


de terugkeer van het handschrift
der Annales Rodenses

Bij

De bronnen van Rolduc's oude geschiede~
nis, het archief en de bibliotheek van het
klooster, werden in de Franse revolutie of
vernietigd, ofwel in alle richtingen verspreid.
De ambtenaren der République eisten de
kloosterarchieven op voor de staat, en ver~
kochten de meest waardevolle boeken der bi~
bliotheek; intussen brachten de kloosterlingen
een deel der archieven heimelijk in veiligheid
en kochten - tegelijk met de gebouwen en
landerijen - een aanzienlijk deel der biblio~
theek met eigen middelen weer terug en ver~
deelden deze later onder elkaar. Terwijl op
die manier waardevolle archiefstukken hun
weg vonden naar de staatsarchieven van Luik
en Brussel of DÜsseldorf, Aken en Maas~
tricht, kwam toch ook weer een ander deel
in de loop der 19de eeuw terug naar zijn
plaats van oorsprong. Zo werden o.m. om~
streeks 1865 in de pastorie van Afden door
een der leraren van Rolduc, de latere direc~
teurW. Everts, verschillende oorkonden uit
de 12de en 13de eeuw gevonden en voor het
seminariearchief verworven. Maar het voor~
naamste stuk uit de oude verzameling ont~
brak nog altijd, de Anriales Rodenses, zoals
ze later heetten, de geschiedenis der stich~
ting en haar lotgevallen in de jaren 1104-
1157.

Dergelijke geschriften namen in de ge~
schiedschrijving der Middeleeuwen een voor~
name plaats in: zij verhaalden uitvoerig de
totstandkoming van het klooster en het leven
van de stichter of van haar heiligen. Voor de
algemene geschiedenis zijn ze meestal van
bijkomstige betekenis; maar zij ~aken ons
bekend met de lotgevallen van afzonderlijke
streken, met het beschaving sleven, de gods~
dienstige en economische ontwikkeling, de
studie en wetenschappelijke belangstelling
van hun tijd en omgeving - iets, waarover
de officiële acten en grotere geschiedwerken
meestal zwijgen.

Zo ontstond ook in het klooster te Rolduc

tegen het einde der 12de of in de eerste helft
der 13de eeuw een samenvatting van hetgeen
de eerste generaties van kloosterlingen schrif~
telijk of mondeling hadden overgeleverd. Met
voorliefde vertoeven de gedachten van de
schrijver, wiens persoon ons onbekend bleef,
in deze eerste tijd van grote geestelijke bloei.
bij het kloosterleven in al zijn gestrengheid,
toen het nog lev'ende voorbeeld van de stich~
ter alle moeilijkheden leerde overwinnen. Hij
toont een levendige belangstelling voor de
ontwikkeling van het gemeenschapsleven en
de lotgevallen van haar afzonderlijke leden,
voor de begunstigers van het klooster, zijn
gebouwen en bezittingen. Hij schrijft niet
"sine ira et studio", niet uit louter histori~
sche belangstelling, maar met bewondering
voor het heilige karakter van de stichter en
het kloosterlijk leven in zijn oudste strenge
vormen; hij schrijft met de bedoeling om de
rechten en aanspraken zijner gemeenschap op
haar tijdelijke bezittingen te verdedigen. Zo
mag het daarom wel geen verwondering wek~
ken. dat hij hier en daar minder betrouwbare
bronnen raadpleegde, te meer omdat het in
zijn tijd niet zeldzaam was, dat men de tekst
van oude acten uitbreidde of nieuwe opstelde
om bestaande rechten te kunnen handhaven

en bewijzen.
Zo wordt het begrijpelijk, dat de oude ar~

chieven dit geschrift met zorg bewaarden.
Reeds in de late middeleeuwen werd het in
het Frans vertaald. maar vooral in de 18de
eeuw, onmiddellijk na de reformatie van de
kloosterregel, werd het herhaaldelijk overge~
schreven en diende in al~ dan niet verkorte
vorm als stichtelijke lectuur voor het opnieuw
bloeiende kloosterleven. Ook de toenmalige
geschiedschrijver van het klooster, de latere
abt Nicolaas Heyendal, heeft het zcC'r ge~
waardeerd en onverkort tweemaal overgeno~
men in zijn eigen werk, een geschiedenis' d~r
stichting tot 1700, waaraan hij de titel gaf
van "Annales Rodenses".



1n de troebelen der Franse tevo1utie ont~

~snapte het geschrift aan de roofzucht der
staatsambtenaren, maar pas in 1831 wordt
-er wee~r van gesproken. Het bevindt zich nu
in handen van de stadsbibliothecaris Quix in

Aken. De vraag, hoe het in diens handen te~
recht kwam, kon tot nu toe niet worden op~
gehelderd. Deze geleerde was het, die het
merkwaardige handschrift bekend maakte in
de wetenschappelijke kringen van Duitsland,
en reeds een uitgave hiervan voorbereidde.
Maar intussen overleed hij in 1844 en de
kleine perkamenten foliant werd door zijn
erfgenaam aan de toenmalige Koninklijke
Pruisische Bibliotheek te Berlijn verkocht, of~
schoon er ook door directeur Peters van Rol~

duc een voor die tijd zeer aanzienlijke som
was geboden.

Spoedig besefte men hier het verlies, niet
alleen in Aken maar ook in ons land. Dat

gemis werd te meer gevoeld, toen kort daar~
na, in 1852, de Annales voor het eerst in
druk verschenen, als deel 7 van de Histoire

du Limbourg, een werk van. de vroege~e
Rolducse kanunnik S. P. Ernst. Ze waren

uitgegeven door Ed. De Lavalleye in Luik,
die zowel de oudste Annalen alsook de voort~

zetting door abt Heyendal samengesteld, liet
afdrukken uit het handschrift van gen. abt,
dat in het Klein Seminarie van St. Truiden

bewaard werd. In 1859 volgde een tweede
uitgave van de Annales zonder de V oorzet-
ting, verzorgd door W. Pertz te Berlijn, maar
nu geheel in overeenstemming met de oor~
spronkelijke tekst van het oude handschrift.
Deze uitgave werd opgenomen in deel XVI
van de grote verzameling der Monumenta
Germaniae Historica. Geruime tijd later, in
1904, gaf het achtste eeuwfeest van Rolduc' s
stichting aan Directeur Dr. R. Corten een
gerede aanleiding om het Leven van de stich~
ter Ailbertus volgens de tekst der Annalen
in het Latijn en Nederlands te publiceren.
Met .het oog hierop was het originele hand-
schrift op zijn verzoek naar het archief in
Aken overgebracht en werden de betreffende
bladen aldaar gefotografeerd en in zijn ge~
schrift opgenomen. De belangstelling voor
de Annales, gewekt door de geschriften van
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Directeur Corten, nam toe, toen Or. P. J. van
Gils, leraar te Rolduc, in 1912 haar grote
waarde in het licht stelde in een uitvoerig
artikel, opgenomen in de Publications de la
Société historique et Archéologique dans le
Limbourg. .

N a de vrede van 1918 werden er reeds

door het bestuur van Rolduc pogingen in het
werk gesteld om het kostbare stuk terug te
kopen. Echter te vergeefs. Enige jaren later
had men tenminste de voldoening om een
fotocopie van het origineel te mogen ontvan~
gen. Onmiddellijk na de bevrijding in ) 944
werd er door wetenschappelijke kringen -
en ook door Rolduc - weer de aandacht

gevestigd op het lang begeerde stuk, in de
hoop dat het wellicht als vergoeding voor de
Nederlandse archieven, die in de oorlog ver~
loren gingen, zou kunnen 'worden uitgeleverd.
Ditmaal met beter gevolg. In 1949, honderd
jaren nadat het verloren ging, keerde het
kostbare stuk terug in ons land, dank zij de
goede zorgen van de Algemene Rijksarchiva~
ris, en het werd toevertrouwd aan het Rijks~
archief te Maastricht.

De Rijksarchivaris in Maastricht, Dr. G.
Panhuysen, geeft hieromtrent uitvoerig be~
richt in de Maasgouw, jg. 1949, p. 69 e.v.
Hij beschrijft het handschrift als volgt: "De
Annales bestonden oorspronkelijk uit 22 per~
kamentbladen, 32.6 cM hoog en 25 cM breed.
In de loop der eeuwen zijn echter blad 3 en 0
verloren gegaan; zij zijn vervangen door pa-
pier. waarop de oorspronkelijke tekst in inkt
met de hand V3n de latere abt Nicolaas Hey~
endal, blijkbaar tegen het einde der 17de
eeuw, is overgeschreven. Het geheel is ge~
bonden in een 17e eeuwse lederen band en

bevindt zich in goede staat: slechts het eerste
en laatste blad is enigszins beschadigd en op
twee plaatsen is de tekst door grote inktvlek~
ken onleesbaar". Onze afbeelding toont een
pagina van het origineel; met verlof van de
schrijver werd zij overgenomen uit het arti~
kel in de Maasgouwen afgedrukt met het~
zelfde cliché. ons welwillend hiertoe afge~'
staan.

E.



1949-1950
Voor de dertigste maal sedert het ver-

schijnen van ons Jaarboek kruipt de, nu iet-
wat grijzende annalist op zijn praatstoel om
U het wel en wee van een jaar Rolducs leven
te vertellen: "Het was op de 20e Juli van het
jaar 1949 dat bijna iedereen in Nederland
op vacantie ging. Ook Rolduc pakte toen zijn
tenten in en enkele heren en vele jongens be-
gonnen hun zomerkamp te Grathem, Ot.
avonturen, daar beleefd, worden voor be-

langstellenden en nieuwsgierigen elders in
dit Jaarboek verteld.

Maar, al vloog de speelse jeugd ook naar
alle kanten uit, het oude, wijze Roda bleef
niet lang alleen en leeg achter, want:

22 Juli treedt de K.V.P. aan om haar ka-

derdagen hier te houden. De vele gasten
voelen zich onmiddellijk thuis: geëigende sfeer
om het zware probleem "De Eigendom" te
bestuderen. Prof. Dr. Ariëns leidt als eerste

het vraagstuk in.

23 Juli. Na 'n rustige nacht beklimmen en-
kele sprekers het podium in de aula en wel:
Mr. F. Teulings om te behandelen: Eigendom
en belasting; J. Middelhuis om te spreken
over: Eigendom en medezeggenschap in het

bedrijfsleven; Mr. A. KooIen om zijn visie te
geven op: Eigendom in verband met de be-
zitsspreiding. 'n Praatavond besluit deze
drukbezette dag.

R. D. G. VAN HEES 1914-1949



Van het Rolducse front melden we van~
daag, dat R. D. G. van Hees de leraarszetel
verlaat en de dirigeerstok terzijde legt om
ergens op een Limburgse kapelanij beleerd
en met zachte hand gedirigeerd te worden.
R. D. J. Lenders, priester van het Seminarie,
komt zijn lege plaats innemen. "Nu sijt wille~
kome.. ... .".

24 Juli. Na H. Mis en ontbijt verlaten de
K.V.P:ers ons huis, tevreden én over de op~
gedane wijsheid én over de gastvrije ont~
vangst.

25 Juli. "Verbeter de wereld en begin met
je zelf', denken onze Zusters en daarom
gaan ze, alvorens Rolduc van onder, van bo~
ven, van binnen, van 'buiten, van voor en van
achter te poetsen, eerst zelf schoon schip ma~
ken door een retraite te houden onder leiding
van pater R. van Kempen c.ss.R.

27 Juli. "Komt, sla hier de trommel. en
steek de trompet!

Maar langzaam en statig, als zij 't een ge~
bed " (F. Hemkes).

We ontvangen bericht dat Jan Jozef Rob
Smeets, leerling 1931-1938, is verongelukt
te Topan op Sumatra. Hij was arts en Re~
serve Officier van Gezondheid 1e klasse bij
de Koninklijke Landmacht.

De gastvrije poorten gaan vandaag weer
open: vele bedaarde zelateurs en nog veel
meer snaterende zelatrices van de Pauselijke
Missiegenootschappen, afdeling Kerkrade,
komen een vergadering houden. Mgr. Dr. F.
Feron spreekt hun toe; een missionaris ver~
telt zijn belevenissen en vertoont een missie-
film. Je zou er honger van krijgen en......
dus tot slot een traditionele Limburgse kof~
fietafel.

30 Juli. Rolduc wordt oud en is niet meer
zo vast ter been en daarom komt Zijne Ex~
cellen tie Minister Rutten zich persoonlijk
overtuigen van en besprekingen voeren over
de noodzakelijke restauratie van kerk en
abtswoning.

Wel oud, maar toch nog vitaaL en de
oude gebouwen dromen in de rustige sfeer
van de Zaterdagavond over het orgelconcert
dat de organist van de Sint Baafskathedraal
te Gent, G. Verschraegen, geeft voor de
Culturele Kring "Het Land van Rode".
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2 Augustus. Geen hitte, geen vacantie,
geen kampen of orgelconcerten hebben R. D.
P. Slangen kunnen weerhouden vandaag
examen te maken. Zijn moed en ijver worden
beloond en hij slaagt voor het tweede deel
der hoofdakte. Met welk een overwinnaars~
gevoel moet hij twee dagen later de herexa~
mens voor de voorbereidende klas hebb(>n
afgenomen'

5 Augustus. Er zit perspectief in 't redac~
teurschap der Rolducse Jaarboeken, want on~
ze oud-redacteur en collega Mgr. J. W. L.
Damen wordt door 't Nederlandse ~pisco~
paat benoemd tot zijn procurator in Rome.
Wij wensen hem geluk en wrijven ons zelf
bescheiden in de handen.

7 Aug'ustus. De 18e Sociale Studieweek
begint. Het probleem dat onder handen geno~
men wordt, luidt: De Sociale Rechtvaardig~
heid. Deskundigen belichten en bekijken het
van alle kanten. Op de openingsavond
spreekt pater J. Jacobs M.S.C. een herden~
kingsrede uit over Dr. Poeis, de volgende
avond Jos. Maenen over Henri Hermans.

