * Martin, H ushoven (Weert) .
Cuijpers * René, Berg (Urmond).
Dols * Hub, Munstergeleen.
Drenth Herman, Kerkrade.

Driessen Jan, Horst.
Eck Helmi, Kerkrade.

Eijck * Jacques. Heerlen.
Gorissen * Jan, Doenrade (Oirsbeek).
Herben * Léon, Maastricht.

Heijmans * Hub, Weert.

Savelsberg Pierre, Haanrade (Kerkrade).
Seerden * Frans. Laar (Weert).
Smits * Henri, Middelaar (Mook).
Sonnenschein * Harry, Spekholierheide

(Kerkrade) .
Spreng er * Eddy, Maastricht.
Steeghs * Ton, Reuver (Beesel).
Sterk Jo, Kerkrade.
Theuws * Piet. Venray.
Thielen * Jo, Lottum.
Tijssen * Fons, Roermond.
Vermeeren * Sjef, Maastricht.

bte Klas, 3de Afd.

Heijmans * Jacques, Stramproy.
Houben Jean, Banholt (Mheer).
van Hout * Jos, Ottersum.
Husmann Kurt, Vaals.

Jamar * Leo, Sittard.
Meertens * Sjef, St. Geertruid.
Neelis Nico, Heerlen.
Rikers * Albert, Simpelveld.
Robbertz * Wim, Kerkrade. .

Välk * Harry, Blerick (Venlo).
Vermin * Louis, Maastricht.

Voncken * Frans, Berg en Terblijt.
Willems " Jackie, Maastricht.
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bte Klas, 4de Afd.

Carboex * H ubert, Ulestraten.
Chaineux * Gerard, Kerkrade.

Cloodt * Simon, Heerlerbaan (Heerlen).
Derckx * Ben, Venlo.

Huppertz * Leo, Bocholtz (L.).
Janssen Pierre, Kerkrade.
Joosten * Wim, Panningen (Helden).
KeIIenaers * Leo, Tegelen.
Kessels * Frans, Leveroy (Heythuysen).
Lejeune * Jan, Maastricht.
Loozen Hub, Simpelveld.
Magusin * Piet, Stein (L.).

van der Marck * .Frans, Roermond.
Naus * Ton, Nunhem.
Ploum Jo, Chèvremont (Kerkrade).
Rinkens Jos, Kerkrade.
Schatorjé * Cor, Haelen.
Senden Jozef, Spekholzerheide (Kerkrade).
Smeets * Hans, Nederweert.
Titulaer * Hub, Venlo.
Tummers * Frans, Munstergeleen.
Vanderheijden * Willy Bocholtz (L.).
van Wersch * Hans, Molenberg (Heerlen).

bte Klas, 5de Afd.

Bongers * Henk, Weert.
Craghs * Jan, Weert.
Crousen * T oine, Heerlerheide (Heerlen).

van Dijck * Willy, Weert.
van Els * Leo, Wanssum.

Engelen * Pierre, Weert.
Fleischeuer * Matthieu, Ophoven (Sittard).
Gehring * Johan, Schaesberg.
Grubben * Harry, Maasbree.
Grubben * Louis, Maasbree.

Helmes * Frans, Steyl (Tegelen).
Jaeger * Paul, Vaals.
Jansen * Jan, Wijlre.

Janssen * Jo, Leyenbroek (Sittard).
Kessels * Fons, Grathem.
Kluts * Léon, Maastricht.
de Loë * Bertram, St. Pieter (Maastricht).
Nijskens * Jan, Arcen.
Peulen * Jan, Neer.
Philips * Martin, Valkenburg (L.).
Reijnen * Jan, BIitterswijk (MeerIo).
Rijs * Leo, BIerick (Venlo).
Schepers * Jean, Stein.
StoIIman * Jan, Molenberg (Heerlen).
Turlings * Jacques, Pey (Echt).
Winkel molen * Piet, Grubbenvorst.

'-'

Voorbereidende Klas.

Adams * Jean, Beegden.
Biesmans * Pierre,' Hoensbroek.
Bovens * Lambert, Maastricht.

Brouwers * Jan, Valkenburg (L.).
Cremers * Frans, Overhoven (Sittard).
Crombag * Jacques, Beek (L.).
Dumont * H ubert, T erwinselen (Heerlen).
Geelen * Piet, Beegden.
Geurts * Hub, Heerlen.

Goossen * Jacques, Stein.
Hamelers * Frans, Maastricht.

Jans * Joseph, Heerlerheide (Heerlen).
Janssen * Jan, Stein.
Joosten * Paul, Wessem.
Klinkers * Matthieu, Heerlerbaan (Heerlen).
Koelman * Harrie, Heerlen.
van KoII * Harrie, Venlo.

Kuppens * Jozef, Kelpen~Oler (Grathem.).

Mulders * CamiIIe, Nieuwenhagen.
Palmen * Eddy, Roermond.
Pelzer * Hubert, Vaals.
Pisters * Paul, Voerendaal.
Rademakers * N ico, Stein.
Ramaekers * Herman,'V oerendaal.

Scheenen * Chris, Ospel (Nederweert).
Schlijper * Matthieu, Chèvremont (Kerk~
rade).
Steenaert * Hans, Heerlen.

Turlings * Jo, Pey (Echt).
Vandermeulen * Heini, Kerkrade.
Venner * René, Baexem.

Verstraeten * Gerard, Pey (Echt).
V oncken * Gerard, T erwinselen (Kerkrade).
van Zandvoort * Jo, Kerkrade;
Zijlstra * Pierre, Heerlerheide (Heerlen).



P ersOl1alia

De H. Priesterwijding ontvingen:
Leo Albert.
Willy Braun.
Joseph Canjels.
Henny Corsius.
Leo Crombach.
Jo Debets.
Piet Delhoofen.
Jan Engelen.
Jan Habets.
Jan van der Hart.
Jan Hendrix. .
Jan Janssen.
Eugène Jongen.
Hubert Jongen.
Jan Mennen.
Huib van Nispen tot Pannerden Jhr.
Richard Salemans.
Max Starmans.
Joseph Stassen.
Piet Takken.
Pierre Theunissen.
Christof Thissen.
Arno Tummers.

Pierre Vogels.
Paul Vrancken.
Frans Wiertz.

Harry de Wit.
van het Bisdom Roermond.

BenWeterman.
van het Aartsbisdom Utrecht.

Harry Smeets M.S.C.
van de Congregatie der Missiona~
rissen van het H. Hart.

André Burm

van de St. Joseph~Congregatie van
Mill~Hill.

De volgende examens werden afgelegd: *)

R.K. Universiteit Nijmegen:
A. N. J. M. Janssens. cand. ex. rechten.
G. J. Hermesdorf. cand. ex. r'echten.

*) De examenlijst is afgesloten op 20 Juli. Oud.
leerlingen worden verzocht opgave van door hen
afgelegde examens te zenden aan Redactie van
Rolduc's Jaarboek te Rolduc.
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1946-1947

J. M. van Susante. doet. ex. psychologie.
L. G. M. Schneider, cand. ex. rechten.
F. J. P. v. Dooren, doet. ex. psychologie (c.l.)
E. M. Suilen. cand. ex. klass. lett. ,
J. B. de Goede, cand. ex. rechten.
E. M. Suilen, cand. ex klass. lett.
S. M. van Amersfoort, cand. ex. rechten.
H. H. J. Swagten. cand. ex. rechten.
~. R. M. van Rattingen. cand. ex. psychol.
R. C. G. van Neer, cand. ex. psychol.
N. J. Wetzels, cand. ex. rechten.

Universiteit Leiden:

L. H. C. HuIsman. cand. ex. rechten.
E. H. P. e. van der Voort. doet. ex. rechten.
J. M. van Wessum, doet. ex. rechten.
J. M. A. Janssen, promotie lett. en wijsbeg.
H. H. Baggen, cand. ex. med.
J. W. H. Bour, cand. ex. med.
K. L. J. Hoefnagels, cand. ex. med.

Universiteit Utrecht:

J. M. H. Olislagers, semi~arts ex.
Th. J. A. H. Jennekens. arts ex.
G. M. J. Widdershoven. prop. ex. med.
e. M. G. Vorage, prop. ex. med.
E. P. J. Snijders. doet. ex. med. 2e d.
H. M. van der Sande, arts ex.
Th. J. Weterman. doet. ex. med. 2e d.
J. W. Kuypers. doet. ex. wis~ en natuurk.
H. W. J. Verhey, semi-arts ex.
P. G. M. Bergstein, prop. ex. med.
H. M. Olislagers, semi~arts ex.
A. W. J. Motké, semi~arts ex.
A. H. H. J. Zuylen, cand. ex. muziekwetenseh.
H. J. L. Smeets, theor. tandheelk. 2e d.
J. A. Pinckaers, doet. ex. med. 2e d.
J. M. H. Olislagers. arts ex.
J. L. M. Starmans, doet. ex. med. led.
L. A. R. Starmans. doet. ex. med. led.
A. J. Vulling-hs, doet. veeartsenijk. Ie d.
A. E. G. M. Weyenborg. semi~arts ex.
J. J. L. Henquet, tandarts ex.

Universiteit Groningen:
S. H. W. Osse, arts ex.
A. H. M. Habets, arts ex. Ie d.



Universiteit Amsterdam:

C. G. M. Wijffels. cand. ex. med.
J. C. H. M. Wijffels. próp. ex. med.
H. van den Hombergh. arts ex.
G. C. M. G. Verstraelen. arts ex.
A. F. America. doet. ex. med.

T echn. Hogeschool Delft:

J. Th. BögeIs. prop. ex. mijning.
G. M. J. v. Ruitenbeek, prop. ex. werktb.îng.
B. H. F. L. Salemans, prop. ex. bouwk. ing.
J. C. A. Hoogenbosch, cand. ex. scheeps~

bouwk.ing.
L. J. H. Demonte, prop. ex. civ. ing.
A. M. A. J. Tielens. prop. ex. scheik. ing.
L.' J. T. J. Huberts, prop. ex. werkt. ing.
M. T. van Ruitenbeek, prop. ex. electrot. ing.

Landbouw Hogeschool Wageningen:

H. A. J. Moors, cand. ex. Ned. Iandb.

R.K. Hogeschool Economische Weten~
schappen Tilburg: '

P. J. M. Bindels. doct. ex.
W. J. G. Reuwer, doct. ex.
E. H. J. VreuIs, cand. ex.
A. H. J. M. Beckers, prop. ex.
M. E. H. Camps, cand. ex.
A. J. Hunink, prop. ex.
P. M. Sorbi. cand. ex.
J. H. H. Gieskens, doct. ex.
H. F. J. M. van DuIIemen. prop. ex.
P. H. M. Hendrikx, prop. ex.
J. H. H. Holtackers, cand. ex.
P. H. M. Cremers, doct. ex.
Ph. M. A. J. Tielens, prop, ex.
A. H. M. Wentholt. cand. ex.
J. F. R. Philips, prop. ex.
A. H. J. Kaanen. prop. ex.
E. R. J. van der Mast. prop. ex.
H. Th. M. Berndsen, cand. ex.
M. C. J. van den Heuvel. doet. ex.
J. M. J. America, prop. ex.
P. G. L. M. van der Lande. prop. ex.

Universiteit Leuven:

J. J. L. A. Boers. promo pol. en soc. wetensch.

Gregoriana Rome:
Pater Vincentius O.c. (Jos. M. F. Her~

mans). promotie kerk. recht (m. c. 1.)
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A!1gelicum Rome.

J. W. Bosch, lic. philos.

Technische Hogeschool Aken:

M. J. H. Turk, promo natuurwetensch. (c.1.)

Engels M.O. B.:

E. L. O. J. A. van de Bergh.

Engels M.o. A.:
C. A. M. Burgers.

Frans M.O. A.:

P. J. H. H~bets.

Aardrijkskunde M.O.:
Th. M. Bours.

Staatsinrichting M.O.:

G. H. Lipperts.

Werden benoemd:

tot Geheim Kamerheer van Z. H. de Paus:

Drs. H. J. van der Mühlen, President van het
Seminarie Rolduc.

tot Commandeur in de orde van den Neder~
landsen Leeuw:

Jhr. Mr. E. F. M. J. Michiels van Verduynen,
H. M. Ambassadeur te Londen.