Bij de opening waren aanwezig Mgr. Dr.
A. Hanssen en Dr. L. Beel. bij de sluiting
werd het woord gevoerd door Mgr. Dr. G.
Lemmens.

Nauwelijks heeft Sjang de laatste gast
naar 'buiten geleid of de Zusters stormen de
gangen in, gewapend met emmers, bezems,
blikken en vegers en beginnen de langver~
wachte grote poets. Wij wensen hun veel
succes.

11 Augustus. Gelukkig dat we op vacantie
zijn, want Prof. Dr. A. Chorus komt testen.
Terwijl hij de jongens onderzoekt op hun
capaciteiten, test Directeur Husman van de
Domaniale Mijn de gebouwen op mijnschade.

15 Aug'ustus. Traditiegetrouw trekken de
Zusters tijdens het lof in processie naar de
Mariagrot.

Te Amsterdam viert pastoor W. Nolet, 'n
zeer toegewijd oud~Rolducien, zijn veertig~
jarig priesterfeest. Onze beste wensen voor
hem en zijn werk op het gebied van zielzorg
en wetenschap!

16 Augustus. Weer moet de ere~galerij
van oud-Rolducse helden met één man wor~



den uitgebreid: W. J. Rühülessin, leerling
1928-1937, sneuvelt in Indonesië.

18 Augustus. Beide speelplaatsen krijgen
een nieuw dek. Niet onaardig, vooral die
kleine kiezelsteentjes kunnen zo gezellig on~
der je voeten kriebelen. Ook de tweede ten~
nisbaan krijgt een beurt! Wie het niet gelo~
ven kan, kome zich zelf overtuigen.

De nieuwe kapelaan krijgt zijn benoeming:
Blerick zal zijn standplaats zijn.

26 Augustus. Onze Bisschop viert zijn
veertigjarig Priesterfeest. Op zijn verzoek
hebben geen uiterlijke feestelijkheden plaats,
daarom dragen we enkel een plechtige Hoog~
mis van dankbaarheid op. Z. H. de Paus
heeft Monseigneur benoemd tot Assistent~
Bisschop bij de Pauselijke Troon.

27 Augustus. 'Grote ramp in het bosquet.
Honderddertig O.V.S.~ers van de Domaniale
Mijn en de R. K. Verkenners van Kerkrade
liggen gewond, gekwetst en gebroken tussen
de struiken. De leden van het Rode Kruis,
afdeling Limburg, zullen hen verbinden en
transporteren. Maar de zegen komt ook nu
weer van boven en een reusachtige stortbui
verwekt wonderen: alle slachtoffers zoeken
een veilig heenkomen.

1 September. Door een ongeval overlijdt
onze oud-leerling Henk Ot jens (1937-1940).

HENK OT]ENS t
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Na zijn studie was Henk werkzaam in de
Hacknijfokkerij van zijn vader. Met de door
hem zelf getrainde paarden behaalde hij vele
lauweren in Nederland en Engeland. Hij was
zich juist aan het voorbereiden voor een groot
concours te Utrecht, waaraan hij met 15 paar-
den zou deelnemen, toen de trap van een
paard zijn jonge leven afsneed. R. I. P.

2 September. Pater Constantinus O.F.M.
Cap. neemt gedurende drie dagen de heren
leraren onder handen. Zij leggen de oude
mens af en trekken een nieuwe aan.

6 September. "De navond komt zo stiL.."
behalve dan toch vandaag op Rolduc, want
tegen zeven uur' s avonds worden op het
voorplein uit bussen en auto's veel jongens
en nog meer koffers uitgeladen. We tellen
98 nieuwe gezichten en 359 "oude", veel
nieuwe costumes en gegroeide baarden. Als,
precies om acht uur, de Kerkradenaren ook
binnen zijn, is het nieuwe schooljaar begon-
nen.

Elk jaar brengt veranderingen mee, 't zou
dus een wonder zijn als dit jaar het niet deed.
Om maar van onderop te beginnen: de bad-
kamers zijn keurig opgeknapt. Zij werken nu
met een wit~rood: veilig-onveilig sein. Aula
minor wordt casino voor de heren filosofen
en het oude casino zal na verloop van tijd
worden herschapen in een slaapzaal. Sic
transit gloria mundi. Dit geldt natuurlijk al-
leen voor het oude casino. Het voorplein
wordt wandelpark voor de wijsgeren, ook de
Heyendahllaan en Rolduckerweg liggen voor
hun open. De lokalen boven de kamers van
R. D. Everts en Stroux zijn omgebouwd tot
slaapkamers voor jonge heren. Zoiets noemt
men baas boven baas.

Nu R. D. van Hees vertrekt zal R. D.
Schrijen de leiding van het hele zangkoor op
zich nemen.

R. D. J. Stassen gaat ons tijdelijk verlaten
om zich verder te bekwamen aan de Acade~
mie voor Beeldende Kunsten te 's-Graven~
hage.

7 September. De eerste volle dag van 't
nieuwe schooljaar beginnen we traditiege-
trouw met een plechtige Hoogmis ter ere van
de H. Geest. Daarna worden de lesroosters
gedicteerd en de eerste vaderlijke vermanin-



gen door de hoofdleraren gegeven. Onder~
tussen zwoegen de herexamens op hun zware
taak.

Nog even moeten de heren leraren hun on~
geduld bedwingen eer ze hun wetenschap
ten beste kunnen geven, want voorlopig wor~
den de jongens aan de zorgen van de Eerw.
Paters Redemptoristen toevertrouwd, die de
retraite preken.

11 September. Voorbeeldig is de retraite
verlopen en in een machtig Te Deum bedan~
ken we de goede God.

Al hebben we in deze dagen veel gebeden,
toch wordt in de namiddag nog even geado~
reerd voor het uitgestelde Allerheiligste om
bescherming te vragen voor de Heilige Plaat~
sen.

12 September. Rolduc! Klaar! Honderden
lessen rukken in lange colonnes aan. We aar~
zelen niet, maar gaan ze trappelend van on~
geduld te lij f.

Voor het eerst na de oorlog zien we op
het kasteel van Herzogenrath de Duitse vlag
wapperen. West~Duitsland heeft een presi~
de nt gekregen.

13 September. Een student zonder agenda
is àls een leraar zonder puntenboekje en daar~
om heeft de firma Schenk te Maastricht een

speciale agenda voor Rolduciens uitgegeven.
Op de titelpagina prijkt een Rolducs stille~
ven en een korte levensbeschrijving van Ail~
bertlls opent het sympathieke boekje.

20 September. In het jaar 1635 liet abt
Horpusch op 't barokke hoofdaltaar van onze
kerk vijf schilderstukken aanbrengen. Het
middenpaneel en twee zijpanelen zijn daar
nog van overgebleven. De vaardige hand van
de heer Volders uit Meerssen heeft de res~

tauratie daarvan aangepakt en vandaag
wordt het middenpaneel weer in de kerk te~
ruggebracht. Het wordt geplaatst boven de
ingang van de sacristie.

21 September. De procurator van het Ne~
derlandse Episcopaat, Mgr. J. Damen, brengt
ons een familie~ en vriendenbezoek.

22 September. Bij de studie komen ons niet
alleen gezonde hersens, maar ook gezonde
longen goed van pas. Daarom kijken Or. H.
Bak en zijn staf even door ons aIIemaal heen.
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25 September. Op initiatief van enkele
vooraanstaande katholieken brengt de cuItu~
rele sectie van de Ronde~ TafelconferenLe
een bezoek aan Limburg. Zij doen ook ons

hu~s aan en gebruiken hier de lunch. Vol be~
langstelling beluisteren ze het orgelconcert
van Nico Zeijen en tonen veel interesse voor
de studie~ en recreatieproblemen van de jon~
gens,

26 September. Onze toegewijde oud~leer~
ling Dr. Win. Roukens, tot nu toe privaat-
docent aan de Universiteit te Nijmegen,
wordt benoemd tot lector in de Volkskunde.

Wij feliciteren.

28 September. "Hoe heerlijk als de jO~~::Jens~
kiel nog om je schouders glijdt", zuIlen velen
vandaag gedacht hebben, want dit is een bij~
zondere dag voor' Klein~Rolduc: vijftig jaar
geleden heeft Mgr. Drehmans de voorberei-
dende klassen opgericht en onze Benjamin~j
herdenken dit feit door een uitstapje.

29 Seotember. Een merkwaardige sportgc~
beurtenis heeft vanmiddag op ons voetbal~
veld plaats: Een elftal, bestaande uit kape~
laans en leraren, die ter bespreking van ge-
wichtige problemen naar Rolduc gekomen
zijn, binden de strijd aan tegen Pantarei.
Ondanks de hitte en de lasten van de dag
spelen de gasten gelijk.

2 October. De Z.E. Pater Vriens S.J., pro~
fessor aan het Groot Seminarie te Djokja en
advis~ur bij de R.T.C. spreekt vanmorgen
over de missie in Indonesië. Op eenvoudige



en spannende manier weet hij gedurende an~
derhalf uur zijn gehoor te boeien. Wij zijn
hem dankbaar voor deze prettige causerie
over een kwestie die zozeer aller belangstel~
ling heeft.

Sjang viert vandaag zijn zestigste verjaar~
dag. Hij heeft wel alle moeite gedaan om het
te verbergen, maar het is hem niet mogen
lukken. We zetten hem hier ook nog even in
het zonnetje.

Heel Rolduc gaat vandaag naar het Kerk~
raadse voetbalveld om getuige te zijn van de
wedstrijd tegen M.V.V.

4 October. Ons elftal bindt de voetbal~

schoenen onder om te spelen tegen de plaat~
selijke H.B.S. We winnen met 4-2.

5 October. Binnen de muren van het zus~

terklooster wordt het zilveren professiefeest
van Moeder Overste herdacht. Dit mag toch
niet enkel een feest. voor de Zusters zijn en
daarom brengt na het diner de harmonie een
serenade, speecht de praeses der filosofen en
krijgen we allemaal voor de rest van de dag
congé.

Mgr. Damen viert ook feest: hij wordt be~
noemd tot toegevoegd Kerkelijk Gezant~
schapsraad aan de Nederlandse legatie bij
de H. Stoel. Con le nostre congratulazioni!

8 October. Pastoor W. J. Theelen van
Spekholzerheide, leerling 1897-1903, wordt
het slachtoffer van een verkeersongeval. Bij
alle gebeurtenissen in ons huis was hij steeds
een enthousiaste belangstellende. Wij bidden
voor zijn zielerust.

9 October. De vaders en moeders van de

nieuwelingen komen hun zoontjes bezoeken.
De meeste ouders mogen constateren dat hun
jongens zijn toegenomen in wijsheid, gewicht
en lengte.

Voor de Heemkundeclub spreekt mijnheer
Toussaint uit Terwinselen.

11 October. De filosofen en leerlingen der
hoogste klassen bezoeken te Heerlen de ten~
toonstelling van de werken van Charles Eyck.
Middelpunt der tentoonstelling is het veel~
besproken kroningsschilderij.

15 October. Het comité ..Roda~klokken"
r:cht zich in 'n fraaie circulaire tot alle Oud~
Rolduciens. De klokken van Rolduc werden
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in de oorlog geroofd. Als een dankbare geste
van oud-leerlingen wil het comité bij de, door
de Familie Vaesen van Weede reeds in
1947 beloofde Johannesklok, nog twee andere
klokken schenken om zich zo verbonden te
weten met het aloude Rolduc.

Klein~Rolduc viert vandaag en morgen zijn
jubileum binnenshuis: herauten kondigen de
komst van Ailbertus aan, de President hijst
de feestvlag op de kleine cour en in plaats
van studie in de studiezaal wordt in de speel~
zaal een poppenkastvoorstelling gegeven, die
zeer geestig enkele flitsen uit de afgelopen
halve eeuw vertoont.

16 October. De plechtige Hoogmis wordt
opgedragen door de onderprefect van Klein~
Rolduc; misdienaars en zangers zijn even~
eens Klein~Rolducse krachten. Onze harmo~
nie brengt de feestelingen een aubade; jam~
mer genoeg moet het jeugdelftal in de daarop
volgende huldigingswedstrijd met 4-2 het
onderspit delven,

De groten houden 'n sociale Zondag:
Mgr. Jenniskens spreekt over de jeugd en de
jeugdbeweging; in de aula belicht mejuf~
frouw Hoenselaars het jeugdprobleem onder
de vrouwelijke jeugd en de kajotter van
Zandvoort het kajotterswerk. In de namid~
dag speelt ons elftal tegen de kajotters uit
Nuth. Hun eigen harmonie zorgt voor een
muzikale omlijsting. Jammer genoeg verliezen
de gasten met 8-0.

17 October. Gedenkwaardige dag. Het
handschrift der Annales Rodenses, dat meer
dan honderd jaar bewaard werd .in de voor~
malige Koninklijke Bibliotheek te Berlijn,
wordt door de Algemene Rijksarchivaris Dr.
Graswinkel persoonlijk naar N ederland te~
ruggehaald. De Annales zullen bewaard wor~
den in het Rijksarchief te Maastricht.

23 October. We werpen een wijde blik
over de wereld, want 't is Missiezond:1g. In de
feestvergadering houdt de nieuwe moderator,
R. D. Berkels zijn maiden~speech en dan
slingert Mgr. Dr. Fr. Feron, president van
het Groot Seminarie, zijn magistrale gedach~
ten de zaal in. Zijn woorden hebben onge~
twij feld velen tot nadenken gestemd over het
missieprobleem. Ons zangkoor zong massaal
en mooi Die SchÖpfung van Haydn.



Weer huppelen onze spelers in de namid-
dag over het voetbalveld, nu om te kampen
tegen de kajotters van Heerlerbaan. We zijn
blijkbaar erg sterk, want we winnen met
8-1. De film Monsieur Vincent besluit de
dag.

24 October. Sint Daphne, die gisteren
moest wijken voor de Missiezondag, krijgt
vandaag haar plechtige Hoogmis.

28 October. Willem Andriessen, directeur
van het Muziek-Conservatorium te Amster-
dam geeft een jeugdconcert. Hij speelt wer-
ken van L. von Beethoven en F. Chopin. In
de pauze zingt 't koor nogmaals die Schöp-
fung, Willem Andriessen begeleidt.