J

tot Ridder in de orde van den N eder-
landsen Leeuw:

Mr. B. M. Berger, Burgemeester van Venlo.
Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen. Rector

Magnificus van de R.K. Hogeschool voor
Economische Wetenschappen te Tilburg.

Mr. Dr. P. J. W. Rieter. oud-officier van
Justitie bij de rechtbank te Roermond.

tot Officier in de orde van Oranje-Nassau:

G. Rhoen. kanunnik en plebaan ~ deken te
Roermond.

tot Ridder in de orde van Oranje~Nassau:

Dr. IJ. N. Oosterbaan, Geneesheer~Directeur
van het Sanatorium "Hornerheide" te
Horn (L.).



tot Professor aan het Groot Seminarie te
Roermond:

Drs. H. J. A. Sanders.

tot Bijzonder Hoogleraar in de Mijn~
schade en de toegepaste mijn meetkunde aan
de Technische Hogeschool te Delft:

Or. G. J. A. Grond, Chef van de afd. mijn~
meten op de Staatsmijnen te Heerlen.

tot Directeur van de R.K. H.B.S. en Gym~
nasium te Maastricht:

1. W. Linssen.

tot Rector van het R.K. Meisjeslyceum te
Maastricht:

Dr. H. 1. M. van Can, leraar van Rolduc.

tot Docent in de Nederlandse Volkskunde

aan de Landbouw Hogeschool te Wage~
ningen:
Dr. Win. Roukens, Privaat~docent aan de

R.K. Universiteit te Nijmegen.

tot Privaat~docent aan de R.K. Universiteit
te Nijmegen:

Mr. A. J. J. C. Begheyn.

tot Assistent in de faculteit der
geleerdheid bij de R.K. Universiteit
megen:
Mr. J. M.L.Th. Cals:

rechts~

te Nij~

tot Hoofd van de sectie Koloniën aan hef
internationaal arbeidsbureau te Montreal:

Mr. K. Versteeg.

tot Burgemeester
van Best: Mr. G. F. J. Notermans.
van Gennep: Dr. J. H. Gilissen.

tot Notaris te Ravenstein:
H. P. M. van Mourik.

OVERLEDENEN.

(achter de naam zijn de jaren aangegeven
waarin ze als leerling op Rolduc verbleven).

Mr. Piet G. H. M. Rutges (1920, ,1926),
f adj.-"secretaris van het Algemeen Land~

bouwsyndicaat te Batavia. t geëxecuteerd
vermoedelijk na 20 September 1943 te
Antjol bij Tandjong Priok.
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Marcel E. J. M. Stoffels (1925, ,1931).
t Gefusilleerd 11 Augustus 1944 te Vught.

Ir. Willem G. J. Zwa~t (1907, ,1913), oud~
lid van de Volksraad van N .0.1.. Opper~
houtvester in dIenst van het Neder!. Ind.
Gouvernement. t 22 Februari 1945 te Tji~
mahi (concentratiekamp).'

Jan A. M. Neyens (1930, ,1932), t 12 Fe~
bruati 1945 te Neuengamme.

Willem Geerlof Burger (1912, ,1916). t 23
Juli 1946 te Zeist.

Frans H. A. H. Tielens (1905, ,1907).
Luitenant~kolonel der Rijkspolitie. Offi~
cier in de orde van Leopold II van België,
Officier in de Orde van Was a van Zwe;'
den, Officier in de Orde van Isabella la
Catholica van Spanje. begiftigd met de
Nederlandse Reddingsmedaille, met het
Kruis van Verdienste van het Nederlandse
Rode Kruis, met de Ster van het Hon~
gaarse Rode Kruis, met de Ster van V er~
dienste van het Oostenrijkse Rode Kruis.
t 5 Augustus 1946 te 's~Gravenhage.

Dr. J. Sj. Bouma (1911, ,1918), geneesheer~
directeur van het R.K. Ziekenhuis te Hel~
mond. t 7 Augustus 1946 bij Amersfoort. ,

Petrus J. H. Frenken (1897, ,1899). em.~
pastoor te Bunde. t 25 September 1946 te
Roermond.

J. J. H. Salden (1905, ,1907). em.pastoor te
Sevenum. t 16 Oct. 1946 te Grubbenvorst.

Dr. V. A. S. Terstappen (1899, ,1901).
oud~leraar van Rolduc (1905, ,1928).
professor aan het Groot Seminarie te
Roermond..t 19 November 1946 te Roer~
mond.

Chr. Joseph de Haes (1886, ,J887). t 4 De~
cember 1946 te Eindhoven.

Paul C. H. Thywissen (1887, ,1889), Rid~
der in de orde van Oranje Nassau. t 5
December 1946 te Venlo.

Jac. J. Th. van Vlerken (1942, ,1944), sol~
dáat der 7 December~divisie. t 18 Decem~
ber 1946 te Batavia.

J. Jac. M. Rhoen (1883, ,1889), oud~leraar
. van het Bisschoppelijk Coilege te Weert,

em.-pastoor te Oirsbeek. t 8 Februari 1947
te Roermond.



/,

Gerard A. J. Cremers (1924~1926), kape~
laan te Tegelen. t 19 Februari 1947 te
Tegelen.

Ernest Hermann Frencken ( 1906~ 1909) .
t 9 Maart 1947 te Weert.

Joseph H. Huijben (1895~1897), em.~
pastoor te Panningen. t 17 Februari 1947
te Nederweert.

Henri M. Wijnhoven (1881~1886), em.~
pastoor te Wanssum. t 11 Maart 194,7 te
Venlb.

Henri J. S. Terstappen (1895~1897), em.~
pastoor~deken te Echt. t 24 Maart 1947
te Helden-Panningen. '

Frans Hub. Boumans (1902~ 1903). t 17
April 1947 te Heerlen.

95

Piet F. van Buggenum (1913~1915). pas-
toor te Dieteren. t 25' April 1947 te.
Dieteren.

Gustave C. A. H. Corten (1902~ 1909),
notaris te Venlo. t 14 Mei 1947 te Venlo.

Jan J. van Haé\ren (1908~1918). t 17 Mei
1947 te Nieuwenhagen.

J. P. C. H. Ramaekers (1895~ 1901), pastoor
te Margraten. t 27 Mei 1947 te Margraten.

Ferdinand Willemse S.J. (1901~1909).
ti Juni 1947 te Wassenaar.

Dr. J. H. H. Joosten (1887~1894), arts te
Roermond, Ridder in de Orde van Grego~
rius de Grote, Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. t 19 Juni 1947 te Roer~
mond.

~ /'



Ere-galerij van

Een man, stervend de eredood voor het hei~
lige goed van het vaderland, laat na een
dubbele erfenis: die van schrijnend leed in
mensen die zijn gezegende nabijheid in de
toekomst missen, en die van fiere glorie in
allen die zich aan hetzelfde vaderland ver~
bonden weten. De nabestaanden ten troost
en de Nederlanders ten voorbeeld plaatsen
wij de borstbeelden van onze heldhaftige man~
nen in een roemrijke eregalerij. Helaas, èn
gelukkig, wij moeten haar vergroten, omdat
naast de reeds herdachten andere helden
een plaats daarin verdiend hebben door het
offer van hun leven.

Over Theo Cols en, Rolducien 1923, '25,
en kapelaan Adriaan Sars, 1926, '28, die
wij verleden jaar onder de "vermisten" ver~
meldden, bereikten ons berichten van over~

. levende kampgenoten die elke twijfel aan
hun dood uitsluiten. De eerste kwam waar~
schijnlijk om het leven bij het moordtransport
1945, de tweede in Buchenwald.

Hun strijd was onverzettelijk, hun lijden
groots, hun dood roemruchtig.

MARCEL STOFFELS.

Vught, 11 Augustus 1944. Avond, 9 uur.
Een grauw officier geeft een kort bevel.
Het grauwe executie~peleton vuurt. Veertien
Nederlandse mannen, in de kracht van hun
leven, zinken ontzield ineen. V eertien marte~

laars van gerechtigheid, trouwen overtuiging.
Onder hen Marcel Stoffels. Een maand

tevoren was hij gearresteerd. De kogel had
hij naar Duitse begrippen meer dan verdiend
om zijn veelsoortige illegale activiteit.

Toen de oorlog ons land sloeg, vervulde
Marcel zijn militaire plicht als sergeant van
de motorbrigade in Apeldoorn. De capitulatie
verraste hem pijnlijk. Een vurig vaderlander
van zijn formaat kon daarmee geen vrede
hebben. Als een der eersten begon hij op de
Veluwe de ondergrondse strijd tegen de
wederrechtelijke indringer. Door bemiddeling
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o'ud-Rolducse Helden
Vervolg

van Pater Bleys, de aalmoezenier van de
Midden~Limburgse verzetsactie, kwam hij
later in contact met Ir. Dewez, de comman~

dant van het district Roermond, en hij ver~
plaatste het werkterrein naar zijn geliefde
Limburg. Door' zijn capaciteiten werd hij
weldra adjudant van de districts~comman~
dant-O.D. Zijn medestrijders noemen hem
ongemeen moedig: de meest riskante op-
drachten aanvaardde hij onmiddellijk zonder
enige aarzeling; zijn sportieve, militaire fi~
guur, zijn gentleman-stijl en zijn zwijgzaam-
heid naast zijn durf: maakten hem tot een
betrouwbaar kameraad in de moeilijkste om-
standigheden. "Voor God en Vaderland"
aldus formuleerde hij tijdens zijn gevangen-
schap in Haaren de ziel van zijn rusteloze
werkzaamheid.

In Juni '44 troL hem het Duitse noodlot.

MARCEL STOFFELS t '



Zijn arrestatie joeg een huiver door de ille~
galiteit: Stoffels, alias Starkenborg, wist veel.
Maar zoals hij in vrijheid zijn opofferende-
plicht had. gedaan zonder veel spreken, zo
heeft hij zijn hachelijke geheimen bewaard in
kneveling en blokhuis, aldus kostbare en
onontbeerlijke mensenlevens reddend,

Marcel, geboortig uit Brunssum, :;tudeerde
te Rolducvan 1925 tot 1931. Hy bezocht
vervolgens de M.T.S. te Heerlen en het
Nederlands Luchtvaart Instituut te Utrecht.

Enkele dagen voor de mobilisatie in 1939 zag
hij zijn opleiding bekroond door een aanstel;..
ling bij de K.L.M. Is het te verwonderen dat
de vreemde maar bevriende piloten in hem
een toegewijd wegwijzer vonden naar her~
kregen vrijheid en mogelijkheid van heropne~
ming van de ongelukkig afgebroken oorlogs-
taak ?

Zijn familieleden, vooral zijn Moeder, die
hij onkundig hield van zijn werkelijke actie,
mogen thans weten dat Marcel heldhaftig,
groot en opofferingsgezind was in tijden
waarin het moeilijk ~as dit te zijn. .

JAN NEYENS.
,

Een twaalfjarige, zonnige jongen uit Breda
kwam in Sep'tember 1930 voor het ee,st naar
Rolduc.c Met zijn onbekommerd. lachende
snuit boven een kleurig gestreept jasje open~
baarde hij zich als een echte rakker, maar
ook als drager van een 'prettig, gevoelig en
edelmoedig karakter. Twee jaar later ver~
huisde liij naar het St. Norbertus~College te
Roosendaal en in 1936 slaagde hij voor het
eindexamen H.H.S. aan het St. Joris~College
te Eindhoven.

Na één jaar werkzaamheid bij de Kwatta~
fabriek in zijn geboortestad riep. hem de mili~
taire dienst en als vaandrig streed hij in .de
oorlogsdagen van' 40. De demobilisatie bracht
hem terug bij Kwatta. Het heilloze Duitse
besluit tot wegvoering van de N e~erlandse
officieren in krijgsgevangenschap, Mei 1942,
ontsprong hij in de onderduik. Doch passief
afwachten lag niet in Jan z'n aard. Het ver~
zetswerk kreeg zijn volle kracht. Verraad
speelde hem echter in handen van de S. D.
te Den Haag. Opsluiting in Scheveningen,
22 Juni 1944, werd gevolgd door een trans-
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JAN NEYENS t

port naar Vught, 12 Juli d.a.v., en op Dolle
Dinsdag, 5 September, naar Oraniënburg~
Sachsenhausen, tenslotte nog naar N euen~ .
gamme. Longontsteking maakte 12 Febr.
1945 een einde aan zijn jonge, energieke en

'veelbelovende vitaliteit. De bekende journa-
list Knepflé droeg aan zijn nagedachtenis op
het Nederlandse standaardwerk over het.
grote .Neurenbergse proces :.In Naam der
Menschheid". De cover van dit boek draagt
de vlaggen van de vier grote verbonden
mogendheden: een posthume hulde -aan Jan
Neyens, die verdiend heeft in een vrijheids-
vlag begraven te worden.