30 October. Op het feest van Christus Ko-
ning hernieuwen we onze toewijding aan het
H. Hart. Het lof houden we heel vroeg,
want om half drie staan de bussen klaar, die
én heren én jongens naar alle kanten van
Limburg voeren, om enkele dagen van half-
trimester thuis door te brengen.

1 November. Steeds verheugde Rolduc
zich in het succes van zijn oud-leerlingen.

Dr. Ir. J. VAN AKEN
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Daarom vernemen we met grote vreugde dat
Dr. Ir. J. van Aken, leerling 1918-1921.
benoemd is tot Directeur der Staatsmijnen.
Na in 1927 te Delft geslaagd te zijn voor het
examen scheikundig ingenieur. promoveerde
hij drie jaar later tot doctor in de technische
wetenschappen. Een korte diensttijd bij de
Centrale Suiker Mij. N.V. te Amsterdam
volgde. toen werd hij adjunctingenieur bij het
Stikstofbindingsbedrijf de Staatsmijnen, kort
daarna ingenieur. Na tien jaar deze taak ver-
vuld te hebben. werd hij belast met de lei-
ding van 't S.B.B. De taken van Hoofd-
ingenieur in Algemene Dienst en Hoofdbe-
drijfsingenieur waren de laatste trappen vóÓr
het Directeurschap.

Dir. van Aken is een man, die met zijn ta-
lenten heeft gewoekerd. Want behalve de
vele bovengenoemde functies was hij ook nog
sinds de oprichting lid van de Ondernemings-
raad der Staatsmijnen, lid van de Mijnin-
dustrieraad en in de na-oorlogsjaren V oor-
zitter van de Stichting Mijnwerkersvoorzie-
ning. Wij wensen hem veel succes bij zijn
verantwoordelijke taak. Zijn voorbeeld van
gestaag en hard werken blijve ons een aan-
sporing en prikkel tot het trouw vervullen
van onze dagelijkse plicht.

2 November. De droeve stemming van Al-
lerzielen is zeer geschikt om een einde te ma-
ken aan half-trimester.

4 November. Reeds enkele dagen gaan ge-
ruchten door 't huis: er zullen grote verande-
ringen plaats grijpen, een der heren leraren
zal benoemd worden tot Directeur van het
Bisschoppelijk College te Sittard. Die onze-
kerheid brengt iets geheimzinnigs mee; kan-
sen worden bekeken en gewogen totdat op-
eens de zekerheid volgt en alles opklaart:
R. D. H. Turlings is voor deze gewichtige
post uitgekozen.

In 1924 kwam hij van het Seminarie met
zijn eerste benoeming naar Rolduc en het viel
hem zwaar, zoals hij zelf verzekerde, maar
na één jaar was hij al Rolducien in hart en
nieren. Zijn eerste taak was het onderpre-
fectschap van Klein Rolduc; vijf jaar later
werd hij er prefect. In 1935 ging hij in de-
zelfde functie over naar Groot Rolduc.

Prefect zijn is geen sinecure: hij moet alles
weten, alles zien, alles leiden en alles regelen,



vele vervelende zaakjes moet hij juist op~
knappen, alle feest~ en vrije dagen zijn voor
hem dubbele werkdagen onder hoogspanning,
hij moet steeds verrassingen in petto hebben
voor toneel~ en filmvoorstellingen, hij moet
voor iedereen open en klaar staan en altijd
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heid, die zich op buitengewone wijze van al
deze opdrachten en eisen wist te kwijten. Er
is wel eens gemopperd als de een of ander
met zijn onverbiddelijkheid in botsing kwam,
maar zijn onverbiddelijkheid kwam nooit
voort uit overdreven strengheid en kende

Dir. H. J. H. TURLINGS 1924-1949

het juiste woord weten te vinden en, als was
dat alles nog niet genoeg, hij moet degene
zijn, die soepel en toch streng de dagelijkse
orde weet te bewaren. Een Herculeswerk!

Al deze taken heeft prefect Turlings op een
dergelijke manier vervuld, dat iedereen ach~
ting had voor de kracht van zijn persoonlijk~

nooit ondersche:d van personen: hij droeg
iedereen 'n warm hart toe. Daarom bezat hij

de sympathie van allen.
Werden moeilijke dingen van hem ge~

vraagd, dan schrikte hij er niet voór terug.
Bij het bombardement van de kerk tijdens de
oorlogsdagen haalde hij het Allerheiligste uit



het tabernakel. hij bereidde de evacuatie van
Rolduc voor door tussen de linies door naar

de Amerikaanse legerleiding te gaan en na
de evacuatie keerde hij als eerste terug en
begon, in overall, met schop en bezem het
huis in orde te brengen.

Rolduc heeft hem leren kennen als een man

van orde en stipte plichtsvervulling, die geen
vingerbreed week van de hem opgedragen
taak. Daardoor heeft hij in al die jaren dat
hij hier was, een verbazend werk verricht.
Daarom ook was hij bij de oprichting van
het Klein Seminarie de aangewezen man om
het vice~presidentschap te bekleden. Als zo~
danig heeft hij een groot aandeel gehad bij
de totstandkoming, inrichting en regeling van
deze gewichtige onderneming.

Nu krijgt hij een andere taak en iedereen
verheugt zich van harte bij deze opdracht.
waarin allen een beloning en bekroning zien
van zijn vele werk.

Vanaf 1945 was R. D. Turlings tevens
redacteur van het Jaarboek. Deze functie
brengt meer werk mee dan men oppervlakkig
zou menen, maar ook hiervan heeft de redac~

teur zich op de bekende manier gekweten:
ernstig en nauwkeurig. Hier vond hij een
terrein waarop hij zijn liefde voor Rolduc ook
naar buiten kon uitdragen. Wij verheugen
ons weliswaar om zijn succes, maar zien hem
toch zeer node vertrekken.

5 November. In plaats van de twee laatste
lesuren maken we deze morgen een flinke
congé~wandeling ter ere van de nieuwe Di~
recteur.

6 November. Thuisfront vergast ons op
een goede documentaire over Indonesië; de
kleintjes genieten nog het meest van de ko~
m:sche toegift.

8 November. Nico Zeijen geeft in de kerk
een orgelconcert, dat de K.R.O. uitzendt in
haar avondprogramma.

10 November. Directeur Turlings, wie ook
nog de eer toekomt het geestelijk vaderschap
van de Harmonie te bekleden, neemt afscheid

van deze, onze jongste, spruit en diens
spruitjes.

11 November. We begroeten een nieuwe
collega en leraar in R. D. J. Bosch, die in Ver~
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band met het heengaan van R. D. Turlings
te Rolduc benoemd werd. R. D. Bosch stu~
deerde filosofie te Rome en werkte het laatste

jaar aan zijn proefschrift te Leuven.

14 November. Door het heengaan van di~
recteur Turlings verloor het Jaarboek een re~
dacteur en dus moet er een nieuwe komen.

R. D. Ch. Janssen wordt hiervoor aangewe~
zen. Hij stelt zich bij deze aan de lezers voor
en beveelt zich in hun clementie aan.

15 November. Onder leiding van pater Ra~
makers c.ss.R., leerling '24-'27. maken we
een spannende spoortocht door de Surinaam~
se rimboe. Enkelen nemen zo goed de rim~
boemanieren over. dat ze de titel van het filo~
sofentoneelstuk weten te ontdekken: De hoed
van Italiaans stro; worden ze later zelf door

de prefect ontdekt, dan zijn ze onder een ge~
woon hoedje te vangen.

17 November~ Het lijkt of we allemaal iets
van 't Surinaamse avontuur hebben overge~
houden: de hele wandeling trekt vanmiddag
Duits gebied op. 't Kon ook niet anders, de
moderator van de Missievereniging ging
voorop.

18 November. De heren leraren nemen op
de grote No. 13 afscheid van directeur Tur~
lings. De President wijst erop hoe deze be~
noeming met gemengde gevoelens is ontvan~
gen. Er is een zekere teleurstelling omdat
we iemand gaan missen, die met Rolduc zo
vergroeid is, maar ook blijdschap omdat nie~
mand voor deze geweldige taak zo geschikt is
als directeur Turlings. Deze geeft toe dat
het hem zwaar valt van Rolduc te scheiden,

maar hij nam de benoeming toch ook met
blijdschap aan, omdat hij daarin een goed~
keuring ziet van hogerhand van het werk dat
hij op Rolduc heeft verricht. Hij vraagt de
heren hem een plaats in hun herinnering te
willen bewaren, zoals hij er een voor hun re~
serveert.

20 November. Op deze laatste Zondag van
het kerkelijk jaar zingen we het Te Deum en
houden processie door de kerk.

Het is de laatste keer dat directeur Tur~
lings het middagmaal met ons gebruikt en
daarom neemt hij afscheid van de jongens.
We kunnen niet al de gehouden speeches



commemoreren. maar één zin van dir. Tur~

lings moeten we toch vermelden. omdat hij in
deze ene zin zijn hele werk op Rolduc heeft
getekend: ,.Ik heb getracht iedereen te helpen
en nooit bewust iemand pijn te doen",

21 November. Door al de veranderingen in
de laatste tijd is een nieuwe lesrooster nood~
zakelijk geworden. Hij gaat vandaag in.

22 November. Z. Exc. Minister Van der.
Brink heeft in de Tweede Kamer een lans

gebroken voor de kerk en de toren van Rol~
duc. Zijn ambtgenoot van Onderwijs, Kun~
sten en Wetenschappen heeft daarop een com~
missie benoemd, die een onderzoek zal instel-
len. Voorzitter van deze commissie is Ir. P.

de Haart, inspecteur~generaal der mijnen;
leden zijn: architect J. Bom van de Rijks~

dienst voor Monumentenzorg. Prof. Dr. J.
Grond. chef der afdeling mijnmeten der
Staatsmijnen. Dr. Ir. A. Husmann. directeur
der Domaniale Mijn. Ir. F. Peutz, architect
en J. Slot, bouwkundige bij de Domaniale
Mijn.

25 November. Onder het motto: "Nec lusi~

se pudet, sed non incidere ludo". spelen de
filosofen onder leiding van R. D. Wijnen ter
ere van hun Patrones het blijspel: De Hoed
van Italiaans Stro.

Een van onze vele huisgcnoten, g2.cnszins
de minste, benut deze vrije dag om pantoffels
te gaan kopen. Op de klassieke vraag van de
winkeljuf: "Hoe groot, Eerwaarde?" volgt het
even klassieke antwoord: "Allebei even

groot". Quandoque dormitat bonus Homerus!

27 November. Om de druilerige regenstem~
ming van de Zondagmiddag te verdrijven,
geven enkele filosofen een poppenkastvoor~
stelling in de speelzaal. 't Orkest presenteert
een muzikale omlijsting.

28 November. Weer breekt de tijd aan.
waarin men elkaar tracht te verrassen. Enkele
heren zijn de eerste gelukkigen: R. D. P.
Everts wordt benoemd tot Vice~President,
R. D. F. Stroux wordt lid van de Raad, va~
cature Turlings. Een nieuwe zetel in de Raad
wordt gegeven aan het Hoofd van 't Philo~
sophicum: R. D. R. Huysmans.

1 December. Klein Rolduc wordt verrast
en getracteerd door de echte Sinterklaas.
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Zelfs in dit edele beroep blijkt concurren~
tie te bestaan, want in de volgende dagen
treden nog vele pseudo~Sinterklazen op, heel
bijzonder voor de hogere klassen.

4 December. We doen ons best om de

Hoogmis zo goed mogelijk voor de radio te
zingen. Door de anders zo snuivende. proes~
tende en kuchende kerkgangers wordt zelfs
niet gehoest. Hoe bestaat het!

Omdat het Zondag is komen vele Zwarte
Pieten zelf hun pakjes bij de portier afleve~
ren. De meest vrijmoedigen brengen tevens
een clandestien bezoek aan hun diverse pu~
pillen.

5 December. Na het diner volgt een storm~
loop naar boven. Als de cadeautjes bewon~
derd zijn, gaan in de korte middag studie vele
bedankjes naar huis. 's Avonds draait in de
aula: Achter de wolken. Intussen breekt boven
Kerkrade een onweert je los. Dat komt ervan
als je het zo hoog zoekt.

6 December. Om 10 uur v.m. probeert de
H.B.S. van Kerkrade ook achter de wolken
te kijken.

Onder het lof begint pater Jutten O.F.M.
een triduum als voorbereiding op het feest
van O. 1. Vrouw. Nog dreunt in onz,e oren
na de echo van het machtig stemgeluid van
de redenaar.

8 December. Op dit steeds luisterrijk ge~
vierde feest zingt het zangkoor de meerstem~
mige mis "Cantate Domino" van Refice. On~
der het lof hernieuwen we onze toewijding
aan O. 1. Vrouw. En, om van de ernst naar

de luim over te stappen: op de ping~pong~
tafels winnen we met 9-1 en 8-2 van

Lauradorp.

10 December. Die goede surveillanten toch!
Onverwacht verschaffen ze ons 'n congé. De
hele wandeling keert met vuile schoenen
naar huis terug vanwege een modderig voet~
paadje in Eygelshoven.

11 December. Rolduc contra Waubachse

Boys wordt voor ons een nederlaag: 2-4.
We hebben echter een troost dat ook het
Nederlandse elftal verloor van Denemarken.
Gedeelde smart is halve smart.



12 December. Piet Linssen verliest zijn
blinde darm. Zoals gewoonlijk gebeurt dit
in het ziekenhuis.

13 December. De H. Lucia, eens zo glorie~
rijk in onze kerk vereerd, krij gt een gezongen
Mis, omdat zij verleden jaar zo goed haar
best heeft gedaan om de roodvonkepidemie
te beëindigen.

15 December:. Na weken van zware in~
spanning en waarschijnlijk na vele slapeloze
nachten haalt R. D. A. Timmermans zijn rij~
bewijs. We hopen dat hij spoedig zijn colle-
ga's van zijn nieuwe kunst laat profiteren.

16 December. Nu breekt voor allen de tijd
van zware inspanning aan. We moeten tus~
sen de klippen van de compositie het stuur
trachten te bewaren. Er zijn helaas vele te~
genliggers op de weg.

19 December. R. D. P. Everts begint vanaf
de hoge Olympus een uittocht naar het voor~
huis, waar hij voortaan zal gaan wonen.

21 December. De laatste avond van dit
trimester wordt gevierd met een kerstavond
in de speelzaal.

22 December. Met de bussen van de
L.T.M., die zich enigszins verlaat hebben,
vertrekken de leei:1ingen naar alle kanten.

De heren blijven nog vergaderen over de
rapporten.

24 December. Over Rolduc valt de diepe
rust van de vacantie.

25 December. In de kapel van de Eer~
waarde Zusters wordt de plechtige Nachtmis
gezongen.

31 December. In verband met het H. Jaar
heeft Z. H. de Paus verlof gegeven om in de
NieuwJaarsnacht om 12 u. een H. Mis te le~
zen, mits aanbidding voorafgaat. Daarom
houden de Zusters van elf tot twaalf aanbid~
ding en beginnen 1950 met een plechtige
H. Mis.

6 Janqari. Op deze dag kwamen eens de
Wijzen uit het Oqsten. Nu keert VI gym te~
rug. Of het allen wijzen zijn, moeten de
tentamens uitmaken,
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10 Januari. 't Boomkappen in: 't bosquet
vraagt bijna een slachtoffer. Een der hout~
hakkers ontsnapt nog juist aan een neerval~
lende boom. "Bijna raak is helemaal mis",
heeft eens' n groot man gezegd.

11 Januari. Tegen de avond keren bijna
alle jongens terug. Enkelen zijn ziek en blij~
ven veilig onder moeders zorgen.

12 Januari. In het ziekenhuis te Maastricht
overlijdt Dr. H. J. Beckers uit Beek. Van
1873-1889 was hij leerling van Rolduc en
hij bleef zijn hele leven Rolducien met hart
en ziel. Nog op zijn ziekbed verheugde hij
zich over de terugkeer der Annales.

Hij studeerde medicijnen te Amsterdam en
vestigde zich in 1898 als geneesheer te Beek.
Hier was hij populair bij zijn volk, want hij
was een edel man, die vele vrienden telde.
Hij was joviaal. eerlijk, waarheidstevend,

Dr. H. J. BECKERSt
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gastvrij en vooral Limburger door en door,
iemand die door zijn krachtige persoonlijk-
heid anderen aan zich wist te binden en voor
zijn plannen enthousiast te maken.

Na 1918 - op 56-jarige leeftijd! - begon
hij zich te wijden aan de studie van de Lim-
burgse geologie en archeologie. De resulta-
ten van dit werk legde hij neer in zijn boek,
dat in 1940 in samenwerking met zijn zoon
Dr. G. Beckers verscheen: Voorgeschiedenis
van Limburg. Een werk van grote weten-
schappelijke waarde.

Onder zijn leiding of met zijn medewerking
werden opgravingen verricht te Stein, Els-
100, Simpelveld, Rijckholt en Heerlen.

Hij was lid van de Mij. voor Nederlandse
Letterkunde, Voorzitter van Afdeling Lim-
burg van de Nederlandse Mij. voor Genees-
kunde, bestuurslid van het Natuur-Histo-
risch Genootschap in Limburg, Ridder in de
orde van Oranje-Nassau.

'n Oud-leerling en vriend op wie Rolduc
trots mag gaan.

14 Januari. De uitslag der tentamens wordt
bekend gemaakt. Van sommigen kan gezegd
worden: "Per aliam viam revers i sunt".

15 Januari. In een interessante causerk
spreekt de heer van Ginneke, in dienst van
het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen,
afdeling Voorlichting, over Indische Adat.

Even wankelt de Benelux, als enkele heren.
die de première van Peter en Pauwels te
Maastricht gaan bijwonen, een aanrijding
hebben met een Belgische auto. "De jonk-
heid past wat stouts", roept vader Vondel
hun even later toe.

19 Januari. De proclamanda van laatstle-
den Zondag hebben aangekondigd: "Feest
van Sint Gerlachus, de bekende Limburgse
Heilige. die gedurende zijn leven in de abdij
Rolduc zijn biecht kwam spreken. Vragen we
door zijn voorspraak de genade van een
deugdzaam leven".

22 Januari. Voor het eerst in dit schooljaar
kunnen we de ijsbanen berijden. Ook enkele
eerwaarde beginnelingen wagen zich op het
ijs. Beter laat dan nooit.

Ons hockey-elftal is ook nog beginneling
en speelt zijn eerste wedstrijd tegen het Bis-
schoppelijke College van Sittard. Alle begin
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is moeilijk én op de schaats én op het hockey-
veld. Met vallen en verliezen moet je het
leren!

. 23 Januari. De Bisschop brengt zijn jaar-
lijks bezoek aan de filosofen. Even verschijnt
hij aan de buitengewoon goed uitziende tafel
en geeft ons een ijsje, op de vijvers wel te
verstaan.

24 Januari. Ter ere van de Bisschop staan
we om zeven uur op. Monseigneur celebreert
zelf de Communiteitsmis.

27 Januari. Het Hoofd der Voorbereidende
School, mijnheer van der Heyden is al enkele
dagen ziek en zal voorlopig nog wel enkele
weken het bed moeten houden. De heer W.
H. Franssen,' vroeger Hoofd der School te
Spekholzerheide. komt hem vervangen.

28 Januari. Ten overstaan van het College
van Gedeputeerde Staten en het bestuur van
't Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap wordt aan Mgr. Dr. P. van
Gils de zilveren erepenning der provincie
Limburg uitgereikt als erkenning van zijn ver-
diensten op het gebied van het onderwijs.

Tevens wordt hem het eerste exemplaar
aangeboden van de Miscellanea. een bundel
bijdragen over de Limburgse historie en cul-
tuur.

29 Januari. De goede schaatsers bekampen
elkaar op het ijs.

2 Februari. Maria Lichtmis is een dag van
schone tradities: de Hoogmis wordt vooraf-
gegaan door de kaarsenwijding en processie
door de kerk. Onder het lof heeft de opname
plaats der gardisten en tot slot laat de speel-
groep Limburg ons genieten van Vondels
Peter en PauweIs.



5 Februari. De Vincentiusconferentie houdt
haar jaarvergadering. Mijnheer B. Duynstee
srpeekt over: De jeugd in de Vincentius~
conferentie.

Voor de heemclub treedt Harie Loontjes
op; hij spreekt over het dialect en draagt voor
uit eigen en anderer werk.

12 Februari. Aan tafel deelt de President
de datums van half~trimester mee. W e jui~
chen, we schreeuwen, we klappen, enz. enz.

13 Februari. Onze oud~leraar R. D. W.
Jacobs komt in zijn functie van Bisschoppe~
lijk Visitator het Zusterklooster bezoeken.

19 Februari. De dagen van Vastenavond
zijn altijd stemmige en prettige dagen, geken~
merkt door een eigen sfeer. Je kunt zo ver~
trouwelijk stil gaan bidden voor het uitge~
stelde Allerheiligste om eens alles uit te zeg~
gen wat je op het hart ligt. Het trimester
wordt op aangename manier onderbroken
door de verrassende spanning van: "Wat zal
de aula in deze dagen brengen?"

Dit jaar waren er zeer veel verrassingen:
na de Hoogmis sprak de Heer C. A. van
Ginneke over de Islam. Na de Completen
werden we geboeîd door de film Jeanne
d'Arc, maar de vrolijke "Ballade van de Hoge
Hoed" slaakte onze boeien weer.

20 Februari. Het regent de hele dag en
daarom draait na het diner onze cineast R. D.
J. Tagage op het oude casino enkele teken~
films en een door hem zelf opgenomen film
over Rolduc.

Na het souper loopt in de aula "Sacred
City" .

21 Februari. Weer regen en weer eigen~
teelt~film.

's Avonds declameert Nel Oosthout Jean~
ne d'Arc van Bernard Shaw in de vertaling
van Eduard Verkade. De kleintjes amuseren
zich intussen kostelijk met enkele films, ge~
draaid door onze oud~leraar Rector Peters.

R. D. J. Janssen moet enige tijd rust ne~
men.

22 Februari. We laten ons tekenen door
het askruisje en beginnen de Vasten.

Jo Gijsen, V Gym, besluit zich niet alleen
geestelijk maar ook lichamelijk te verbeteren
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en hij gaat naar het ziekenhuis te Sittard
voor een blindedarmoperatie.

25 Februari. Heel hard zingen we "Adieu
Rolduc" en voegen er stilletjes achter: "Tot
over twee dagen".

28 Februari. Pater Vaes S.M.A. spreekt
voor Klein~Rolduc over zijn bevindingen aan
de Goudkust.

De anderen genieten ondertussen van een
jeugdconcert.

5 Maart. De Rolducse leden van de K.V.P.
kunnen na de Hoogmis in de spreekkamer
stemmen voor de groslijst.

6 Maart. R. D. J. Janssen is weer hersteld
en begint zijn lessen. .

Na het diner geeft. de President roken......
alleen voor pijprokers.

Van schrik, als protest of uit medelijden
met de anderen valt zuster Agatha van de
keukentrap.

11 M aart. Waarschijnlijk uit sympathie
voor de Zuster valt een boom u:t het bosquet
in de keukenvijver.

"Alle goeie dingen in drieën", zegt Piet
Driessen en hij valt maar breekt een pols.

12 Maart. De verjaardag van de pauskro~
ning. wordt herdacht door een Te Deum na
de Hoogmis.

De Heemclub ontvangt van Mijnheer
Toussaint enkele richtlijnen over het a=tnleg~
gen van een heemboek.

14 Maart. Alweer een ziekenhuispatiënt:
Dré Thewissen. Hij heeft een ontsteking in
het been.

16 Maart. Onze oud~collega R. D. Jacobs,
Bisschoppelijk Visitator van de Religieuzen
in ons Bisdom, wordt tot Erekanunnik be~
noemd. Als het spreekwoord er niet was, zou
het nu ontstaan zijn: Ere wie ere toekomt!

19 Maart. Halfvasten, de gloriedag van
ons toneel. De regisseur, R. D. C. Coenen
en zijn vele spelers, het zangkoor met zijn
dirigent R. D. H. Schrijen, het orkest onder
zijn leider mijnheer Noé, hebben dagen en
dagen gezwoegd op "Athalia" van Jean Ra~
cine. Hun moeite wordt beloond in de groot~
se uitvoering van deze middag.



Mgr. Dr. A. Hanssen, die met beide bis~
schoppelijke Secretarissen, enkele Hoogeer~
waarde Heren Dekens. de Edelachtbare Heer
Burgemeester en vele andere autoriteiten de
uitvoering bijwoonde; mocht aan het einde
van de avond zeer terecht de uitvoerenden

prijzen.
Om ons niet schuldig te maken aan het

bis de eodem, verwijzen we naar het verslag
van onze recensent in de toneelrubriek.

20 Maart. In prachtig lenteweer maken we
na het diner een flinke wandeling, een ge~
schenk van Mgr. Hanssen voor de toneel~
prestatie van gisteren.

25 Maart. Op het Groot Seminarie heeft
de Priesterwijding plaats. Menigeen op Rol~
duc denkt op deze dag aan zijn wijding, hetzij
ze in het verre verleden ligt, hetzij de toe-
komst haar nog brengen moet.

26 Maart. De Eerwaarde Heer Peter
Wiertz uit Schaesberg, een van de gelukkige
wijdelingen van gisteren, draagt de plechtige
Hoogmis op met assistentie van de President
en twee heerneven.

Z. H. de Paus heeft voorgeschreven dat
vandaag de litanie van alle Heiligen moet ge~
beden worden voor de vervolgde Kerk. Wij
doen in het lof onze plicht. En als de voor~
bidder vraagt dat onze zielen voor de eeu~
wige verdoemenis mogen behoed blijven,
antwoorden we allemaal in koor: "Wij bid~
den U, verhoor ons!"

28 Maart. Onze oud~leraar W. HilIe-
brandt. pastoor te IJsselstein, viert zijn zilve~
ren feest. Vanuit het andere einde van Lim~
burg roepen we hem een hartelijk: "Profi-
ciat!" toe.

31 Maart. Weer is een oud~leraar onder de
priesterjubilarissen; nu is het pastoor NilIe~
sen, de vogelenpastoor en kasteelheer van
Ehrenstein. De President gaat hem namens
allen gelukwensen.

Voor ons is het vandaag ook feest, feest
van de geest, want de composities beginnen.

1 April. Velen zijn vandaag opgestaan met
de gedachte: ze zullen mij vandaag niet te
pakken krijgen en ze wisten niet dat ze al
half met de neus in de klem zaten. Sinds
gisteravond hangt op de zwarte plank een

2
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bericht dat de Vree weer zal verschijnen. En
nu komen de abonné' s los en laten zich een

jarenoud nummer in hun handen stoppen.
Het zijn niet enkel kleintjes van de lagere
klassen, maar ook kleintjes van de hogere
klassen die erin vliegen en deze laatsten pro~
testeren natuurlijk het hardst,

R. D. J. Bohnen doet aan de Universiteit
van Nijmegen zijn candidaats~examen.

5 April. De Donkere Metten doen hun kla~
gende melodieën door onze kerk drijven.

8 April. !te, missa est, alleluia, alleluia
heeft voor ons vandaag een dubbele beteke~
nis: Pasen en de vacantie is aangebroken!

11 April. "Terra trem uit" soms een beetje
op de kamer van R. D. P. Everts. Daarom
stellen Ir. Peutz en aannemer Ruyters een
onderzoek in naar de betrouwbaarheid va~
de vloerbalken. Zij vinden alles in orde. De
provisor valt een pak van het hart. "Onbe~
woonbaar verklaarde woning" zou op Rol~
ducs hoogste top niet passen.