Mr. PIET RUTGES.

Tijdens de Rolducs~ jaren (1920-- '26)
genoot Piet Rutges de faam van een uitzon~
,derlijke studie-begaafdheid. Zonder over~
matige inspanning streed hij op iedere klas
vreedzaam om de prijzen. Met zijn prix~con~
current slaagde hij te Rolduc voor het eind~



Mr. PIET RUTGES t

examen~Gymnasium~B, in hetzelfde jaar te
Utrecht voor het aanvullend staatsexamen~A.

Beiden zijn onafhankelijk van elkaar op Java
terecht gekomen, de een als ambtenaar, de
ander als Jezuïet. .

Na het doctoraal~examen Indisch Recht

te Leiden vertrok Piet naar Indië, waar hij
adjunct~secretaris werd van het Algemeen~
Landbouw~Syndicaat te Batavia. Bij de In-
dische mob'ilisatie na de tragedie van Pearl
Harbour werd hij opgeroepen in marine-
dienst en als patrouilleboot-commandant ge~
stationneerd op een der eilanden van de
Riouw-Archipel, niet ver van Singapore.
Toen deze stad viel ontvingen hij en zijn
collega's het commando terug te keren naar
Java. .

De Jappen torpedeerden onder de kust van
Sumatra de K.P.M.-stomer, waarmee zij huis~
toe voeren en mitrailleerden vervolgens de
sloepen. Piet bevond zich onder de over~
levenden, die' zwemmend de kust konden

bereiken. Eindelijk in Batavia teruggekeerd
werd hij weer in zijn civiele functie tewerk~
gesteld, zodat hij bij de capitulatie, 8 Maart'
1942, aan internering als krijgsgevangene
ontkwam.

Toen de Nippon~overheersers het Syndi~
caat omvormden tot het Departement van
Landbouwzaken, besloot hij na lange aarzeling

op zijn post te blijven ter verde~iging van de
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Nederlandse belangen. Zijn chef Ir. Kramer
werd na enkele maanden reeds het slacht-

offer van de Japanse Gestapo, de "Kan Pei
Tai", ook wel "Kempai" geheten. De tegen~
werking van de Nederlanders was zo apert
dat de gele scheefogen het personeel van de
Gun Sei Kan Bu, de Japanse naam van het
omgebouwde A. L. S., een verklaring ter
ondertekening voorlegden, die de belofte
eiste van: .

1. trouw aan de keizer;

2. nauwgezette dienstvervulling op kan~
toor;

3. onthouding van elke verzetsactie;
4. aangifte van iedereen die zich inliet

met "action agai~st Japan".
Het spreekt vanzelf dat Rutges weigerde

deze onaanvaardbare punten te onderschrij~
ven. Dit kostte hem zijn vrijheid. 'De "Kan
Pej" trad in actie, zij bracht hem met twaàlf
andere weigeraars na een maand van ge~
vangen houding. en verhoor voor het Japans
Militair Hooggerechtshof. Dit veroordeelde
allen ter dood op grond van "high treason".
Het vonnis werd uitgevoerd in September
1943 te Antiol bij Tandjong Priok, op een
verlaten plek dicht bij de zee.

De nabestaanden leefden twee jaar lang
in hoop en vrees. Het werd September 1945
voordat zij door bemiddeling van het Rode
Kruis de droeve werkelijkheid vernamen,

Het optreden van de extremisten heeft zijn
vrouw zelfs nadien verhinderd de plaats der
executie te bezoeken, waar intussen een ere-
monument voor de trouwe vaderlanders is

opgericht. Onze deelneming gaat uit naar
haar die met twee zoontjes - toch eenzaam- repatriëerde. Dat God haar sterke en
trooste door het slagen in het leven van de
beide jongens, die de trotse herinnering
mogen meedragen aan een heldhaftig vader.

Ir. WILLEM ZWART.

Geboren te Breukelen-Nijenrode 19 Maart
1895, kwam vVillem Zwart in 1907 te Rolduc
als leerling van de H.B.S. Hij verliet ons
huis in 1913 met het eindexamen diploma.
Na voleinding van zijn studies aan de Land~
bouw-Hogeschool te Wageningen trad hij in
1920 in dienst van het Nederlands-Indisch



Ir. WILLEM ZWA<RT t

gouvernement. Hij werd opperhoutvester,
voorzitter van, de afdeling Indische Katho~
lieke Partij te Buitenzorg, lid van hethoofd~
bestuur der I. K. P. en in 1939 lid van de
Volksraad.

Zwart was een principiëel en vurig katho~
lick, die door geschrift, woord en daad
geloofsgenoten bezielde en andersdenkenden
imponeerde. Hij organiseerde bijeenkomsten
voor katholieke academici, ontwikkelings~
avonden voor katholieke jongeren en hield
tal van lezingen over katholieke onderwerpen.
Door zijn positie, ontwikkeling en begaafd~
heid, niet het minst door "zijn werkzame
liefde voor de Katholieke Actie en het
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Missiewerk" was hy een invloedrijke figuur
voor onze zaak. Zijn bidprentje getuigt dan
ook: "Met hem is voor de Katholieken in

Indië een grote kracht verloren gegaan."
Voor zijn echtgenote~ die, tragische bij~

zonderheid , in het Tjidengkamp te Batavia
haar twintigjarige dochter Truus en haar
negenjarig zoontje Bartje heeft verloren,
moge het een vertroosting zijn te weten dat
haar man zich volkomen gelijk gebleven is
ook in het harde leven van het internerings~
kamp Baros te Tjimahi. Zijn godsdienstzin
en zijn humor hebben hem ongebroken ge~
houden' en zijn lotgenoten bemoedigd. Een
clandestien briefje dat zijn. vrouw na de
capitulatie bereikte, bevat deze typerende
versregels:

"Give me the sense of humour, Lord,

The eye to see a joke."
Zwaar werk. weinig eten en slechte hy~

giënische toestanden hebben zijn sterk gestel
zo ondermijnd dat het niet bestand bleek
tegen een hevige dysenterie~aanva1. Na bijna
drie jaar van kampleven riep de Schepper.
zijn trouwe en actieve .dienaar tot zich op 22
Februari 1945.

Er is droefheid bij velen, er is fierheid bij
anderen. Mogen de eersten kracht vinden in
het lijden door te delen het grootse gevoel
van de laatsten: het. is vóór alles hûn recht:
Het huidige Rolduc bidt voor de gevallen
helden, het bidt ook voor hun treurende ver-
wanten, die bij voortduring een pijnlijk offe!
brengen' voor God. en Vaderland.

BüHNEN.

~0



Jacques van Vlerken t
In October 1946 naar Indië vertrokken als

,soldaat van de 7 December Divisie, stierf
Jacques te Batavia op 18 December, ruim
twee maanden later, tengevolge van malaria.

Van allen die hem gekend hebben, zij het
ook slechts oppervlakkig, zal het niemand
verwonderen, dat zo'n brok Brabantse gul~
heid als Jacques is geweest, op Rolduc wel
zeer spoedig populair werd en er vele vrien~
den vond.

Hartelijk en eenvoudig', steeds in een
zonnig humeur, vormde Jacques een zeker
middelpunt in klas en vriendenkring en wist
hij tal van momenten voor velen onvergetelijk
te maken door de komische noot die hij eraan
wist te geven.

100

Een natuurlijke afkeer van alles wat m'en
"show" kan noemen, gaf iets márkants aan
zijn karakter: hij kende zichzelf, en zijn
vreugde bestond in een blijmoedig h~rt.

Door zijn eenvoud en goedheid was hij bij
iedereen steeds welkom en deze eigenschap~

pen uitten zich zelfs in geheel zijn voorkomen.
Hij behoorde tQt de typen die, na een dag

van ernstige studie, met blinkende glunder~
heid van hun pijpje genoten in de rookzaal.

Zo was Jacques op Rolduc en zo kenden
hem ook de soldaten, zoals hun vele brieven

aan zijn ouders getuigen. '

Hij begreep, dat de enige manier om
vriendschap te winnen is zelf vriend te zijn,
dat is iets van zich zelf te geven.

Zo ,getuigt dan ook zijn bidprentje, dat
hij zich vele vrienden verwierf onder oversten
en medesoldaten en dit is iets vanzelf spre~
kends voor al zijn! klasgenoten en voor
anderen die hem gekend hebben.

Jacques, ge waart "nen zot" zoals gezelf
maar al te dikwijls schertsend van een ander
beweerde. "Stuur me maar gauw wat geld",
zo schreef hij in een brief naar huis, "in Port
Said was zoveel te koop en de jongens had~
den geen geld;' ik heb ze wat geleend en nu
ben ik keps". Dat klopte: hij had nog juist
geld genoeg om èèn keer naar de kapper te
gaan.

"Wie geeft van wat hij heeft,

is waard dat hij leeft;

Maar wie alles geeft, wat hij heit,

is waard dat hij gebrek lijdt",

zegt dan de volksmond. Maar hier bleek ook
de natuur sterker dan de leer.

Drie weken na zijn ontscheping overviel
hem de malaria. Zo stierf een jongen op een
smartelijk ziekbed, ver van huis; een jongen
die zijn plicht deed en in volle overgave aan
God's wil, bereid was om te sterven. En zo
werd zijn 'afscheidswoord: "Tot ziens over
twee jaar, en zo niet, dan lach ik jullie hier~
boven wel uit", een werkelijkheid, die hem,
eerder dan hij vermoeden kon, onttrok aan
deze wereld van verwarring en ellende, om
het Eeuwig Geluk deelachtig te worden.

Laten wij bidden!
W.S.
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HENK SCHAERin Homeros' Odysseia

Fel belicht door schijnwerpers zit op het
toneel, door blauwe gordijnen afgesloten,
Henk Schaer. Rierloos zit hij op de geimpro~
viseerde troon, gehuld in witte toga met gele
omslagdoek.

Even richt hij zich op, zijn hoofd verheft
zich even, dan begint hij zijn voordracht met
de aanroeping der Muze. We horen de aan~
hef van het zo vaak geroemde en toch weinig
gekende Epos, groot door haar diepe mense~
lijkheid, door de huwelijkstrouw er in be~
toond, door de alzijdige mensenkennis.

Na een korte inleiding gaat de voordracht~
kunstenaar over op het tweede boek, de volks~
vergadering door Telemachus bij elkaar
geroepen.

Rustig zit hij, roerloos.

Dan begint Telemachus te spreken, zacht
eerst en vriendelijk. Hij spreekt over zijn va~
der, en ontroerd is zijn hart. Een enkel gebaar
vergezelt zijn woorden. Maar scherp wordt
zijn stem als hij spreekt tot de vrijers. Immers,
man is hij nu en niet langer 'n knaap, die
zwijgt als anderen spreken.

rHoog richt zich de rijzige gestalte van
Schaer op in zijn zetel. Telemachus' jeugdige
kracht spreekt uit woord en gebaar. Hoe rus~
tig staat daartegenover de figuur van de oude
ziener Aletherses, oud is hij maar rijp van
geest.

Klein en nietig lijkt Henk Schaer nu zoals
hij daar zit ineengedoken in de zetel. Zijn
lichaam kromt zich, z'n stem buigt tot 'n soe~
pele klank. Hij spreekt langzaam en beheerst,
ieder woord wegend, zoals oude en wijze
mensen gewoon zijn te spreken. Even veert
hij op en wordt harder zijn stem, plechtig
zelfs als hij zich richt tot de drieste vrijers,
en spreekt over de voortekens welke hij zag
bij het schouwen der.vogelen.

Welk een fel contrast vormen hiermee de

vrijers die aan 't woord komen in de persoon
van Eurumachus. Henk Schaer keert zich

terzij in zijn zetel; met een nonchalant' gebaar
gooit hij zijn omslagdoek over: zijn arm, en
richt spottend zijn blikken omhoog naar de
denkbeeldige Aletherses:

7'

"Oude, komaan, voorspel liever uw kin-
deren de waarheid naar huis gaand".