13 April. Een groepje trekkers van V gym~
nasium waagt een zwerftocht door Noord~
Brabant. Zij beginnen hun tocht vanuit de
woning van de Tegelse passiespel~apostel



Bartholomeus, in de abdij B~rne hernieuwen
ze oude betrekkingen met Rolduc, het Hoog~
waardig Heer der Abdij begrç>et hen, door
gulle gastheren en gastvrouwénin Middela*r,

Meerlo, Oirschot en Maarheeze worden ze
allerhartelijkst onthaald, ze bewonderen de
schoonheid van de Bosse Kathedraal en ke~
ren voldaan na een week zingend weer' bin~
nen de Limburgse grenzen terug.

15 April. De theologanten van Wittem
maken hun jaarlijks uitstapje naar Rolduc.

19 April. "Nou iens van 't loose Raintgen
ghesonghen dattet klinckt". Zo groot is de
rust op Rolduc tijdens de vacantie, dat Rei~
naert zich waagt tot in ons Bosquet. Dit keer
heeft hij echter buiten een biddende "pape"
gerekend en des tuin mans "strec" en daarom
moet Rein hangen.

26 April. Bij de verkiezingen der Provin-
ciale Staten worden gekozen in de Provincie
Zuid~Holland onze oud~leerling Dr. R. Eij~
sink, in de provincie Limburg A. Salden.

Vanavond liggen alle chambretten weer
vol slapende en dromende ,jongens, want de
vacantie is voorbij.
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Op~poring eh terugbezorging verzocht van
een zwarte, vilten herenhoed, die op deze
dag spoorloos verdween en een treurende be~
zitter achterliet.

29 April. De eerste les is nauwelijks over
haar hoogtepunt heen als plotseling de bel
gaat. De Burgemeester als hoofd va~ politie
heeft haar laten luiden. Allen moeten we in
de aula verschijnen. Waarom? Waarvoor?
Niemand weet het. Misschien is de verloren

hoed wel terug! In de aula deelt de Burge,
meester op zijn bekende en welsprekende
manier mee dat de President wordt onder~
scheiden en het ereteken van Officier in de
orde van Oranje Nassau wordt hem op de
borst gespeld. De nieuwe, Officier dankt en
dan is het woord aan de oudste der heren,
R. D. P. Everts, dan aan de praeses der filo~
sofen, die in naam van heren en jongens de
jonge officier gelukwensen.

30 April. Velen komen de President hun
opwachting maken, o.a. het dagelijks bestuur
der gemeente en directeur Turlings. .

We verdenken deze laatste ervan dat hij
zich tevens op de hoogt~ wil stellen van de
stemming en de kansen van R9lduc, want
morgen is de Intercollegiale. Hij treft ver~
schillende binnen~ en buitenlandse autoritei~
ten op sportgebied aan, die spelers en suppor~
ters een mentaltraining geven die klopt.

1 Mei. De dag van de arbeid vieren we
door ons niet te verdiepen in de boeken, maar
door des te harder te schreeuwen op het Sit~
tardse voetbalveld. We bezetten de tweede
plaats en keren voldaan en zingend weer
naar huis terug. Omdat deze dag zo vol ge~
beurtenissen en belevenissen was, laten wij

. het aan onze buitenlandse correspondent over
deze dag te verslaan.

In het -late avonduur brengt de Bergkapel
een serenade aan de President. Deze ver~
klapt, als hij een dankwoord spreekt, een van
zijn jeugdidealen: hij zou toch zo graag vroe~
ger ook een muts met pluimen gehad heb~
ben. Wie weet de officier is er al, de
pluimen kunnen ook nog kómen'.

4 Mei. De weerprofeten. van De Bilt voor~
spellen voor morgen wel geen zonnig weer,
maar het zal toch droog zijn en daarom be~



sluiten we morgen onze tocht naar het ka~
pelletje te Schaesberg te houden.

5 Mei. Het regent om zes uur 's morgens,
het regent om acht uur en het blijft regenen.
Met een beschaamd vertrouwen in De Bilt
blijven we thuis. Binnenkamers voltrekt zich
in het zuster klooster een grote verandering.
Moeder Overste is verplaatst naar het Col~
lege van Weert, de Overste van het Groot
Seminarie volgt haar hier op. 'n Zusterlijke
intercollegiale en seminariale tegelijk!

7 Mei. Onder grote belangstelling, vooral
van de kant van de ouders der leerlingen
wordt Athalia heropgevoerd.

8 Mei. Mijnheer van der Heijden is ge~
deeltelijk hersteld en komt enkele lessen ge~
ven.

9 Mei. We zingen in de aula, we zingen
in de kerk, we schreeuwen op de cour en we
oefenen overal waar maar mogelijk is. want
over enkele dagen zal door de Regionale Om~
roep Zuid een reportage over Rolduc gege~
ven worden terwille van het klokkenfonds.

11 Mei. Vroeger zijn in de abdij wellicht
wel eens onwillige monniken in hun kamers
opgesloten. vandaag raakt een rustig wer~
kende heer opgesloten in zijn eigen kamer.
De timmerman moet hem de vrijheid komen
weergeven, wat hij dan ook grondig doet.

12 Mei. De President heeft betere weer~
profeten geconsulteerd en daarom houden
we in prachtig zomerweer onze uitgestelde
tocht naar Schaesberg. De harmonie trekt op
de terugweg spelend mee.

Onwennig, schuchter en hier en daar een
beetje onhandig treédt vijf gymnasium op als

,
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tafeldienaren. We bemerken dat het lastig is
als je te groot of te klein bent.

.13 Mei. Muisjesstil proberen we aan de
radio onze eigen stemmen te herkennen,
daarna trachten we onszelf te zien op de in
de openlucht vertoonde herziene en uitge~
breide Rolducfilm.

14 Mei. De heemclub, die plotseling onder
de naam. "Maasland" verschijnt, heeft als
gast de heer H. Vromen, die over het leven
van de Limburgse boer spreekt.

15 Mei. Als 'n lam worden de eindexami~
nandi ter slachtbank geleid.

16 Mei. "Alle k zwemmen in het wa~
ter": de heren filosofen gaan zwemmen in
het zwembad te Kerkrade.

18 Mei. Hemelvaartsdag. Op het voetbal~
veld kraken we de H.B.S. van Hoensbroek,
maar op de pingpongtafels word~n we zelf
door Sittard gekraakt. We blijken meer trap~
dan slagvaardig te zijn.

De Koninklijke Zangvereniging Sint Lam~
bertus brengt een zanghulde aan onze Pre~
sident en Officier.

19 Mei. Voor de laatste maal dit jaar be~
luisteren we het jeugdconcert in de aula.

21 Mei. Het Groot Seminarie komt!

Met feestelijke muziek halen we hen in, sa-
men wonen we de plechtige Hoogmis bij.
die zij zingen en assisteren en voor het diner
schermutselen we in een lichtgewicht wed~
strijd in geest en geestigheid in de aula. Aan
tafel spelen de beide Presidenten een tweede
ronde, nu zwaargewicht. Het derde treffen
is op het voetbalveld, waar we de punten
eerlijk delen 1-1. Tot slot geeft Roermond
nog een extra rondje door in de aula "De
Lijfrente" op te voeren.

23 Mei. "Als één schaap in het water ligt,
volgen er meer". De hogere klassen gaan van~
daag ook zwemmen. Intussen spreekt pater
van Spaendonk, Lazarist, voor de lagere klas~
sen over de missie in Indonesië.

27 Mei. De Indonesische missieweek slui~
ten we waardig af: onze, onderhand beken~
de, mijnheer van Ginneke spreekt na het sou~
per voor Klein Rolduc over zijn avonturen in



Indonesië. Morgen, Pinksterzondag, zal hij
voor de hogere klassen de positie van de
vrouw in dat land belichten. Gedurende de
pinksterdagen is er in de gymnastiekzaal een
tentoonstelling over Indonesië. Het bestuur
van de missieclub sprak van een "bescheiden"
tentoonstelling, ze mocht er anders wel zijn.

28 Mei. De plechtige hoogmis ter ere van
de Heilige Geest wordt opgedragen door
pastoor Nillesen, oudleraar en gouden pries~
terjubilaris.

29 Mei. In de aula beleven velen enkele
spannende uren door te kijken naar een knal~
lende Wild-Westfilm. .

30 Mei. Omdat het stuk van de eindexa~
men~opgave Engels in een bloemlezing voor~
komt, heeft het departement van Onderwijs
bepaald dat een nieuw examen Engels moet
worden gemaakt. Weer treden dus de slacht~
offers aan.

1 juni. Weer glorieert Rolduc in het succes
va neen van zijn oud~leerlingen. Ir. C. E. P.
M. Raedts, leerling 1910-1915, wordt be~
noemd tot directeur der Oranje~Nassau mij-

Ir. C. E. R. M. RAEDTS
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nen. Zijn succesvolle, op Rolduc begonnen
studie, bekroonde hij aan de Technische Ho-
geschool te Delft, waar hij bouwkunde stu~
deerde. Bij. de Oranje~Nassau mijnen, waar
hij vervolgens in dienst trad, doorliep hij de
rangen van adjunct-ingenieur, bedrijfsinge~
nieur op de O.N. IV, daarna op de O.N. I,
hoofdingenieur en sedert 1949 hoofdbedrijfs~
ingenieur der vier mijnen. De nieuwe direc~
teur is tevens Ringvoorzitter van O.N. I,
plaatsvervangend voorzitter van de onderne~
mingsraad, lid van verschillende M.I.R. com~
missies. Ondanks deze vele functies trad hij in
het maatschappelijke leven ook nog op de
voorgrond: als lid van de Heerlense gemeente-
raad, voorzitter van de stichting Stadsschouw-
burg, voorzitter van het Sociaal Historisch
Centrum, penningmeester der parochiële
schoolvereniging en bestuurslid van het Rode
Kruis.

De succesvolle loopbaan en de brede be~
langstelling van de nieuwbenoemde verzeke~
ren ons dat hij zijn eervolle taak met vertrou~
wen kan aanvaarden. Rolduc vergezelt zijn
oud~leerling met de beste wensen.

7 Juni. Onze harmonie probeert aan de
vooravond van het presidentsfeest de stem-
ming er in te blazen. Ondanks haar goede be~
doelingenvoelen we ons een beetje katterig.

8 Juni. Presidentsfeest op Sacramentsdag.
Dit is een der traditionele dagen op Rolduc
en ieder, die ooit leerling was, zal zich een

dergelijke dag herinneren: een plechtige
Hoogmis, een défilé, dat behöudens twee
wijsgerige vesten een fleurige aanblik van
zomerblousen te zien gaf, een gymnastiekuit-
voering, die uitviel vanwege de hitte, het diner
met Klein-Rolduc als gast in de grote eetzaal.
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een versje van een Benjamin, 'n speech van de
praeses der filosofen, die niet traditioneel
zwaar, maar - Deo gratias - geestig was,
een heer die het enfant terrible moet spelen,
't dan:;woord van de President, 'n lange mid~
dag om uit te blazen en 's avonds een concert
op de cour. Bij het muziekcorps "Staatsmijn
Maurits" was dit laatste programmapunt in
goede handen.

9 Juni. Le lendemain d'un jour de fête...
R. D. A. Deumens is ziek. Het blijkt een on~
schuldig griepje .te zijn.

11 Juni. Door Kerkrade trekt de jaarlijkse
Sacramentsprocessie, wij maken de laatste
helft mee. Het was warm en het was ver.

12 Juni. Den ene zijn examen, is den andere
zijn vrije dag: VI gymnasium begint zijn laat~
ste ronde van het eindexamen en de anderen

gaan op half~trimester.

15 Juni. De "staatsexamens" krijgen de uit~
slag van hun pogingen. Half~trimester is voor
de anderen voorbij.

17 Juni. Te Kerkrade wordt begraven Johan
Joseph Ruiters. Vele jaren heeft hij op Rolduc
gebouwd en de noodzakelijke herstelwerk~
zaamheden verricht. Veel werk werd onder
zijn leiding verzet. Al zullen we zijn sympa~
thieke en altijd vriendelijke figuur niet meer
in ons huis ontmoeten, Rolduc mag hem niet
vergeten,

18 Juni. Onder matige belangstelling ver~
nieuwen we de intronisatie van het H, Hart
bij het beeld in de tuin, VI gym is nog thuis
om hun succes te vieren en filosofen zijn ver-
hinderd om dat zij een bonte middag in het
gevangenkamp te Eygelshoven geven.
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We matchen tegen de kajotters van de
Lambertusparochie te Maastricht en verliezen.

19 Juni. De eindexamens, die inmiddels zijn
teruggekeerd, beginren een voorbereidende
cursus in filosofie.

23 Juni. Onze muziekleraar P. Zeijen,
wordt benoemd tot directeur der Kerkraadse
MuziekschooL Wij feliciteren.

29 Juni. VI gymnasium, afdeling Seminarie,
krijgt de uitslag van haar examens. In een
minimum van tijd zijn alle gelukkigen ver~
dwenen.

De Onderwijzersbond, afdeling Sittard, be~
zoekt Rolduc. Door de President worden ze
verwelkomd, de redactie van het Jaarboek,
versterkt door de onderprefect, leidt hen door
het huis. Op de cour tonen de jongens hun
kunnen en geven een uitvoering vrije oefenin-
gen. Nadat de gasten het gouter hebben ge~
bruikt en het lof bijgewoond, houdt de Presi~
dent voor hen een causerie over priester-
roeping.

30 Juni. De eindexamens blazen gezamelijk
uit van de inspanningen der laatste weken op
een bivak op Venhof te Herkenbosch. Ze
brengen er een paar prettige dagen zoek.
Pastoor Rohs blijkt niet alleen een sympa~
thieke "aalmoezenier", maar tevens een gulle
gastheer. Ook het Groot Seminarie zet zijn
gastvrije deuren voor hen open. Een tocht
naar Azenray, waar ze de optocht van het
schuttersfeest bewonderen, besluit dit ge~
slaagde bivak.

1 Juli. R. D. L. Augustus slaagt voor zijn
candidaatsexamen Germaanse taal en letteren.
Wij wensen hem geluk,



3 Juli. R. D. J. Rouwet slaagt voor zijn
candidaats examen klassieke taal en letteren.
Wij wensen ook hem geluk.

Tevens onze gelukwensen voor Hubert
Moonen, die, hoewel hij bij zijn poging om
onze vijver over te zwemmen faalde, toch nog
blijk gaf een sportieve geest te bezitten. Een
nat pak droogt wel!

4 Juli. De boerinnenbond van Sevenum be~
zoekt Rolduc. In hun dorpsgenoot R. D. M.
BerkeIs vinden ze een deskundige gids.

7 Juli. Met ware heldenmoed vatten de
hogere klassen het compositiemonster bij de
horens.

8 Juli. De jongeren treden hun grote broers
bij.

14 Juli. Om te bekomen. van de geweldige
strijd der laatste dagen duikt heel Rolduc in
het late avonduur in het water.

15 Juli. We meten ons in sportieve presta~
ties: jour des jeux. Ondertussen wikken en
wegen de heren de wetenschappelijke pogin~
gen der afgelopen week.

16 Juli. Onze oud~leerling H. Salemans
draagt de plechtige Hoogmis op volgens de
ritus der Dominicanen.

Vol verwachting klopt ons hart. De uitsla~
gen worden na het souper bekend gemaakt.
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17 Juli. Eindelijk hebben we de eindstreep
bereikt. In een plechtige Hoogmis en een
machtig Te Deum bedanken we de Gever van
alle goeds..

In tegenwoordigheid van onze Bisschop en
vele heren pastoors heeft de prijsuitdeling
plaats. Vele leerlingen zijn gelukkig als ze het
podium mogen bestijgen om hun prijs in ont~
vangst te nemen. Niet iedereen kan. er een
verdienen en daarom wensen we tevens allen
geluk, die dit jaar naar best vermogen hebben
gewerkt.

Ziezo, we zijn aan het eind van ons verslag.
We nemen afsçheid van U tot een volgend
jaar. Mocht iemand zijn naam ook in de kro~
niek graag vermeld gezi~n hebben en kon hij
hem niet vinden, dan zij tot zijn troost gezegd,
dat in de leraren~ ~n leerlingenlijst alle namen
staan afgedrukt.

Gode bevolen!

f



MRVERSlAGEN
De Maria-Congregaties

te AFDELING.

Directeur: R. D. H. v. d. Mühlen. Pres.

Prefect: T. Crousen.

Assistenten: J. Kuypers en P. Oyen.

Bibliothecaris: J. Goossens.

Op de hem eigen wijze gaf de President
ons zijn uiteenzettingen over de plaats die
Maria in ons leven van nu en later moet in~
nemen. Dit jaar wees hij ons vooral op het
apostolaat van het gebed, het woord en het
voorbeeld. De bijeenkomsten werden steeds
op Vrijdagavond gehouden.

De intenties van de H.H. Missen, die be~
steld werden van hetgeen de collecten op de
vergaderingen opbrachten, hadden voorname~
lijk betrekking op het H. Jaar en de vervol~
gingen in het Oosten.

Dankbaar zijn we God voor het vele goeds
dat we door Zijn Moeder mochten verkrijgen.
Stella Duce: onder Haar leiding willen wij
verder gaan.

2de AFDELING

(IVe en Ve klas).

Directeur: R. D. W. Meys.
Prefect: P. Linssen.

Secretaris: A. Verreck.

Penningmeester: J. Hendrix.

Assistenten: J. Driessen, J. Offermans,
J. Aerts; L. Hausmans, H. Smeets.

"Toen ik zag, dat het onweer van een nieu~
we oorlog zich boven de mensheid samentrok
en dat Europa onvermijdelijk nog eens met
bloed ging worden overstroomd, toen was het
mij, alsof niet mijn persoon, maar het hele
mensdom dat op beschaving aanspraak maakt

te sterven lag met een bloed bevlekt Evange~
lie onder zijn strozak.

Dit beeld heeft zulk een gre~p op mij ge~
kregen, dat ik gedwongen was te gehoorza~
men: nu het bloed weer over de wereld
stroomde, moest ook het Evangelie daar weer
zijn plaats hebben." Zo schreef Ricciotti in
het voorwoord van zijn "Leven van Jezus".

Schrijft ook een "Leven van Jezus" was de
kerngedachte van dit jaar. Ons leven moet
zijn een reddend en verlossend, een aantrek~
kelijk, levensecht "Leven van Jezus". De
mensheid van onze tijd heeft hieraan behoefte
en deze "Levens van Jezus" worden nog ge~
lezen.

Een belangrijk element in ons "Leven van
Jezus" was natuurlijk onze liefde voor Maria;
kind van Maria zijn zoals Jezus kind van
Maria was, zo bewonderend, zo vertrouwend,
zo edelmoedig, zo trouw.

We hielden onze dodenherdenking, waar~
bij diepe indruk maakte "Een dode bij het
bataillon" uit het dagboek van een Aalmoe~
zenier.

Onze jongens in Indonesië werden nooit
vergeten. We lieten H.H. Missen lezen, en
op iedere bijeenkomst werd voor hen gebeden.
Zij waren voor ons een voorbeeld. "Jullie zijn
in een paar jaar tot echte mannen uitgegroeid,
wij zijn hier nog altij d maar petieterig en peu~
terig gebleven in grote en kleine dingen; en
gros et en détail maar altijd kruidenierl"

V erder werden interessante vragen, door
,de jongens zelf naar voren gebracht, bespro~
ken; o.a. de betekenis van. het werk voor de
studenten, de eisen van de arbeiders, de pro~
blemen van de jonge arbeider, het geld en de
Kerk, het dansen, het filmprobleem.

We maakten naar een model uit het Di~
recteurentijdschrift voor het gilde der kanke~
raars een wapen met in elk kwartier een sym~



bolisch dier: een mol, een ezel, een kwal en
een slak. Een hartschild als laatste versiering
met als heraldisch ornament een cent.

Tenslotte zij nog vermeld de organisatie
van de "coursport" en de "Sociale Zondag",
die dit jaar gewijd was aan het thema "de
jeugdbeweging". Mgr. Jenniskens preekte in
de Hoogmis over de noodzaak en de beteke~
nis van het jeugdwerk. In een tweetal lezin~
gen maakten we kennis met het vrouwelijk
jeugdwerk in zijn verschillende vormen en de
Kajottersbeweging. Deze dag werd besloten
met een voetbalmatch tegen de Kajotters van
Nuth, opgeluisterd door hun eigen pittige
harmonie.

3e AFDELING.

Op het feest van Maria Boodschap gingen
48 jongens, getraind in de Maria~garde, over
naar de Maria-Congregatie. .

Waar, zoals hier op het Seminarie, het

24

godsdienstig leven al in vaste banen wordt
geleid, is de taak van de Maria~Congregatie
niet zo dringénd als elders. Toch blijft ook
voor ons het lidmaatschap belangrijk, omdat
het een nieuwe band legt met ons streven
naar zelfheiliging en apostolaat. In de bijeen~
komsten - die niet zó talrijk waren - werd
ons daarop gewezen, op de dag van de op~
dracht hebben wij in deze geest bewust ons
woord gegeven en het insigne, dat we dra~
gen, getuigt van onze wil om in alle omstan~
digheden onder Maria's bescherming onze
weg naar Christus te gaan.

Onze afdeling heeft weinig materiele ~n
organisatorische beslommeringen gekend, zo~
dat er aan een "bestuur" geen behoefte bleek
te bestaan. De enkele keren dat zulks wel het
geval was, konden wij ons redden met de
spontane activiteit van enkele leden n.l. Frans
en Fons Kessels, die een kleine beloning ge~
lieven te vinden in het feit, dat hun namen
hier aan de vergetelheid worden ontrukt.

Maria-Garde

Dit jaar deed de directeur R. D. A. Deu~
mens wegens gezondheidsredenen afstand
van de Maria~Garde en vertrouwde deze toe
aan R. D. G. Hommes. De jaren, waarin
Mhr. Deumens zijn krachten aan de Rolduc~
se Congregaties heeft gegeven, zijn talrijk
geweest en dat hij zich met hart en ziel voor
dit werk heeft ingezet, weet ieder, die als
congregatie~lid met hem in aanraking is ge~
komen. Het is jammer dat in het kort bestek
van dit verslag volstaan moet worden met 'n
enkel woord van dank namens allen, die in
het verleden zijn steun bij hun geestelijke
vorming via de congregatie hebben ontvan~
gen.

Nadat de nieuwe directeur in de klas het

doel van de Maria~Garde had uiteengezet,
werd 'n propaganda-vergadering gehouden,
waarin het programma voor het komende jaar
werd aangegeven: we zullen jongens worden
van karakter. Alle leerlingen van 11 Gymna~
sium gaven zich als lid van de Maria~Garde
op, zodat met 75 leden begonnen werd. Daar
de aula minor niet meer als vergaderlokaal
ter beschikking stond, werden de bijeenkom~

sten gehouden in de Congregatie~kapeI. zo~
dat de Maria~Garde het afgelopen jaar een
uitgesproken kerkelijk karakter kreeg, De be~
stuursverklezing had het volgeqde resultaat:

Willy Plum, prefect.
Leo Meulenberg, vice~prefect.
Theo van Roy, secretaris.
Wiro Zijlstra, penningmeester.
Jo Heiligers, bibliothecaris.
Het hoogtepunt van dit jaar was het feest

van Maria Lichtmis, toen 57 nieuwe leden
hun opdracht deden en daardoor hun leven
onder de speciale bescherming van Maria
stelden. Op een buitengewone bijeenkomst
werd aan de leden de wonderbare medaille
opgelegd door Mhr. Deumens. Het jaar werd
afgesloten met een gezellige avond, door de
leden georganiseerd.

De bibliotheek onderging 'n grote uitbrei~
ding, veel nieuwe boeken werden aange~
schaft, vooral bestemd voor I en 11 Gymna~
sium.

Het is een vruchtbaar congregatie-jaar ge-
weest; moge het door de voorspraak van Ma~
ria zo blijven, DE SECRETARIS.
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Missievereniging "Rolduc"
Opgericht 23 Maait 1919.

Bestuur:

Jos. Peters, Voorzitter.
G. Brunenberg, Vice~voorzitter.
H. Notermans, Secretaris.

T. Wiermans. Penningmeester.
Hub. Notermans. Bestuurslid.

J. Simons. Bestuurslid.
H. Smeets. Bestuurslid.
R. D. M. Berkels. Moderator.

Het is in onze Missievereniging nooit de
gewoonte geweest. mensen met grote ver~
diensten voor de missieactie op Rolduc te
overstelpen met dankbetuigingen. Toch me~
nen wij deze keer ons jaarverslag te moeten
beginnen met een hartelijk woord van dank
aan R. D. J. Janssen, die aan het begin van
dit verenigingsjaar heenging als Moderator.
Jarenlang heeft Mhr. Janssen met vaste hand
en nooit verflauwende ijver de Rolducse mis~
sieactiviteit geleid. Dank zij zijn hard werken
is onze MissieverenigiI).g in de loop van deze
jaren opgevoerd tot een peil. dat de verge~
lijking met al1e andere internaats~missiec1ubs'
kan doorstaan. .

Wat onze vereniging in al die jaren tot
stand heeft gebracht. is natuurlijk onmoge~
lijk uit te drukken in cijfers en statistieken.
Veel daarvan is al1een aan de goede God be~
kendo Het missiewerk immers is allereerst een
kwestie van genade en bovennatuur, en hoe
reëel deze begrippen ook zijn, zij ontsnappen
volkomen aan iedere menselijke contröle.
Maar de gestage groei van de missie~ge~
dachte op Rolduc, de geleidelijke uitbouw van
de missieactiviteit, de plaats, die onze ver~
eniging in de Rolducse gemeenschap is gaan
innemen, dat aI1es is toch wèl een duidelijke
aanwijzing, dat hier in de loop der jaren iets
moois tot stand kwam. En dat alles danken
wij voor een zeer groot deel aan de scheiden~
de Moderator. Wij weten. dat wij spreken
namens honderden leden en oud~leden, als
we Mhr. Janssen hier openlijk danken voor
dat vele mooie werk, dat hij als Moderator
heeft verricht. Hier lag werkelijk een belang~
rijk stuk opvoeding. Niet alleen leerden wij

daardoor de toch steeds enge sfeer van het
internaatsleven te doorbreken, maar bovenal
kregen wij oog voor de grote noden der uni~
versele Kerk en de zware verantwoordelijk~
heid, die op ieder gedoopte persoonlijk rust:
daadwerkelijk mee te werken aan de uitbrei~
ding van het geloof.

Het werk van Mhr. Janssen wordt in zijn
geest voortgezet. De omstandigheden, en dus
de werkmethode, kunnen veranderen, maar
wij blijven vasthouden aan de twee grote be~
ginselen, waarvan steeds moet worden uit~
gegaan en die door Mhr. Janssen steeds weer
opnieuw werden benadrukt:
1e. de missieplicht is een essentiële plicht

van ieder katholiek. een persoonlijke:
plicht van ieder van ons;

2e. onze missiekennis, die basis is van onze
missieliefde en die dus nodig is voor
een goed vervul1en van onze missieplicht
als intel1ectueel en straks als priester,
moet minstens gelijke tred houden met
onze andere wetenschappelijke ontwikke~
Jing.

Vasthoudend aan deze twee fundamentele
beginselen. zijn wij in het begin van dit ver-
enigingsjaar begonnen met een nieuwe werk~
methode. Met uitzondering van de sectie der
H.H. Philosophen zijn de secties der Missie~
vereniging opgeheven. Daardoor verviel het
vergaderen in klasverband en het houden van
lezingen door de leden zelf. Ongetwijfeld is
daarmee iets schoons verdwenen. De om~
standigheden dwongen OIis echter tot deze
ingrijpende verandering. Het overladen stu~
dieprogram van ons erkend Gymnasium laat
nu eenmaal weinig tijd over voor een gedegen
preparatie van spreekbeurten door de leden
zelf. Bovendien zijn de activiteiten op Rolduc
zo talrijk en veelvuldig. dat het onjuist zou
zijn, een ongeproportioneerd groot deel van
de vrije tijd der leden op te eisen voor de mis~
sieactiviteit.