Woorden vol bijtend sarcasme.
Henk Schaer's grote kracht ligt in expressie

van klank en gebaar; minder tekenend is zijn
gelaatsmimiek. Maar dit gemis wordt ruim~
schoots vergoed door de meesterlijke nuan~
cering die hij aan zijn stem weet te geven.

Ontroerend is het toneel waarin Calypso
Odysseus zijn vrijheid teruggeeft. Wellicht
is er geen Hjnergetekend toneel in de
Odyssee te. vinden. Na zeven jaar moet zij
Odysseus afstaan. Dat vindt zij hard, want
zij heeft hem lief gekregen, de godin de ster~
veling. Maar het is de wil van Zeus -

Het zou ons te ver voeren op ieder detail
van de voordracht in te gaan. IvIaar ~ven
willen we toch 't hoogtepunt van het vijfde
boek nader bezien. Odysseus gaat heen met
een zelf gemaakt vlot, voortgestuwd door de
wind die Calypso hem zendt. Maar Poseidon
ruit met zijn drietand de golven op. Het
maaksel van mensenhanden slaat uiteen, en

de balken worden verspreid als het kaf van
de dorsvloer door een windvlaag. Twee
etmalen lang worstelt de schipbreukeling met
de golven, en nog is de kracht van de onver~
saagde, "de polutlas" niet gebroken; hij houdt
zich zwemmende. Uitgeput bereikt hij einde~
lijk de steile rotskust.

Meesterlijk weet Henk Schaer in 't rhythme
.van de taal te schilderen het bewegen der
golven, het deinen van het vlot op de woeste
baren. de man die in doodsangst worstelt
om zijn leven.

Na zijn aankomst op Ithaca volgt de
wraak op de vrijers. Vreemd ongetwijfeld is
voor ons, moderne mensen, de grote rust die
er heerst bij een bloedige slachting. Rustig
en ongedwongen staan de strijders tegenover
elkaar,. elkaar honend. Verklarend voegt dan
de dichter er aan toe:

,,'t Was Pallas Athene die alles beschikte..."

Zo deed Henk Schaer Homeros' Odysseia
opnieuw voor ons leven. Hij gaf kleur en
leven aan persoon en daad. Immers evenals
Homeros stond tegen over zijn Epos, zo

J



staat de voordrachtkunstenaar tegenover het
uit te beelden werk: verhalend, bespiegelend,
in een schijnbaar rustige objectiviteit, maar
toch innerlijk ontgloeid en bewogen in
velerlei emoties, medelevend met de helden

van zijn verhaal. in sympathie of afkeer, met
hen strijdend, hopend, hatend, minnend,
kortom opgaand in hunne duizenderlei ge~
schakeerde aandoeningen, omdat hij in zijn
voordracht weder hetzelfde is, wat de dichter

is geweest bij het scheppen van zijn kunst~
werk: opnieuw de "Poeta", de bezielde in zijn
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onderwerp ingesponnen "maker", volgens de
hoogste betekenis, welke we aan dit woord
kunnen geven.

Zo was voor velen van ons deze voordracht

een openharing: een openbaring van de grote
onwankelbare schoonheid van Homeros'
werk.

Achter Henk Schaer's woorden voelden we

de harteklop van het grote bruisende leven
dat Homeros ons schildert.

HARRY SCHILLINGS.

~
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Feest van de President Van oude lradities

in nieuwe feesten

Over tradities hangt iets van de gewijde
sfeer, die kostbare -relieken, in oude schat~
kamers bewaard, trillend omgeeft. 'n Sfeer
en 'n leven van eeuwen deinen weg uit het
kostbare kleinood en - noch zichtbaar, noc.h

hoorbaar - zijn zij toch luide getuigen van
boventijdse waarden, die zij eerbiedig diep in
hun binnenste besloten houden.

Als ze uitg'edragen worden in brede pro~
cessies en als het leven van een nieuwe tijd
er dan omheen speelt als bruidjes in de zon
of guirlandes in 'n zachte zomerwind, gaan
ze voorbij als kwamen ze, statig en waardig,
een verbond tussen oud en nieuw bezegelen.

Zo zweeft een traditie door Rolduc. En
er .zijn dagen waarop haar aanwezigheid
meer voelbaar wordt, als stonden op die dag
onze voorgangers weer op in hun oudtijdse
kledij en gingen zij, zwijgend, weer door onze
gangen in maat en tred zoals vroeger gewend.

Maar. . . . . . Rolduc moet vooruit en het
nieuwe leven weeft nieuwe gebrui!<.enom die
oude stoeten - speelse kinderen langs een
processieweg.

Is het daarom misschien dat het presidents~
feest - 'n nieuwe naam voor een neel oud
gebruik - altijd iets waardigs en toch tege~
lijkertijd i~ts fris bleef behouden?

Van traditie immers spreekt de plechtige
hoogmis in de oude kerk, maar de moderne
muziek en frisse bloemen 'geven tastbaar aan
dat oud en nieuw passend kunnen samengaan.

Traditie is net défilé voor de President-
ook nu we'er een monseigneur, zoals velen van
zijn voorgangers - maar de oude strakke

lijn van in rijen voorbij marcherende groepen
is doorbroken en in plaats daarvan kronkelen
en wriemelen sierlijke slingers door elkaar
om in een groot geschreven "Proficiat" de
wensen uit te drukken.

. Traditie is het diner met zijn versje en
zijn speechen, maar een herrezen orkest en
enkele speelse geestigheden of zachte hate~
lijkheden van de woordvoerders zeggen dat
het feest iets is van nu, van dit jaar en van
deze tijd.

Modern was het toneelstuk in opzet en
uitbeelding van karakters, maar het gege~
ven, de gouddorst, is zo oud als het heb~
zuchtige verlangen der mensen. Nieuw en
oud gingen ook hier weer samen.

De jour des jeux heeft meer het aantrek~
kelijke van het nieuwe, maar hoeveel
fanfares en harmoniën zijn de voorgangers
geweest van het Harmonie~orkest der Oranje~
Nassau mijnen, dat dit jaar onze gast was.

Zo onderga je alle mogelijke indrukken,
word je gegrepen door oud en nieuw, ernst en
vrolijkheid, waardigheid en speelsheid en
ongemerkt voeren ze je mee en doen je aan~
sluit~n bij je voorgangers als 'n stÜle 'bewon~
deraar of een vroom vereerder van het oude,
dat toch altijd nieuw kan blijven.

En zo was dit eerste presidentsfeest een
symbool en een teken van een nieuw en
een herrezen Rolduc, dat zijn oude waarden
aan nieuwe tijden heeft weten aan te passen.

Sj.
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Ontmoeting met Walram III

"In zijne geschiedenis van Limburg noemt
Ernst de kerk van Rolduc het "Saint~Denis"

der Hertogen van Limburg, voorzaten van
ons geliefd vorstenhuis.

In het midden der kerk namelijk rusten de
stoffelijke overblijfsels van Hertog Walram
lIl, zeer diep begraven onder een graftombe,
die beschadigd en half verbrijzeld door de
hervormers der zestiende eeuw, in 1687 her~

steld werd in de vorm, die zij nu nog heeft.
Zij bestaat uit een hardstenen praalzerk,
waarin een levensgroot beeld de hertog Voor~
stelt in liggende houding en met stalen
wapenrusting bekleed; in de trekken van het
gelaat, bemerkt Ernst, is het nieuwe beeld
de trouwe navolging van het eerste. De
tegenwoordige sarcophaag ligt van 1687 af
even onder de vloer en is met koperen
traliewerk overdekt. De rand draagt het vol~
gende opschrift:

lste fuit' talis virtutibus imperialis
Majestas similem nescivit habere per

[orbem:
Limburch dux, archos Arlon, comes in

[ Lucelemburch,

\Valramus dictus, dux Henricus pater ejus.

\Vij vertalen: Zóó was zijn uiterlijk; geen
prins ter wereld beklom de keizerstroon, die

hem in deugden evenaarde. Hij was Hertog
van Limburg, Markies van Arlon, Graaf van

Luxemburg. ;Zijn naam is Walram; hij was
de zoon van Hertog Hendrik".

Met deze sobere woorden leidt de kroniek~

schrijver van Rolduc in Woord en Beeld zijn
hoofdstuk in over: De Kerk van Rolduc, Be~

graafplaats der Hertogen van Limburg.

De graftombe van Walram lIl, hertog van
Limburg en graaf van Luxemburg, had van
de eerste dag, dàt ik mij Rolducien mocht
noemen, mijn volle belangstelling; toen ik
n.I. leerling der aloude Limburgse kostschool
werd,' was ik juist, wat mijn lectuur betreft,
geheel vervuld van de heerlijk~romantische

werken van van Lennep, Conscience en
vooral van Sir Walter Scott. Ik verslond in

die dagen ridderromans in een tempo dat
zelfs Don Quichotte verbaasd zou hebben.
Middeleeuwse ridders, tournooien, burchten

en kruisvaarders vervulden mijn gedachten
met geheimzinnige verlangens naar die lang~
vervlogen roemrijke tijden vol avontuur,
ridderroem en schoonheid En deze rus~
tig sluimerende Walram "nu tot steen ver~
verstijfd in'de adem des doods", had in die

zalige tijden geleefd, hij was met keizer Rood~
baard en Richard Leeuwenhart naar het

Heilig Land getogen "om het Heilige Graf
aan de' snode Turken te ontweldigen", zoals
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ons Geschiedenisboek het zo treffend uit~
drukte .

Was het wonder dat ik in de eerste weken

van mijn Rolducse schooltijd veel en lang bij
Walram's graftombe vertoefde? Wat heb ik
het koperen roosterwerk, dat boven het graf
is aangebracht vaak verwenst, het had in
mijn ogen dezelfde functie als een troebele
spiegelruit voor een Sinterklaaswinkel! Hoe~
veel uren heb ik naast en boven dat glim~
mende traliewerk gesleten! De avondlijke
stilte in de kerk was bijna volkomen; gezeefd
en gedempt viel het zonlicht door de ge~
kleurde boogramen binnen, donker van kleur
en vaag van vorm waren de kerkruimten bij
ingang en priesterkoor; op onhoorbare voeten
schuifelde een nonnetje bij de uitgang naar
Klein Rolduc; de Godslamp beefde met
vreemd-rode schemerglans als een kaars~
vlam in een tochtige ruimte. En in zijn tombe
sluimerde Walram met geloken ogen zo rus~
tig, dat ik duidelijk zijn regelmatige adem~
haling meende te horen......

Plotseling bewoog de riddergestalte; de
gepantserde vuist steunde op de zware dek~
steen, het hoofd rees van het geplooide hoofd~
kussen omhoog,.de ogen waren wijd geopend,
en staarden mij doordringend maar niet o~~
vriendelijk aan; toen drukten zijn sterke
armen het traliewerk open, en met één sprong,
die de borst~ en beenplaten deed kletteren,

alsof een zwaardslag de vonken uit een ge~
kloofde helm deed spatten als van een smids~
aambeeld, stond Walram III "gehelmd, ge~
harnast" 1) naast de lege tombe midden in
de Rolducse kerk .

Het vreemdste van alles was, dat ik hele~
maal niet verwonderd, laat staan, ontsteld of
"dodelijk geschrokken" was. Ik weet dat mijn
verhaal de aandachtige jaarboek~lezer veel
boeierider en natuurlijker zou voorkomen,
wanneer ik zou verhalen, hoe mij het bloed
in de aderen ,schier" stold~, dat de tong mij
aan het droge verhemelte kleefde, dat ik een
rauwe kreet "die niets menselijks meer had",
door de sombere kerkgewelven deed galmen,
en de achter in de kerk biddende philosoof
haastig en lijkbleek naar de uitgang toe~

1) Zie Rolduc's Jaarboek 1921. blz. 99.