In onze nieuwe werkwijze wordt nu de
maandintentie van het Apostolaat des Gebeds
behandeld in de ochtendmeditatie. Dit heeft
het grote voordeel. dat de missiegedachte
meer in ons dagelijks leven is opgenomen.



terwijl bovendien nu ook de laagste klassen
kunnen bereikt worden. Speciale aandacht
werd in de meditatie ook besteed aan Missie~

Zondag en de Indische Missieweek. V anzelf~
sprekend vormen zo de Heren, die de medi~

taties leiden, en die zo spontaan hun mede~
werking toezegden, een grote steun bij ons
werk.

Van tijd tot tijd komen deskundige spre-
kers van buiten ons iets vertellen uit de mis-

sie, mensen uit de practijk, die de missiepro-
blemen niet slechts uit boeken hebben bestu-

deerd, maar er persoonlijk mee in nauw con-
tact zijn geweest.. Daarnaast hebben we sterk
de nadruk gelegd op het regelmatig lezen van
missietijdschriften en boeken uit de missie-
bibliotheek. Wat we echter vooral willen be-

nadrukken, dat is het gebed voor de missie.
Zonder te willen vervallen in een ongezond
supranaturalisme, willen wij in dit verband
zeer sterk de nadruk leggen op het bovenna-
tuurlijk karakter van de missie, dat "goddelijk-
ste onder de goddelijke werken". De missie
is niet slechts de hobby van enkele enthou-
siastelingen of een of andere vorm van par~
ticuliere devotie, zij is het wezen van het Ka~
tholicisme. Wij mogen geen missieactie "trei-
ben", wij mogen van onze missieactiviteit geen
liefhebberijtje maken. Maar van. de andere
kant mag niemand van ons afzijdig blijven,
wil hij tenminste de naam van Katholiek met
recht dragen.

Hier stoten wij op de twee kernvragen,
waarvan de beantwoording naar onze mening
het enig juiste inzicht kan geven in de stand
van zaken aan het einde van het verenigings-
jaar.

Ten eerste: in hoeverre is de activiteit, die
wij allen, maar vooral wij, bestuursleden en
zelateurs, ontplooien, zuiver, d.w.z. doelbe-
wust gericht? In hoeverre hebben wij bij ons
werk het grote doel voor ogen: God in de on-
sterfelijke zÜden der mensen, of concreter: de
uitbreiding van het Geloof? In hoeverre zoe-
ken wij ons zelf, zien wij in onze activiteit
dus een liefhebberij, een soort sport? Dreigt
niet het grote gevaar, dat wij, opgaande in
uiterlijke activiteit, de kern van de zaak uit
het oog verliezen?

Ten tweede: in hoeverre zijn wij er in ge-
slaagd, de Rolducse gemeenschap te door~
dringen van het besef, dat de missie niet
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slechts enkelen aangaat, maar iedere Roldu~
cien? Zolang wij er niet in geslaagd zijn, ook
de laatste onverschilligen "mee" te krijgen,
zolang hebben wij niet het recht, tevreden te
zijn over onze prestaties. Het is ons doel
iedere Rolducien te doordringen van de zware
verplichtingen, die ook hij tegenover de mis-
sie heeft. Zijn de middelen, die wij daartoe
gebruiken, geëigend, om deze doelstelling te
verwezenlijken?

Zo moge dit jaarverslag voor iedere Rol-
ducien, in welke verhouding hij ook moge
staan tot onze vereniging, aanleiding zijn tot
ernstige zelfbezinning. Het bestuur zal moe-
ten blijven zoeken naar de middelen tot be-

reiking van deze primaire doelstelling: de
missie gedachte de haar krachtens het wezen
der Kerk toekomende plaats te doen innemen
in de gedachtensfeer van iedere Rolducien
persoonlijk en die van de hele Rolducse ge-
meenschap. De behaalde resultaten, c.q. suc-
cessen, kunnen alleen van dit standpunt uit
op hun juiste waarde worden geschat. De
missievereniging mag niet slechts een vereni~
ging "met winstbejag" zijn, een soort geor-
ganiseerde bedelarij, of een instituut, dat af
en toe wel interessante spreekbeurten biedt
of aardige tijdschriften laat passeren. Zij
moet meer bieden: zij moet vat krij gen op de
mentaliteit en op de edelste karaktereigen~
schappen van onze jonge mensen.

Het is dan ook alleen maar jammer, dat wij
noodgedwongen ons zozeer hebben moeten
verdiepen in finantiële zorgen. Want hoe
sterk wij ook de nadruk hebben willen leggen
op het bovennatuurlijk karakter van ons werk,
ook een Missievereniging heeft een gezonde
stoffelijke basis nodig, wil zij heilzaam kun~
nen werken in bovennatuurlijke zin. De bo~
vennatuur knoopt nu eenmaal vast aan de
natuur. De activiteiten, die wij ontplooien,
kosten geld.

Het ontbreken van die gezonde fimintiële
basis is wel onze grootste handicap. Hoe eer-
der wij deze moeilijkheden te boven zullen
zijn, des te eerder zullen wij de volle aan~
dacht kunn~n schenken aan de geestelijke
opbouw, die door dit alles zozeer vertraagd
wordt.

Gelukkig kunnen wij op dit punt een op-
timistisch geluid laten horen. We zijn op de
goede weg, dank zij een drastische bezuini~



ging, die - helaas - grotendeels moest ge~
schieden ten koste van de steunbehoevende
Missiewerken. Bu;tengewoon welkom was
daarbij de steun van onze donateurs, meren~
deels oud~Rolduciens, die ons jarenlang
trpuw bleven. Juist op hen zouden wij hier een
dringend beroep willen doen, om ons hun
finantiële steun te blijven geven. Begrijpelij~
kerwijze loopt hun aantal terug sinds de ver~
andering van 1946. Hun steun blij ft echter
voor ons onmisbaar.

Voor een groot deel spruiten onze finan~
tiële zorgen voort uit het feit, dat wij zijn
blijven zitten met enkele honderden exempla~
ren van ons gebedenboekje "Adveniat Reg~
num Tuum". Het aantal bestellingen, dat
binnenkomt, is erg laag. Het boekje is nu
eenmaal bestemd voor een betrekkelijk kleine
groep en, wat betreft Nederland, is wel in de
behoefte voorzien door de vorige drukken.
Een poging, om in" Vlaanderen interesse te
wekken voor het boekje, had geen succes.

Na deze meer algemene beschouwingen
willen wij thans de verschillende activiteiten
van het afgelopen jaar de revue laten pas-
seren. Het zal daarbij opvallen, dat depro~
blemen van Indonesië wel zeer bijzonder onze
aandacht hadden en dit terecht, gezien de
grote omwenteling in dit met Nederland zo
hecht verbonden missiegebied. De politieke
en misschien ook de economische banden mo~
gen zijn verzwakt of verdwenen, meer dan
ooit dienen de geestelijke banden te worden
versterkt.

Prof. Vriens S.J., lid van de Culturele
Commissie van de Indonesische delegatie ter
Rondetafelconferentie, opende de rij van
sprekers op 2 October met de lezing: "Natio~
nalisme en Missie in Indonesië". Man van
jarenlange ervaring en kenner van het Ja~
vaanse volk, leidde hij ons binnen in dit
wonderlijke land, in de zielegrootheid van dit
volk, dat droomde van zijn rijk verleden en
zijn eigen, zelfstandige, schone toeKomst. Hij
hidd een warm pleidooi voor dit volk, dat
volgens spreker de kracht in z:ch draagt, zijn
eigen toekomst zelfstandig op te bouwen.
Spreker was ook zeer optimistisch wat be-
treft de houding der Republiek tegenover de
Missie. Daar de Missie en de missionarissen
zich steeds hebben weten aan te passen aan
de Javaanse ziel, veel sterker dan de Neder~
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landers dit konden doen in het bestuur en het
sociaal~economisch leven, daarom is een loya-
le houding tegenover de Kerk te verwachten.
Hier ligt de grote verdienste van het pio-
nierswerk van Pastoor Van Lith. Deze be-
greep het Javaanse volk, begreep, dat ook de
ethische richting ondanks alle goede bedoe-
lingen moest falen, omdat zij gedragen werd
niet door de Javaanse, maar de Westerse we-
reldbeschouwing. Daarom bouwde Pater Van
Lith zijn scholen, gaf hij de Javaan onder-
wij s, niet in W esters~materialistische geest,
maar aangepast aan de mentaliteit van de
Javaan, die in zijn diepste wez~n diep-gods-"
dienstig is. Het resultaat van het werk van
Pater Van Lith komt thans eerst goed tot zijn
recht. Overal zijn thans Javaanse onderwij-
zers en ambtenaren, gevormd in de door Pa-
ter Van Lith opgerichte scholen. Zij hebben
de Missie en de missionarissen Ieren waar~
deren. Deze waardering zullen zij thans, nu
zij de leiders van hun eigen volk zijn gewor-
den weten uit te drukken in steun aan het
Missiewerk.

Het hoogtepunt van dit jaar was weer
Missie-Zondag 25 October. De feestverga-
dering na de Hoogmis werd opgeluisterd door
Rolducs zangkoor met het wel zeer toepasse-
lijk "Die Himmel erzählen" van Haydn. In
zijn enthousiaste rede maakt Mgr. Féron onze
horizon nog wereldwijder. Hij voerde ons
binnen in gebieden met waarlijk cosmische af-
metingen: de Kerk, die de wereld omhelst
met de liefde van Christus. Hij riep in ons
wakker het besef van dat huiveringwekkend
mysterie der millioenen buiten de Kerk. Van
de 20 millioen mensen, die jaarlijks de bevol-
king der aarde komen aanvullen, zijn er 16
millioen, die buiten de Kerk blijven. Maar
even waar is dat de Kerk universeel is, ge-
fundeerd in de universaliteit van Christus'
menselijke natuur. Het Kindsehap Gods en
het deelgenootschap aan Christus' mystieke
Lichaam maken ook ons tot universele men-
sen: wij lijden mee met China, wij juichen
mee met Afrika. Meer dan wie ook deelt de
priester in dit" mysterie van eenheid en uni-
versaliteit. En zo is ook de priester, die ge-
bonden is aan zijn werk in het bisdom, in de
ware zin van het woord missionaris: zijn
geest, de geest van het Christendom reikt tot
ver buiten onze grenzen. Missie-Zondag



werd op waardige wijze besloten met de film
"Monsieur Vincent". het concrete voorbeeld
van het ideaal ons 's morgens zo prachtig uit-
getekend door Mgr. Féron.

De volgende spreker, die we mochten be-
groeten, was Dhr. C. A. van Ginneke, die
sprak over de "Adat". Deze spreker bezit de
benijdenswaardige gave. om zijn onderwerp
geestig en tegelijk grondig te behandelen.
De Adat is de oerkracht van het Indonesische
volk. Het gewoonterecht en de traditie, die
we onder het woord Adat samenvatten, be-
heersen het leven van de Indonesiër volko-
men. De Adat is overal sterk ontwikkeld en
wordt zeer streng nageleefd. Hij is heilig.
want hij heeft een diep-godsdienstige onder-
grond. De grote gemeenschapszin in de dessa
is in en uit. de adat gegroeid. Het Christen-
dom kan vmchtbaar voortbouwen op het
groot-menselijk ideaal van de adat.

Op 15 Nov. kwam onze oud-leerling. Pa-
ter Ramakers c.ss.R. ons iets .vertellen over
zijn missiewerk in Suriname. Met hem maak-
ten wij een speurtocht door dit vergeten
stukje Nederland en de ontmoetingen, die
we daar in de rimboe hadden, waren zeer in-
teressant. .

Op 14 Jan. stond Mhr. van Ginneke weer
voor ons en vertelde ons over de Islam. In
een helder betoog maakte hij ons bekend met
leer en practijken. geschiedenis en betekenis
van deze merkwaardige godsdienst, die in
Indonesië zo'n grote rol speelt. al is het over-
dreven om Indones:ë zonder meer een Mo-
hammedaans land te noemen.

Voor Klein Rolduc vertelde Pater Vaes
S.M.A. over zijn missie in West-Afrika. Hij
wees onze Benjamins op de grote soc:ale nood
van het negervolk. Het was opvallend met
welke grote belangstelling de jongens vooral
dit gedeelte van deze spreekbeurt volgden.

Met Vastenavond verzorgden de Paters
van Scheut een moo:e filmavond met hun
missiefilm "Sacred City". een hulde van het
Chinese volk aan het moedige verzetswerk
der missionarissen tijdens de Japanse bezet-
ting. Deze film versterkte in ons de zeker-
heid, dat de missie ook thans het opnieuw
zwaar beproefde China niet in de steek zal
laten.
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In het kader van de Indische Missieweek
sprak op 13 Mei voor de leerlingen der laag-
ste klassen van Groot Rolduc Mhr. van
Spaandonk, Lazarist, over de missie in Indo-
nesië. Zijn kijk op de tegenwoordige toestand
was heel wat minder optimistisch dan die van
Prof. Vriens. Wel een aanwijzing, dat het
zeer moeilijk is een goed beeld te krij gen van
de toestand in Indonesië. Indonesië is vol-
gens spr. niet in staat zichzelf te besturen.
De missie wordt door grote gevaren bedreigd,
al lijkt de Republiek niet vijandig. Zal zij ech-
ter de massa in haar macht kunnen krijgen?

Met Pinksteren hadden wij weer Dhr. van
Ginneke in ons midden. Klein Rolduc kon ge-
nieten van spannende jachtverhalen met èn
zonder jagerslatijn. Voor de hoogste klassen
sprak hij over "De positie van de vrouw in
Indonesië". De Indonesische vrouw is er on-
geveer aan toe zoals de Nederlandse vrouw
een SO-tal jaren geleden: dienstbaar in indus-
trie en landbouw, weinig ontwikkeld, niet
geëmancipeerd. Haar beschavingspeil is ech-
ter zeer hoog. Haar positie beschouwt ze als
vanzelfsprekend. Hier speelt de adat een
grote rol.