105

wankelde Maar niets van dit alles. Ik

was volkomen kalm, niet in het minst ver~
baasd of ontroerd; het verwonderde me al~

leen, dat de philosoof niets scheen te merken,

en dat Walram zijn zwaard rustig liet liggen,
waar het altijd had gekgen, terwijl toch de
vingers van zijn ijzer~,gehandschoende rech~
terhand zich beurtelings openden en sloten...
"Edele heer" mijn stem klonk beheerst
en onderdanig als die van een schildknaap
met een 10 ~ voor etiquette ~ "edele heer,

zal ik uw slagzwaard"? en reeds bukte
ik gedienstig voorover. . Een honende
lach sloeg me als een stormvlaag om de
oren "Mijn slagzwaard, ha, ha, ha! Noemt
hij dat sierdegentje, dat daar ligt een slag~
zwaard! Een keukenmes is het, dat de koks~

jongens misschien dienstig kan zijn om een
kalf te ontleden. Het zwaard dat ik aan de

zijde van Richard Leeuwenhart voor Akkon
tegen de duizendvoudige overmacht van Sul~

tan Saladijn voerde, was van een heel andere
makelei; drie schildknapen die ieder één voet,
twee duim en drie palmen groter waren dan
jij, mijn kleine spotvogel, hadden moeite het
mij aan te reiken. Als gij uw geschiedenis bij

mijnheer de Guasco behoorlijk gestudeerd
hebt, dan zult ge moeten weten dat op blad~
zijde 73 van Rolduc in Woord en Beeld over
mij geboekstaafd staat: "In het Oosten zien

wij hem ~ dat ben ik Walram III t 1226 ~

steeds als den trouwen en onversaagden
wapen gezel van den dapperen Koning Ri~
chard Leeuwenhart van Engeland. Hij streed
aan 's Konings zijde in den vreeselijken slag
van Arsuf (1191), waarin Saladijn 8000
soldaten en 32 emirs op het slagveld liet, en

Richard met zijn wapenbroeders tusschen de
vijandelijke scharen woedde als de zeis tus-
schen de korenaren, gelijk de oorkonden het
uitdrukken" .

Ik knikte zwijgend en bewonderend. En
ditzelfde zal de lezer doen, als hij de geci~
teerde volzinnen ~ en de laatste vooral is

van een uitzonderlijke lengte ~ met de ori~

ginele tekst vergelijken wil; geen woord zal
hij anders vinden, zelfs de komma's krommen
zich op precies dezelfde plaatsen.

"Bent U anders nog al tevreden over uw
tombe, edele heer"? vroeg ik, toen Walram



met gefronste brauwen in de nu lege groeve
bleef staren, daarbij beurtelings' zijn zwaar
geharnast lichaam. op het rechter en het
slinkse been latende rusten, alsof 'het lange
staan hem vermoeide.

"Ik heb in veel Ieren berusten. Vergeet niet
dat ik morgen over vijf jaar --- op 22 Juni
1926 --- hier 7 eeuwen zal rusten. en 700 jaar
is een hele tijd. Maar de oude steenhouwer
van Roda. Meester Herman van Sint Jans
Geleen, die in de beroemde steenhouwerij van
de vermaarde Leonard te Sittard zijn ambacht
als leerling en gezel studeerde, voordat de
abt van Roda Marsilius hem aan de dienst
van kerk en klooster wist te binden, heeft
mijn stoffelijk lichaam naar de natuur ge~
trouw uitgebeeld. Alleen was mijn baard
verscheidene duimen langer, en de hakken
onder mijn voetzolen hoger. Maar ik wil geen
haarklover heten en niet over kleinigheden
vallen. De, gordeltas. die misschien zelfs een
geldbuidel moet voorstellen, op mijn rechterdij
zit me echter al 695 jaar lelijk dwars. Wie
heeft ooit gelezen of geschreven dat een
Middeleeuwse ridder goud of geld met zich
meevoerde. en dan nog wel op een zo in het
oog lopende plaats? Een koopman of bedel-
monnik mag zo'n geld~ of broodbuidel oirbaaf
gevonden hebben,. in geen ridderbrein zou
zo'n profanatie wortel hebben kunnen schie-
ten".

"En de huidige bewoners van Rolduc,
edele heer"?

Walram bleef zwijgend naar de nu medite~
rende philosoof kijken, zonder dat een van
beiden de ander scheen te zien. Eindelijk
ademde hij diep, keek mij met zijn lichtblauwe
ogen, die als karbonkels schitterden in de nu
bijna nachtdonkere kerkruimte aan en sprak:

"Te weinig eerbied bij de studerende jeugd
voor een held, die in de vreselijke slag bij
Arsuf (1191) van de 32 gesneuvelde emirs

, er een negental voor zijn rekening nam, aJ
zwijgen de oorkonden hierover, helaas. Een
was er bij, die vreselijk vloekend op mij los
kwam stormen --- maar gelukkig verstond ik
zijn taal niet, want aan vloeken heb ik altijd
donders het land gehad --- maar met een
schrikkelijke houw deelde ik hem netjes in
twee gelijke. helfte;ll' .zo keurig dat Richard
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Leeuwenhart, .die op het onmenselijke vloe~
ken leergierig was komen toeschieten, mij
toeriep: "Als gij in Engeland komt, ridder
Walram, zal ik er mij een eer in stellen, u
voor dit wapenfeit het Victoria kruis op de
borst te spelden"! Maar Richard sneuvelde
helaas, voor hij zijn voornemen kon uitvoeren.
En de moderne Rolducse jeugd ratelt over me
heen, en slechts zelden blijft een ernstiger
jongeling een ogenblik bij mijn groeve wijlen.
Ze strooien het stof van hun schoenzolen

rijkelijk tussen mijn baard, en vaak zijn mijn
oogleden zwaar van droge Limburgse löss.
DirecteurCorten liet mij nog elke vacantie
afstoffen, maar de laatste jaren maar ik
raak ook daar wel aan gewend. Erger is het,
dat de kennis van de Latijnse taal bij de jon~
gelui zo afneemt. Als professor Cuypers met
zijn leerlingen van de Rhetorica mij zijn jaar~
lijks bezoek brengt, staan de Beta~leerlingen
over de verzen, die rond mijn tombe toch
met duidelijk leesbare lettertekens gebeiteld
liggen, te hakkelen als een dorpsmisdienaar
in spe, die zijn confiteor opstamelt. In 1919
vertaalde zo'n exemplaar --- ik weiger zo
iemand nog een Gymnasiast te noemen ---
iste fuit talis door: "de talisman vluchtte van
hier", daarbij als ter verduidelijking naar
mijn geldbuidel wijzend: ik kookte van woede,
en dat midden Februari, en in deze kerk, ik
had me bijna omgedraaid op mijn graf, maar
ik bedacht bijtijds dat men dat in Nederland
alleen in zijn graf mag doen, en ik voorkwam,
door rustig' te blijven liggen een flater mijner~
zijds. Treuriger nog is voor mij de dag, als
de zich li.B.S.~ers noemende scholieren'
komen. Die vier onnozele Latijnse verzen
zijn hun ab ovo usque ad mala volkomen
onbegrijpelijk. Zelf troost ik me bij de ge~
woonlijk korte visite met de beroemde woor~
den van de Romeinse senator Appius ,Clau~
dius Caecus: Wat hoor ik: is dit hetzelfde
Rolducse volk van vroeger, dat zo spreekt?
Tot heden betreurde ik het verlies. mijner
ogen, maar ik wenste nu ook nog stokdoof te
wezen, om uw minderwaardige gesprekken
niet te moeten aanhoren."!

"Maar de leraar, die hen rondleiden. moet
doet mij leed. Als hij boven mijn graf, van
mij Walram lIl, hertog van Limburg; yerta~



len zou: Hier ligt Claudius Civilis; hij sneu~
velde tegen de Russen in de slag bij Nieuw~
poort, die Wallenstein van W ellington ver~
loor, zij zouden tevreden knikken, en onbe~
wogen, als Amerikaanse toeristen, verder
slent.eren naar de. volgende show, Om een
ding ben ik tenminste blij, dat ik hier alleen
lig, en niet naast mijn trouwe gade, Kune~
gonda van Valkenburg, die er, zoals gij
natuurlijk weet, op stond in haar geboorte~
plaats begraven te worden, Het zou haar hier
toch al enige eeuwen te stil en te weinig mo~
dieus geweest zijn. Ze was n.l. voor een vroeg
13de~eeuwse burchtvrouwe nog al fel op de
mode, en die kan ze in Valkenburgbeter
volgen dan in deze rustige en afgelegen
abdijkerk. Ze zal zich echter, daar twijfel ik
niet aan, de laatste decennia, de ogen nog
al eens uitgewreven hebben"......

Hier zweegWalram, bewogen drukte hij
. mij de hand, dinkte mij voor mijn oplettend
luisteren, stapte, kletterend van metaal, terug
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op zijn tombe, ging weer naast zijn rapier
liggen, vouwde zijn handen in het gewone
gebaar onder zijn borst, keek met een beetjeI

minachting of zijn geldbuidel wel goed lag,
zocht met zijn achterhoofd het makkelijke
kuiltje in het hoofdkussen, sloot de oog~
leden, en vroeg vriendelijk of ik het koperen
hekwerk sluiten wilde......

Met een kletterende slag viel het zware
getraliede hek plotseling uit mijn handen, de.
philosoof achter in de kerk hief met het hor~
loge in de hand de rechterarm omhoog, en...
denderend als altijd begon de ochtendbel van
half zes te luiden, dat het daverde over de
slaapzalen!

"Benedicamus Dom~no".
"Deo Gratias," stamelde ik, stomverbaasd

en klaar wakker.. .. . .

J. P. BOYENS.

Eindhoven, 22 Juni 1947.

~



Het Kerstfeest van
Ik ben een Europeaan. Een blanke. Een

van dat trotse ras, dat zo knap is; dat de
wereld overheerst; dat de drager is van de
"cultuur". Ja, ik ben. een van dat ras. Ik heb
gestudeerd. Ik weet van boeken en mensen
en landen. Ik oordeel over schilders en dich~
ters. Ik disputeer met philosophen en histo~
riei. Ik ken het leven der mensen van oude
tijden en ik weet en doorvors, wat de heden....
daagse volken doen. Ik begrijp moderne uit~
vindingen. Ik weet, dat ik een blanke ben.
Een blanke en dus bestemd om te heersen,
beter dan kleurlingen. Hen zal ik Ieren wat
ik weet. Hun zal ik beschaving bijbrengen.
Ik reis naar de uiteinden van de wereld. Naar
rijken die mijn voorvaderen veroverden voor
mij. Naar volken, die ik zal leiden en bestu~
ren, die naar mij zullen opzien en zeggen:
"Dat is een blanke, een groot en wijs man".
Ik ga met de wapens in de hand, de wapens,
waarmee ik alles ~n allen zal terneer houden

en ieder, die het waagt zich te verzetten
tegen mijn superioriteit. Ik kom in een boot,
een groot trots zeeschip en ik land in deze
tropische wereld.

Ik zie de "zwarten' in hun schamele naakt~
heid en hun armzalige hutten. De zwarten,
die buigen voor mij en die hun hand ten groet
heffen. Ik geef hun, genadigneerbuigend, een
sigaret; en ik verbeeld me, dat ik goed ben.

Het is Kerstmis. Vannacht zal ik met mijn
vrienden een fles whisky drinken op een
vrolijk kerstfeest. En, 0 ja, ik zal een kaarsje
aansteken bij het kribje in de hoek, misschien
nog met een afwezig, verstrooid gebed, want
ik ben toch een christen. En een kerstliedje
zal ik ook zingen: dat hoort er immers bij.

Daar komt een oude, zwarte man aan de
deur van onze bungalow. Hij wilde zo graag
ons Kerstkribbetje zien; zijn zoontje vertelde
hem ervan. Gevleid en zeer genadig roepen
we hem nader. Hij treedt dichterbij. En dan
ziet hij ons niet meer, niet meer het huis, de
rode heerlijkheid van zijn land, niet meer zijn
zoon. De man staat voor het kribje. Hier
eindigt een wereld. De vodderige hoed neemt
hij van zijn hoofd, zijn knieën buigen neer
naar ~e grond. Zijn handen vouwen zich in
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een verdwaasde
een gebaar: het gebaar van een gebed. Een
waar, een vroom, een zuiver en eenvoudig
gebed. Hier knielt een man, een zwarte, een
die onkundig is van wereldwijsheden, in een
gebed tot aanbidding en dank voor zijn God.

Hij knielt vlak voor blanke, trotse Euro~
pese mannen, die plotseling losgeslingerd
worden van hun voetstuk van heerschappij,
van hun anker van wijsheid en superioriteit.

Ik zit met gebogen hoofd. Mijn ziel beeft
in schuldbewustzijn, als ik kijk naar de bid~
dende man daar voor me. Zie, hij leert mij
een les, die ik lang reeds meende vergeten te
hebben. De les van de eenvoud. De les van
de grote, witte waarheid, de les van de echt~
heid van een ongekunsteld mensenhart.

Door mijn leven vlaagt het kleine gebaar
van een gevouwen, biddende hand, een
zwarte hand. Een hand, die de bomen neer~
breekt als waren het rietstengels. De bomen
van wetenschap en techniek, van philosophie
en wereldkennis. Een hand, die mij open~
buigt met de onweerstaanbare kracht van de
waarheid. Die de bolsters van eigendunk en
wereldwijze verwaandheid van mijn hart af~
scheurt, zodat ik voor mijzelf sta als naakt
mens. Enkel mens tegenover de wereld, het
leven, tegenover God. Armoedig en klein.

In een bungalow een kerstkribbë. Een
zwarte man knielt in gebed, vroom met de
vrijheid van een kinderhart en' een blanke
staat naast hem en buigt het hoofd, het supe~
rieure hoofd, en voelt zich naakter en armer
dan de knielende.

Jezus, Uw kleine kinderhand heeft mij
gebroken door het vouwen van een biddende
zwarte hand. Nu erken ik Uw waarheid, Uw
vrede. De waarheid van het geloof der kin~
deren, de vrede van een oprecht kinderhart.
De wijsheid van de eenvoud. Uw kerstvrede.
Ik heb tegelijkertijd U en mijzelf hervonden.
U, het Kind, dat God is; en mij, de man, .die
niet meer in het kind geloofde.

Een zwarte, in gebed uitgestrekte hand gaf
een blanke man de vrede van het Kerstkind.

Serdang, Malakka, 25 Dec. 1945.

JOSé ERENS, Sergt. 5~II~13 R.I.
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Een terugblik
In 1863 werd de Wet op het Middelbaar

Onderwijs in ons land ingevoerd. Reeds kor~
te tijd nadien werd door de Directeur van

I Rolduc W. Everts in overleg met de Bisschop
van Roermond Mgr. Paredis besloten, het
bestaande "lnstitut hollandais" in te richten
tot Hogere Burgerschool. Het leerplan der
drie klassen van het Instituut werd in over~
eenstemming gebracht met de eisen der
nieuwe wet en deze afdeling in 1872 tot een
volledige H.B.S. met vijfjarige cursus uitge~
breid. Aan de gebouwen werd een nieuwe
vleugel toegevoegd. In 1874 slaagde de eerste
leerling voor het eindexamen te Maastricht.
Deze, de latere ingenieur L. Keuller, schrijft
in Rolduc' s Jaarboek van 1922: "het is de
zeer groote verdienste van den toenmaligen
directeur W. Everts, onmiddellyk te hebben
ingezien van welk belang de oprichting eener
katholiekeH.B.S. zou zijn voor de studee~
rende jeugd van ons vaderland, hem komt de
eer toe, de eerste te hebben gesticht". Op zijn
aandringen zond de bisschop van Roermond
de eerst,e katholieke priester naar een Neder~
landse universiteit. Het was de Eerw. Heer
J. Spijkers, die, na te Leiden in de Wis~ en
Natuurkunde de vereiste bevoegdheden te
hebben verkregen, in 1870 aan de~H.B.S. te
Rolduc voor deze vakken werd aangesteld,
tegelijk met Dr. P. Vermeulen, later hoofd~
redacteur van De Tijd en lid der Tweede
Kamer, voor scheikunde en natuurlijke his~
torie. Inmiddels hadden de Eerw Heren
Claessens en van den Goor het examen voor
de middelbare akte in de moderne talen af~
gelegd. Van 1874 tot 1920 namen de leer~
lingen deel aan het eindexamen, dat door een
gemengde commissie, bestaande uit leraren
der Limburgse H. B. Scholen werd afgeno~
men. Van 1874 af had de directeur W.
Everts vele malen zitting in deze commissie
voor de Nederlandse taal en letterkunde. In
1868 had deze zijn Geschiedenis der Neder~
landse Letteren uitgegeven, de eerste van
katholieke zijde, een werk, dat Dr. van
Vloten in de Letterbode stelde boven het
gelijknamige van Or. Jan ten Brink, en waar~
voor de Universiteit van Leuven de schrijver

het doctoraat in de Letteren verleende. In

1920 werd het schoolexamen ingevoerd.
Gedurende ruim vijf en twintig jaren bleef

Rolduc de enige katholieke H. B. School in
ons vaderland. In 1901 werd een tweede met
een eerste klas geopend in het Canisius Col~
lege te Nijmegen. Nadat in 1909 de subsi~
diëring van het bijzonder middelbaar onder~
wijs in de wet was opgenomen, werd de
stichting van nieuwe katholieke H. B. Scholen
financieel mogelijk gemaakt. Geleidelijk nam
hun aantal toe. Volgens de Pius~almanak
van 1939 is het thans gestegen tot 25 voor
jongens en 12 voor meisjes. Limburg alleen
telt er acht.

In 1836 had Mgr. van Bommel, bisschop
van Luik, te Rolduc de eerste ka,tholieke
kweekschool voor onderwijzers in het land
gesticht. De leerlingen volgden het onder~
wijs aan de H.B.S. in de drie laagste klassen.
Daarna ontvingen zij ruim anderhalf jaar eeh
speciale opleiding voor het onderwijzers~
examen. Totdat in 1892 de kweekschool
werd overgeplaatst naar Echt. heeft de Rol~
ducse H.B.S. een reeks van jaren meegewerkt
tot een degelijke vorming van onderwijzers
op brede grondslag. een ideaal dat daarna
steeds in lag'er onderwijs~kringen werd nage~
streefd. maar eerst tientallen van jaren later
bereikt werd.

Rolduc had zich altijd aangepast aan de
tijdsomstandigheden en naast de opleiding
van toekomstige priesters het onderwijs voor
leken niet uit het oog v.erloren. In 1837 was
het begonnen met de katholieke kweekschool.
in 1863 met de H. B. School. Na de Kul~
tuurkamp opende Rolduc het "Duitsch Insti~
tuut" met drie klassen, dat tot 1892 bleef
voortbestaan.

Nu alom in het land meer gelegenheid
wordt geboden voor katholiek H. B. S.~
onderwijs meende Rolduc zijn taak hiervoor,
na deze gedurende 80 jaren vervuld te heb~
ben, thans als volbracht te mogen beschou~
wen en al zijn krachten te moeten wijden aan
de opleiding van aanstaande priesters. Moge
ook daarop Gods zegen zusten.
1946. H.W:



Rolduc deen
De Investituurstrijd tussen Paus en Keizer

werd niet alleen met geestelijke, maar ook
met tijdelijke wapenen gevoerd. Ook als
hoófd van de Kerkelijke Staat stond de Paus
op voet van oorlog met de Duitse koning.
Dat hij naar staatkundige bondgenoten zocht,
lag voor de hand. Hij vond die in Napels en
Sicilië, in Toscane, in Beieren, in Lotharin~

g~n en in Vlaanderen, mede dank zij een be~
wust gevoerde huwelijkspolitiek.

Goélfried IT. met de Baard, hertog van
Opper-LothaJ;ingen, later alleen van Neder~
Lotharingen (1 065~ 1069), was gehuwd met
Beatrix, markgravin van Toscane. Toen zijn
broer in 1057 Paus werd onder de naam

Stephanus IX (1 057 ~ 1059), erkende deze
hem als hertog van Spoleto en als heer van
andere Italiaanse gebieden, welke hem door
het huwelijk met Beatrix waren toegevallen.
De Paus smaakte nu de voldoening, de Ker~
kelijke staat aan alle zijden door gebied van
bevriende heersers omringd te weten: ten
Zuiden door de Normandiër Robert Guis~

card, ten Noorden door het gecombineerde
gebied van CBeatrix en Godfried. Bovendien
was nu ook een politieke band gelegd met
Lotharingen, vanwaar een nieuwe opvatting
over de 'kerkhervorming (de Lotharingse Be-
weging) was uitgegaan, die openlijk en recht-
streeks de strijd met de tijdelijke macht wilde
aanbinden en nu in de persoon van Paus
Stephanus IX op de H. Stoel had gezege~
vierd.

De pauselijke curie. was zo tevreden met de
toestand, die geschapen werd door het hu-
weliJk van Beatrix en Godfried, dat zij van

. dergelijke verbindingen een traditie ging
maken. Beatrix' dochter Mathilde, de ber6em~

de beschermster van Paus Gregorius VIT,
werd gebracht tot een huwelijk met God-
fried In met de Bult, h'trtog van Neder-
Lotharingen.

Godfried met de Bult sneuvelde in 1076,

een slechte reputatie nalatende: in plaats van
een steun, bleek hij een vijand der pauselijke
partij. De weduwe Mathilde ontving in 1089
een nieuwe bruidegom: Welf V, hertog van
Beieren. De bruidegom was pas 17 jaar oud;
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investituurstrijd

Mathilde, die liever als non had willen leven,
telde reeds 43 lentes. Bij zulke persoonlijke
verschillen kon het huwelijk niet lang stand
houden, maar Rome had er toch dit voordeel .

van, dat het de keizer een zijner machtigste
vasallen had afgetroggeld. Nog in hetzelfde
jaar 1089 veroverde de Paus de Eeuwige
Stad op de keizerlijke troepen.

Niet alleen in Beieren en Lotharingen, ook
in Vlaanderen zocht de Curie door haar hu-

welijkspolitiek steunpunten te verwerven.
Ada, dochter van Robert I (1 071 ~ 1093),

trad in het huwelijk met Roger Guiscard,
hertog van Apulië. Haar broer, graaf Robert
IT (1 087 ~ 1111), nam Clementia, een zuster
van de latere Paus Calixtus n (1119~ 1124),
tot echtgenote.

Wat hebben nu die huwelijken met Rolduc
te maken? zal de lezer zich ongeduldig heb~
ben afgevraagd. Meer dan hij op het eerste
gezicnt vermoedt.

Welf V, de jeugdige gemaal van Mathilde
van Toscane, is de man, die in 1090 de invoe-
ring van de Regel van St. Augustinus in het
klooster Raitenbuch (Rottenbuch) heeft
goedgekeurd en bevestigd. En het is juist uit
dit klooster, dat Rolduc in 1111 Richerils als
zijn eerste proost ontving.

Welf staat bekend als een bevorderaar

van de Regula Augustini: hij stichtte ook het
klooster Weingarten, dat inde 13e eeuw een
belangrijk atelier voor valse oorkonden zou
houden. Zijn actie is een onderdeel van de
zgn. Salzburger Beweging, die op haar beurt
weer een uiting was van de Romeinse bewe-
ging tot de hervorming van het kanonikale
leven. Zou het niet door middel van zijn
vrouw Mathilde zijn, dat Welf voor de Ro-
meinse beweging werd gewonnen?

Naast de Romeinse beweging was er nog
een Noord-Franse, die in het .flartsbisdom
Reims haar oorsprong vond ( 1067). De
Noord;..Franse beweging fundeerde haar her~
vorming op de zgn. Regula Auglistini en wist
deze regel aan de Romeinse zusterbeweging
door te geven. Niettegenstaande de bereikte
eenheid in regel waren er toch grote verschil~



len inde kloostergebruiken tussen de Ro~
meinse en de Franse beweging. Over het
algemeen kan men zeggen, dat de Franse
beweging de nadruk legde op het monachale,
de Romeinse beweging daarentegen op het
canonicale karakter van de levenswijze der
Regulieren. Verscheidene Franse Regulieren~
congregaties hebben in de 12e eeuw in sterke
mate de invloed van Cîteaux ondergaan, die
van Arrouaise wel het meeste.

De stichter van Rolduc, Ailbertus van
Antoing, kwam uit de kerkprovincie van
Reims, waar de Regula Augustini was ont~,
staan. In 1067 was de Regel voor de geeste~
lijkheid van het aartsbisdom voorgeschreven.
In het suffragaanbisdom Doornik toonde men
geen haast om het voorbeeld van de 1metro~
poliet te volgen. Zo kwam het, dat Ailbertus,
kanunnik van het Doornikse kathedrale ka"-

pittel. niet werd geprofest volgens de nieuwe
Regel van Augustinus. Toch was de vrome
priester een vurig aanhanger van de nieuwe
richting. Om haar in practijk te kunnen bren~
gen, stichtte hij in 1104 de eremitage Rolduc.

Had de stichting van Ailbertus zich vol~
gens de verwachting kunne~ ontwikkelen,
Rolduc ware in het Nederlandse taalgebied
de eerste abdij geworden van de Regulieren
van de strenge, Franse richting. Zover is het
evenwel niet kunnen komen. Ailbertus kon het
op de duur niet bolwerken tegen de meer
werelds gezinde ministerialen van de klooster~
voogd, ,welke hij in de gemeenschap had moe~
ten opnemen. In 1110 vertrok hij naar Noord~
Frankrijk en werd daar de stichter van het
Norbertijnenklooster Clairefon taine.

Wat men dan in Rolduc wèl wilde? De
Romeins~Salzburgse richting. Dat bleek
zonneklaar in 1111. toen Richerus uit Raiten- ,
buch als proost werd aanvaard (1111 ~ 1122)
en daarmede de gebruiken van ae Salzburger
Beweging werden overgenomen.

Het Rolduc van Richerus onderhield

nauwe betrekkingen met de Benedictijnen, die
de oudste rechten hadden bij het leiden van
de vita canonica (Chrodegang van Metz,
Benedictus van Aniane); speciaal met de
Regulieren van Saint-Gilles te Publémont bij
Luik, die afhingen van de Benedictijnen van
Saint-Laurent. Immers, als later de Franse
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richting onder abt Borno uit Springiersbach
(Trier) in Rolduc de overhand krijgt, vluch-
ten de onder Richerus geprofeste kanUIlniken
(seniores) voor een deel naar hun mede-
broeders te Publémont; enkelen hunner trek~
ken zelfs door naar Rome, naar de Paus.

Zo werd Rolduc in Nederland de eerste

dochterstichting, niet van de Franse, maar
van de Romeins-Salzburgse hervormings~
beweging. Een zeer merkwaardig verschijn-
sel, dat nog altijd op een definitieve verkla.
ring wacht. Vroeger heb ik er wel eens op
gewezen, dat proost Richerus 'n broer was van
aartsbisschop Frederik I van Keulen (1100
~ 1131 ), die bekend staat als ijveraar voor de
Regula Augustini in het Keulse. Het schijnt,
dat Frederik (en dus ook Richerus) geboren
werd nabij de Oostenrijkse grens.' De indruk,
die men daaruit krijgt, is deze: Frederik heeft
in 1100 bij zijn benoeming tot aartsbisschop
de Regel uit het Salzburgse diocees naar
Keulen meegebracht en heeft later, in 1111,
weten te bewerken,' dat zijn broer Richerus
uit Raitenbuch gekozen werd tot proost van
Rolduc. Als schakel tussen aartsbisschop en
Rolduc kan de kloostervoogd, Adolf van
Saffenberg, hebben dienst gedaan; deze was
immers tevens een der voogden van het
Keulse aartsbisdom en trad in 1122 in het

huwelijk met een nicht van Aartsbisschop
Frederik.

Daarmede echter kan onmogelijk alles ver-
klaard zijn. Rolduc behoorde immers niet tot
het aartsqisdom Keulen, maar tot het diocees
Luik. En de gekozen proost Richerus heeft
nooit uit de handen van de Luikse bisschop
Otbert de abtswijding willen ontvangen: naar

het zeggen van de Annalist, wijl Otbert een
simonist was. Is dat motief wel oprecht?
Ailbertus heeft in 1108 door diezelfde Otbert

de crypte van Rolduc laten consacreren, of~
schoon hij toch zeker wel zal hebben geweten,
dat de bisschop besmet was.

Was Richerus wel een persona grata bij
bisschop Otbert? In de Investituurkwestie
hingen zij verschillende partijen aan. Maar
dat was misschien niet de enige oorzaak van
de slechte verhouding. Heeft Otbert het
Richerus wel ooit vergeven-, dat hij een pro-
tégé, ja een broer, was van j zijn Keulse



collega en. vijand Frederik? Had het niet de
schijn daarenboven. alsof Rolduc aan het bis~
dom Luik ontfutseld ging worden? Zulk een
grensrectificatïe in de woeste omgeving van
Roda was in die tijd een kleinigheid..

Hiermede zijn we reeds beland midden in
de verhoudingen van de Investituurstrijd en
misschien ook wel midden in een administra~
tief~kerkelijk geschil. Maar alvorens over te
gaan naar Rolduc en de Investituurstrijd,
moeten wij even terugkomen op het huwelijk
van Welf en Mathilde. Kan ook dit huwelijk
niet hebben bijgedragen tot het succes van
de Romeinse~Salzburgse hervormingsbewe~
ging in het gebied tussen Maas en Rijn? Door
zijn huwelijk met haar nam hij ook de
Lotharingse relaties van Mathilde over. werd
hij b.v. familie van Godfried van Bouillon.
Lotharingen schonk aan Rome Paus Stepha~
nus IX en de Lotharingse Beweging; het
kreeg als tegencadeautje via Salzburg en de
Welfen de Romeinse interpretatie van de
Regula Augustini.

In îeder geval: zo lang de strijd tussen Paus
en Keizer zal duren, tot in de 13e eeuw toe,
zullen de Welfen zeer nauwe betrekkingen
met de grote heren van Lotharingen onder~
houden en aan hen trouwe bondgenoten heb~
ben. Speciaal de hertogen van Brabant wier~
pen zich op als kampvechters van de belan~
gen der Welf en. Het is een uitgemaakte zaak,
dat de Brabantse leeuw in oorsprong een
Welfisch partij symbool is geweest (zgn.
sprekend symbool).

Als een der mogelijke kanalen, waarlangs
de nieuwe ideëen over kerkhervorming en
investituur tot Rolduc zijn doorgedrongen,
moet nog genoemd worden de beroemde
schrijver Manegold van Lauterbach.

Manegold was een Luikenaar. Hij werd
regulier kanunnik te Lauterbach in de Elzas.
Sedert 1086 was hij deken van de ionge door
Welf gestichte abdij Rottenbuch. Omstreeks
1094 werd hij proost van Marbach in de EI~
zas. Hij moet zijn overleden na 1103. Hij
geldt als de stichter van de congregatie van
Marbach, waarvoor hij een regel schreef, die
in veel punten op de Regula Portuensis geleek
en waarin het accent viel op de persoonlijke
armoede. Meer bekend is hij om zijn kerke~
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lijk en politiek radicalisme. Aan de gedurfde
strekking van de Lotharingse en Grego~
riaanse ideeën inzake kerkhervorming gaf hij
nieuwe steun door zijn theorie, dat de vorst
zijn souvereiniteit zou ontlenen aan een con~
tract met het volk;' het toezicht op de nale~
ving van dit contract kwam volgens hem
aan de Paus toe. Manegold geldt daarom als
de vader van de leer van het contrat social.

Dat Manegold deken was van dezelfde
abdij Rottenbuch, waar Rolduc in 1111 zijn
eerste abt ging zoeken en waarvan het toen
de kloostergebruiken aanvaardde, kan op
Rolduc moeilijk zonder invloed zijn gebleven.
In de kloostergebruiken, die Rolduc onder
Richerus van Rottenbuch volgde, moeten
Manegold's voorschriften en eventueel ook
zijn regel hebben nagewerkt. Maar er moet
meer geweest zijn. Het is helemaal niet ge~
waagd, aan te nemen, dat de radicalistische
houding, welke abt Richerus in de Investi~
tuurstrijd aannam, mede bepaald werd door
de invloed van zijn vroegere leermeester en
superior Manegold.

Het feit, dat de werken van Manegold van
Lauterbach op de catalogus der bibliotheek
van Rolduc, zoals Prof. Sassen die heeft uit~
gegeven, geheel ontbreken, kan .niet als tegen.
argument worden aangevoerd. Die catalogus
vermeldt niet aIIe boeken der abdij en is
bovendien samengesteld in een tijd, toen de
gebruiken van Rottenbuch in Rolduc reeds
lang waren verlaten.

Dat Rolduc tijdens de Investituurstrijd met
de WeIfen en. met de meeste Nederlandse
leenvorsten aan pauselijke zijde stond, be~
hoeft na dit aIIes nog minder te verwonderen.

Proost Richerus heeft tot zijn dood gewei~
gerd, de abtswijding te ontvangen uit de han~
den van de simonistische en keizerlijk ge~
zinde bisschop Otbert van Luik. Hij trok
beslist één lijn met zijn broer, de Keulse aarts~
bisschop Frederik, die in 1114 openlijk van
keizer Hendrik V afviel en vier jaar later in
Keulen een synode verzamelde, waar de ban
over de keizer werd uitgesproken. In 1119
verschafte Hendrik zich. met geweld toegang
tot de aartsbisschopsstad. Frederik vluchtte
naar Saksen, na het interdict over zijn dio~
cees te hebben geworpen. Zijn broer proost



Richerus van Rolduc overleed in datzelfde

jaar, voorzeker niet in benijdenswaardige om~
standig heden.

Keulen in de macht van de keizer en Luik
in de handen van een keizersvriend! W elis~
waar, had bisschop Otbert zich in 1106 met
de Paus verzoend, maar van oprechtheid was
daarbij geen sprake geweest. In ieder geval,
omstreeks 1115 begon de prelaat weer open~
lijk zich als vriend van de keizer te gedragen
en volhardde in die houding tot aan zijn dood
in 1119. De bekende kerkhistoricus, pater
De Moreau S.J., ziet dan oo'k geen reden om
zich te houden aan het milde oordeel, dat
Pirenne en anderen na hem over deze bis~
schop hebben ui~gesproken '). De achter~
docht van Richerus jegens Otbert is maar al
te zeer gerechtvaardigd gebleken.

Zeer waarschijnlijk lag Richerus ook in
onmin met de kloostervoogd Adolf II van
Saffenberg. Hendrik van Limburg stond in
het veld tegen keizer Hendrik V; zijn erf~

. vijand Saffenberg moet dan wel aan keizer~
lijke zijde hebben gestaan. Temeer reden is er
om dit aan te nemen, omdat Adolf de kerk
van Roda aan Rolduc ontnam in 1115, in het
jaar juist, waarin de strijd in het Keulse en
Luikse ontbrandde.

Benijdenswaardig was de positie van proost
Richerus en de abdij Rolduc in de laatste
phase van de Investituurstrijd allerminst,
maar des te flinker was hun houding. Geluk~
kig stierf bisschop Otbert in 1119.

Het wordt tijd, dat wij ook de persoonlijke
opvattingen van de Annalist over een en
ander eens gaan toetsen, want die blij'ken niet
altijd overeenkomstig de historische werke~
lijkheid te zijn.

Blijven wij nog even bij de wijdingskwestie,
die ons zo juist bezig qield. De Annalist weet
het beter dan zijn vrome stichter Ailbertus:
de consecratie der crypte van 1108 moest
volgens hem in 1119 worden overgedaan,
want al was bisschop Otbert, toen hij in 1108
de consecratie verrichtte, tijdelijk met de Kerk
verzoend; hij was en bleef een simonist.

Hier openbaart de Annalist zich als een

]) E. de Moreau, Histoire de l'église en Belgique,
I (BruxeIIes 1940) 368.
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anti~simonist van de zeer strenge soort, ja
van de strengste soort, door de kerkconse~
cratie van 1108 als ongeldig te beschouwen,
omdat hij, die 4e consecratie verrichtte, zijn
waardigheid door simonie verkregen had.

Gaan wij nu over naar het slotbedrijf van
de Investituurstrijd, zoals de Annalist dat
verhaalt.

Een van de eerste dingen, die daarbij tref~
fen, is het feit, dat de Annalist de naam ver~

zwijgt van Paus Calixtus II, die in 1122 het
Concordaat van Worms sloot en aan Rolduc

in datzelfde jaar immuniteit verleende.
De Annalist had vóór zich liggen twee

immuniteitsverleningen: die van Paus Calix~
tus uit 1122 en die van bisschop Otbert uit
1108. De laatste, als zijnde de meest profijte~
lijke, werd door hem in de tekst der Annales
verwerkt; de eerste, die daarmee in tegen~
spraak was, werd natuurlijk doodgezwegen.
Daarmede gaf de Annalist een aanwijzing
temeer voor zijn auteurschap van de valse
oorkonde van 1108.

Maar er is meer: niet alleen de naam van

Calixtus II verzwijgt de Annalist, doch ook
de inhoud van het door dezen gesloten Con~
cordaat van Worms. In plaats daarvan geeft
hij de bedenkelijke hoofdbepalirig van het af~
geperste concordaat van Ponte. Mummolo
(11 April 1111), zoals Mgr. van Gils scherp~
zinnig heeft opgemerkt 2).

Het is duidelijk: de Annalist had een en
ander tegen Paus Calixtus 11. In figuurlijke
zin verdonkeremaande hij niet alleen diens
bulle van 1122, maar ook zijn naam en zelfs
zijn concordaat van Worms. Was hij het
soms met de strekking van dat concordaat
niet eens?

Het Concordaat van Worms (1122) be~
antwoordde niet aan de hervormingsplannen
van Paus Gregorius VII en diens LotharingseI
en Cluniacensische helpers. Het was een com~
prornis, dat de tekenen van het. geestelijk
vaderschap van de H. Yvo van Chartres in
zich droeg. De lekeninvestituur, eenmaal
door Gregorius VII verboden, werd in
W orms toegestaan; alleen werd er voor ge~

2) P. J. M. van Gils, Eenige opmerkingen over de
oudste Annales Rodenses, in: Publications de
Limbourg, XLVIII (1912), overdruk blz. 12.



zorgd, dat zij. niet meer. betekenis had dan
ze mocht hebben.

Paus Paschalis II voor zich was de strenge
toepassing der ideeën van Gregorius VII toe~
gedaan. In het concordaat van Su tri (4 Febr.
1111) werd zelfs overeengekomen, dat de
Kerk afstand zou doen van alle tijdelijke
goederen en van alle regalia; de keizer van
zijn kant zou zich niet meer bemoeien met de
bisschopsverkiezingen. Deze lofwaardige
overeenkomst werd niet uitgevoerd vanwege
de trouweloosheid v?n de keizer, die zich
van de persoon van de Paus meester maakte
en dezen het concordaat van Ponte Mum~
molo (11 April 1111) afdwong, waarin de
Paus de lekeninvestituur goedkeurde en de
koninklijke bewilliging bij de bisschopskeuze
voorschreef .

Welnu, de inhoud van het merkwaardig
concordaat van Sutri, dat nooit in werking
is getreden, vermeldt de Annalist wel. Daar~
entegen verzwijgt hij het concordaat van
Worms, dat wel degelijk van kracht werd,
en geeft in plaats daarvan het afgeperste
verdrag van Ponte Mummolo. Goed be~
schouwd. kent de Annalist van de Investi~
tuurstrijd alleen de gebeurtenissen van het
jaar 1111. Die. met name het concordaat van
Sutri, hebben) hem blijkbaar het meeste
geïnteresseerd. Hij interesseerde zich blijk~
baar voor' de kwestie. of de Kerk afstand
behoorde te doen van haar temporaliteiten. ja
dan neen.

En nu een stap verder: gaf hij aan de op~
lossing van Sutri de voorkeur. boven die van
Worms? veroordeelde hij met Gregorius VII
iedere lekeninvestituur? (hetgeen inhield.
dat de Kerk afstand zou doen van alle lenen).
Ik vermoed van wel.

In de 6e .canon van het concilie van Late~
ranen van 1059 had Paus Nicolaus II aan de
leken het bezit van eigenkerken verboden. De
kern van. de Investituurstrijd was juist het
feit, dat de koning~keizer de bisdommen als
koninklijke eigenkerken beschouwde. De Paus
behoefde slechts de canon van 1059 betref~

fen de de eigenkerken een ruimere interpre~
ta tie te geven om alle lekeninvestituur daar-
onder te laten vallen. Inderdaad heeft Paus
Gregorius VII dat gedaan in zijn beroemde
Vastenbesluiten van' 1075.
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Welnu, de Annalist van Rolduc citeert

zowaar op het jaar 1120 de canon van 1059
betreffende de eigenkerken, als hij verhaalt,
hoe de kloostervoogd Adolf. na door de Paus
vermaand te zijn. de kerk van Roda aan
Rolduc terug gaf. Hij voegt er immers aan
tbe. dat het bezit van kerken .aan leken steeds

verboden is (cum ecclesiae semper laicis sint
interdictae). Uit de toevoeging van dat altijd
(semper) zou men zelfs kunnen opmaken.
dat de Ànnalist de absolute toepassing va.n
het verbod van 1059 door Gregorius VII in
1075 en door Paschalis II in Sutri (1111)
kende en bedoelde.

De Annalist als radicaal anti~simonist en

als radicaal tegenstander van kerkelijke tem~
poraliteiten! Verwondert dat U, lezer? komt
dat U ongelooflijk voo.r? Die trekken horen
precies thuis in }let portret. dat de Annalist
elders tussen de regels door van zichzelf
heeft getekend.

Zijn stichter Ailbertus van Antoing tekent
de Annalist als het toonbeeld van de navol~

ging van Christus' armoede (paupertas
Christi), van de naleving van de volstrekte
onthechting van bezit (usus pauper). Hij
gispt het persoonlijk bezit (particularitas) .
Hij heeft geen vriendelijke woorden over voor
de rijke Embrico van Maijschosz, Ailbert' s
eerste volgeling en grote tegenspeler; eVen~
min voor prelaat Frederik, broer van de
vroegere proost Richerus, die gaarne aan
rijksdagen en Rometochten deelnam 3). Afge~
zien van de uniformering in het koorgebed.
toont hij zich ingeI).omen met de strenger~
wording van de kloostergebruiken onder abt
Borno uit Springiersbach.

Van de twee aspecten van de vita com~

munis: de armoede en het gemeenschaps~
leven, was het blijkbqar. het eerste ( de
armoede), waaraan de Annalist het meeste
waarde hechtte 4).

a) Proost Richérus had dus twee broers met de
naam Frederik: een die aartsbisschop van Keu-
len was (1100-1131) en een andere, die prelaat
van Rolduc werd (1129-1134).

4) Ch. Dereine S.J., Vie commqne, Za règZe de St.
Augustin et chanoines réguliers au [Xe siècle,
in: Revue d'histoire ecclésiastique, 1946, pp 365-
406 betoogt, dat in de 10e eeuw vita communis
verstaan werd als tegendeel van particuZaritas
(persoonlijk bezit).



-En het moet gezegd, dat juist de armoede
in Rolduc zeer spoedig in verval is geraakt.
De Annalist vermeldt reeds de singularitas
van abt Giselbert. Hoe in dit punt de toestand
was in de tweede helft der 12e eeuw, weten

wij niet, omdat uit die-tijd geen echte oor-
konden van of over Rolduc bekend zijn.
Het slechte voorbeeld van abt Giselbert doet

weinig goeds vermoeden. Met abt Helmeri-
cus, wiens kapelaan in 1217 wordt genoemd,
was het niet beter gesteld. Het prebenden-
stelsel, dat in de 13e eeuw.in Rolduc gewoon
was, is waarschijnlijk nog in de 12e eeuw
ingevoerd. En daar bleef het niet bij. Omdat
de prebende op de duur niet toereikend bleek
voor het levensonderhoud, werd het genot
van een toelage van de zijde der familie, een
zgn. speelpenning, reeds in de 13e eeuw toe-
gestaan. Zo was het althans in het dochter-

kl~oster Sinnich cn men mag aannemen, dat
de zaak. in het moederkl00ster Rolduc niet

anders gesteld was 5).
De opvattingen van de Annalist moeten

gezien en beoordeeld worden in het licht
van de armoede-beweging, die in de 11e
eeuw opkwam en in de 13e eeuw haar top-
punt bereikte door de stichting van de vier
grote bedelorden (Minderbroeders, Domini-
canen, Augustijnen cn Carmelieten). Reeds
in 1229 kregen de Dominicanen verlof, zich
in het Luikse diocees te vestigen. De Minder-
broeders verschenen in Maastricht in 1234,

de Augustijnen in 1254.
\Vas er aanvankelijk alleen sprake van per--

soonlijke armoede geweest, de grote bedel-
orden brachten ook de gemeenschappelijke
armoede in practijk: zij vermeden bezit van
grond, van huizen en (in bepaalde gevallen)
zelfs van kerken op naam van de communau-
teit. Over de modaliteiten van de toepassing
der armoede ontstonden veel geschillen. De
beweging der Spiritualen, die de armoede
van St. Franciscus als toonbeeld nam, paste
Je armoede-gedachte ook toe op de Kerk en
eiste, dat de bisschoppen zich persoonlijk zou-
den onthouden van het bestuur hunner tem-

poraliteiten. De Vastenbesluiten van Grego-
sius VII en het concordaat van Su tri waren
voor hen een ideaal.

O) Het oorkondenboek van D. D. Brouwers heeft
voor Sinnich voorbeelden van 1252 af.

115

Het is duidelijk, dat de .Annalist van Rol-
duc de invloed van de armoedebeweging
heeft ondergaan. De vraag is nu maar: in
welke fase daarvan hoort hij thuis? En deze
vraag hangt samen met een andere: wanneer
schreef de Annalist?

Dat de Annalist rond 1157 schreef, omdat

hij zijn Annales in 1157 afbreekt, kan nie-
mand meer met ernst geloven.

A propos: ook Otto von Freising breekt
zijn Gesta F riderici imperatoris af in 1157.
Ik vermeld deze coïncidentie, die nog niet
werd opgemerkt, curiositeitshalve. 1157 was
het jaar, waarin de strijd tussen Paus en Fre-
derik Barbarossa publiek werd (Rijksdag
van Besançon).

Wijlen Professor Oppermann heeft de
levenstijd van de Annalist met dwingende
redenen verschoven naar het einde van de

12e eeuw (op zijn vroegst). Ondergetekende
is nog verder gegaan en gelooft, dat de An-
nalist leefde en schreef in het tweede kwar-

taal van de 13e eeuw, ja zelfs dat de laatste
aantekeningen van zijn werk (zijn die ook
van zijn hand?) van na 1250 dateren. Doch
kom, laat ik hierop niet verder ingaan om niet
al te zeer de schijn te wekken, voor eigen
standje te preken.

Ik wil volstaan met de opmerking, dat de
boven geschetste radicalistische ,opvattingen
van de Annalist heel goed passen in de
armo~de-beweging van de 13e eeuw met haar
spiritualistische, mysticistische en kerk-
reformatorische nevenverschijnselen.

Is mijn datering van het ontstaan der
Annales Rodenses 'juist, dan is de Annalist
een tijdgenoot van de eerste' bedelmonniken
in de Nederlanden, was hij op de hoogte van
het eerste optreden der Spiritualen en van de
Apocalyptici in Italië en aanschouwde hij de
eindworsteling tussen Paus en Keizer, die
eindigde met de ondergang der Hohenstau-
fen. Dan was hij ook getuige van de reforma-
torische werkzaamheid van de pauselijke
legaat de Dominicaan Hugo van Saint.;Cher
( 1252---1253), welke zich binnen de muren
van Rolduc heeft doen gevoelen 6).

") Zie mijn De abdij Rolduc (Maastricht 1945) blz.
82-83.



Welk een vlucht de volks preek en de
volkszielzorg in het algemeen genomen heeft
met het optreden der bedelorden, is genoeg~
zaam bekend. In het begin der 13e eeuw
gingen de koorheren van Rolduc op grote
schaal landelijke parochies bedienen. Het
recht van predikatie was destijds nog niet
aan iedere vorm van zielzorg verbonden; het
was een privilege, waarvan het bezit begeerd
en vaak omstreden was. Dit verklaart, waar~
om de Annalist, die tevens een hele reeks
oorkonden vervalste, het recht tot zielzorg
heeft ingelast in de valse immuniteitsoorkonde
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van 1108. Vroeger heb ik deze inlassing als
een nieuw argument voor de onechtheid van
de bedoelde oorkonde aangevoerd. Het doet'

mij nu genoegen, te bemerken, dat ook pater,
De Moreau op grond van deze grove antici~
patie van het preekverlof van de onechtheid
van de oorkonde van 1108 is overtuigd
geraakt 7). De Annales Rodenses, waarin de
Annalist bij het behandelen van de jmmuni~
teitsverlening bovendien het preekverlof in~
last, zijn dus a fortiori heel wat jonger dan
zij voorgeven te zijn. Dr. p, C. BOEREN.

7) De Moreau, o.c., III (BruxeIles 1945) 431.
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