Bij gelegenheid van de Indische Missie-
week organiseerden we een Missie-tentoon-
stelling in de gymnastiekzaal. Het bestuur
had de spontane medewerking weten te ver-
krijgen van verschillende congregaties die in
Indonesië werkzaam zijn: de Paters van de
H.H. Harten te Ginneken, de Franciscaanse
Missiebond te Weert. de Heren Lazaristen
van Nijmegen. de Paters van het Goddelijk
Woord te Steyl en de Missionarissen van
het H. Hart te Stein. De tentoonstelling ge-
noot zeer veel belangstelling van Heren en
jongens, wat zeker mede te danken was aan
de prettige en prachtige uitleg van de heer
van Ginneke.

Door onze benarde finantiële positie en
doordat wij sterk de nadruk willen leggen op
onze activiteiten binnen de Rolducse gemeen-
schap, was onze actie naar buiten dit jaar
zeer bescheiden. Toch konden wij enkele
missiehuizen steunen met tweedehands boe-

ken. Wij konden ook hulp bieden bij het in-
richten van een Missiebibliotheek op het col-
lege van Sittard. Gelezen tijdschriften vonden
een goede bestemming buiten Rolduc. In dit
verband willen wij er onze leden op wijzen,



dat ook gelezen missietijdschriften hun waar~
de behouden. Ze horen dus niet in de prulle~
mand thuis, maar kunnen een nuttiger be~
stemming vinden.

Om in onze gewijzigde werkwijze het con~
tact met de "cour" niet verloren te laten gaan,
zijn de zelateursvergaderingen van groot be~
lang. Wij zullen in de toekomst hieraan zeer
grote aandacht gaan besteden. Van de zela~
teurs immers hangt het grotendeels af, hoe de
activiteit zich onder de jongens ontwikkelt.
Wij zijn over hun werk in het afgelopen jaar
over het algemeen wel tevreden. Laten zij
hun taak goed blijven opvatten: niet zozeer
als een erebaantje. maar als een mooie dienst~
baarheid aan het Missiewerk.

Veel aandacht besteedde het bestuur in

overleg met de zelateurs aan de tijdschriften.
Wij durven betwijfelen. 'of "men" gemerkt
heeft, dat we hier flink bezuinigd hebben:
wat we aan aantal tijdschriften verloren, dat
hebben we zeker aan qualiteit van het gebo~
dene gewonnen. De tijdschriften worden over
het algemeen goed gelezen. maar het passe~
ren brengt nogal eens moeilijkheden. Dit ligt
niet alleen aan bestuur en zelateurs!

Begrijpelijkerwijze nam door het afschaf~
fen van de lezingen door de leden zelf de
belangstelling voor onze missiebibliotheek
wat af. Toch willen we hier onze bibliotheek

nog eens warm aanbevelen. Zij werd in de
loop van dit jaar verrijkt met enkele prachtige
boeken. Op onze bibliotheek zullen wij in
ieder geval niet gaan bezuinigen.

Afdeling Philosophie. De missieactie kon
hier op de oude voet worden voortgezet. Zij
is in wezen academisch georienteerd: be~
schouwing van de diepere achtergrond van de
missieproblemen. bestudering van de moge~
lijkheden tot aanpassing van het Christen~
dom aan philosophie, kunst, cultuur etc. der
te missioneren volken. De zelfwerkzaamheid

der leden kon zich hier uiten in de lezingen
op de maandelijkse vergaderingen. Zeer ge~
degen werd gewoonlijk de maandintentie van
het Apostolaat des Gebeds behandeld. Het
grote probleem, dat de lezingen en discussies
van dit jaar zou blijven beheersen, het ac~
commodatievraagstuk, werd reeds in de eer~
ste lezing aan de orde gesteld: "Accommoda~
tie in de Japanse Missie". Breed opgezet was
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het begrip nationalisme in de lezing "Missie
en Nationalisme". We zagen het conflict tus-
sen' de eng opgevatte nationalistische tenden~
zen en de ruime universaliteit van de Kerk.

De lezing over "Het Kastenwezen in het le~
ven van India" deed ons kennis maken met

de materiële en sociale ellenden van een diep~
religieus volk. De accommodatie van de kunst
kwam aan de orde in "Europeanisme of Ka~
tholicisme in de kunst?" De kunst is van

grote waarde voor de missie: zij is de beste
weergave van de volksaard, de hpogste uiting
der beschaving. Verder hoorden we nog een
lezing over "Ontwikkeling van ,het Katholi~
cisme in Brazilië" en een over Japan. die we
wel de beste van dit jaar mogen noemen.

Zo getuigden de lezingen van een veelzij~
dige. grote belangstelling van de inleiders.
en, wat eveneens belangrijk is. van een be~
heersing der behandelde stof. Daarmee was
de mogelijkheid gegeven tot vruchtbare dis~
cussies. Het teleurstellende was echter. dat

de vergadering hierbij vaak verstek liet gaan.
Aan de debatten werkten slechts enkele leden

mee, en wel meestal dezelfde personen. Dit is
naar onze mening niet uitsluitend te wijten
aan de onbekendheid met de behandelde stof

of aan de soms wat langdradige inleidingen
zelf. We menen de oorzaak te moeten zoeken

in een gebrek aan voldoende belangstelling
bij vele leden, al waren er zeker enkele
vruchtbare debatten, die flink belangstelling
trokken. Met dit al rijst voor ons echter de
vraag, of we hier met een of andere vorm van
kernactiviteit wellicht niet veel meer zouden
kunnen bereiken.

De moderator hield de leden in de verga~
deringen steeds op de hoogte van de activi~
teiten op de "cour", waardoor het contact
met onze activiteiten buiten de philosophie
kon blijven voortbestaan. Verder gaf de mo~
derator op iedere bijeenkomst een korte be~
schouwing op theologisch~ascetische basis
over de plaats van de missiegedachte in ons
leven. Dat de tijdschriften dit jaar met die
aandacht en belangstelling gelezen zijn, die
ze verdienen, mag betwijfeld worden. Op dit
punt sloeg de "cour" zeker een beter figuur.

Met dankbaarheid memoreren wij tenslotte
de spontane medewerking van vele leden de~
Z2r afdeling bij onze tentoonstelling, bij het
werk in de missiebibliotheek, enz.



Als wij dan tenslotte nog eens kort de re-
sultaten van onze werkzaamheden overschou-

wen, dan menen wij te mogen zeggen, dat er
dit jaar vooruitgang te constateren viel. Het
jaar begon onder grote moeilijkheden. We
zagen ons geplaatst voor een heel nieuwe,
vreemde situatie. Het oude vertrouwde was
verdwenen. Het bestuur en de nieuwe mode~

rator hebben het gevoel gehad, dat ze een
nieuwe villa betrokken, waaruit echter on~

geveer al het prachtige meubilair verdwenen
was. Er is gezocht naar nieuwe werkmetho~
den en op het einde van het jaar is dat lege
gevoel totaal verdwenen. Een nieuw actie~
program werd opgesteld. Er blijven ongetwij~
feld nog vele wensen, maar we zijn op de
goede weg. En dit danken we wel voor een
heel groot gedeelte aan de goede verstand~
houding, die er steeds geheerst heeft tussen
bestuur en moderator en tussen de bestuurs~

leden onderling, terwijl we bovendien dank~
baar gewag maken van de prettige en harte~
lijke samenwerking met de zelateurs en vele
anderen.
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Onze vooruitgang lag vooral op geestelijk
gebied. In het teken van meer geestelijke
diepgang heeft elk van onze acties gestaan.
Maar ons grote probleem is nog niet opge~
lost: het contact met ieder lid persoonlijk. Dit
is het enige effectieve middel, om onze doel~

.stelling te verwerkelijken: de missiegedachte
ontwikkelen bij ieder Rolducien persoonlijk.

Wij willen ons jaarverslag eindigen met
God te danken voor het vele schone, dat wij,
als Zijn instrumenten, dit jaar mochten doen
voor het grote verlossingswerk. Als wij met
tevredenheid mogen terugblikken op het af~
gelopen jaar, dan weten wij, dat alleen God
de uiteindelijke oorzaak is van ons succes.
Op onze eigen naam komen alleen de tekort~
komingen. Wij bidden God, dat Hij ons werk
blîjve zegenen met Goddelijke vruchtbaarheid
en dat Hij ons de genade moge schenken,
dat wij. met een zuivere doelstelling voor
ogen, ons aandeel mogen blijven leveren in
het grote werk Gods "ad salvandum quod
perierat - om te redden, wat door de erf~
zonde verloren ging."

)eugdconferentie "H. )oannes Bosco"
van de Vereniging van de H. Vincentius

1 Januari-31 December 1949

H. Willems, President.

J. Menge, Vice~President.

E. Huids. Secretaris.

L. Brands, Penningmeester.

Th. Thijssen, Geestelijk Adviseur.

Met vreugde en tevredenheid kunnen wij
aan het afgelopen jaar 1949 - het jaar waar~
in wij ons tweede lustrum vierden - terug~
denken. Dank zij zowel de offervaardigheid
van leraren en jongens van Rolduc als de vrij~
gevigheid van de Bijzondere Raad en de
weldoeners buiten Rolduc, zijn wij in staat
geweest de armen niet alleen op te heffen
uit hun geestelijke maar ook uit hun mate~
riële nood. Hiervoor zijn wij hun veel dank
verschuldigd, want een zekere graad van
stoffelijke welvaart is een noodzakelijke voor~
waarde, wil het geestelijk leven tot ontwik~

keling komen. Wij weten, dat wij finantieel
van anderen afhankelijk zijn, maar wij we~
ten ook dat wij steeds op onze weldoeners
kunnen rekenen, als de nood van de armen,
de broeders en zusters van Christus, dit

vraagt.
Reeds de eerste vergadering stond in het

licht van de tweede lustrumviering; de presi~
dent deelde mede. dat Mr. Morshuis, de pre~
sident van de hoofdraad in Nederland, de

uitnodiging om deze feestvergadering bij te
wonen had aanvaard. Op 29 Januari vierden
wij het 1O~jarig bestaan in de wekelijkse ver~
gadering, waarop de president Frans Schols,
dank toekende aan God voor het werk dat

Hij door ons heeft willen verrichten. Hierna
heette hij Mr. Morshuis en Dr. Limpens,
president van de hoofdraad, die beiden hun
oprechte belangstelling tonen voor de jeugd~
conferenties, van .harte welkom. Op deze ver~



gadering werd Jan Ramakers als lid in onze
conferentie opgenomen. Hierna sprak tot be~
sluit Mr. Morshuis enkele woorden.

De feestvergadering van de volgende dag
werd geopend door de voorzitter, die in zijn
welkomstwoord o.m. zei dat deze vergadering
moest beschouwd worden als een manifesta~
tie van dankbaarheid. Hierna nam Mr. Mors~

huis het woord en begon met het wezen van
de vereniging aan te duiden: de Vincentius~
vereniging is geen godsdienstige vereniging,
maar een overkoepeling van allen die chari-
tatieve werken willen verrichten. De leden

moeten streven naar zelfheiliging door beoe-
fening van de werken van naastenliefde,
vooral door het huisbezoek, zowel aan armen

als aan hen die meer in geestelijke dan in
materiële nood verkeren. Men kan pas wer~
kelijk hulp bieden als men enerzijds inwendig
streeft naar volmaaktheid en voldoende be~

leving van het Christendom en anderzijds
tracht door een goed verzorgd huisbezoek'
het vertrouwen van de mensen te winnen.

Mr. Morshuis eindigde met ons gebed te
vragen voor allen wier roeping het is ande~
ren dichter bij God te brengen en wenst onze
conferentie veel succes voor de toekomst.

Op 27 Febr. was Dr. Limpens .op onze we-
kelijkse vergadering aanwezig om Hein Wil~
lems en J. Menge te installeren resp. als pre~
sidenten vice~president. De nieuwe president
bedankte zijn voorganger Frans Schols en
vroeg van de leden onbaatzuchtige liefde tot
God en de armen en onderlinge samenwer~
king. Wegens het aanstaande eindexamen
van Frans Leygraaf nam Eug. Huids het
ambt van secretaris over.

In Mei had een heropvoering plaats van
het Half- Vasten-toneel "Proces Douglas",
ten bate van de St. Vincentius-vereniging. .
Onder de pauze werd royaal gebruik gemaakt
van het buffet, dat traditiegetrouw was op~
gezet. Wij danken directie en toneelspelers
voor hun medewerking bij de zorg voor de
armen, die aan de Rolducse conferentie zijn
toevertrouwd.

In ve.çband met de eindexamens werden
enige nieuwe leden in onze conferentie opge~
nomen n.l. F. Meddens, W. Poulssen, J.
Heymans en A. Crolla.,G. Vijgen trad als
penningmeester af en werd door L. Brands
als zodanig opgevolgd.
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Op Vrijdag 3 Juli trok een man uit een
onzer gezinnen mee ter bedevaart naar Lour~
des. Jarenlang ligt hij al dag in dag uit in
bed; wel te bedenken zonder enige ontspan-
ning, daar zijn ziekte, namelijk verlamming,
practisch in alle ledematen is doorgedrongen.
Ondanks het feit dat' hij van te voren wist
dat de reis naar Lourdes meer een lijdensweg
dan een pleziertocht zou worden. verlangde
hij naar niets~ vuriger dan naar de dag vanJ

vertrek, want hij was er van overtuigd dat
Onze Lieve Vrouw van Lourdes hem zou

helpen. Dank zij de warme belangstelling en
offervaardigheid van leraren en studenten
werden wij in de gelegenheid gesteld aan de
vurigste wensen van deze man' te voldoen;
hij ging naar Lourdes en hij kwam terug......
weliswaar niet genezen, maar tevreden, ge~
lukkig en vol hoop. Er zijn onder de armen
veel liefhebbers voor deze bedevaart; het is

daarom ons plan het volgend jaar te trachten
meerderen daartoe in de gelegenheid te stel~
Jen.

Op de laatste vergadering van het school~
jaar richtte onze president hartelijke woor~
den van dank tot zes lecien, die onze confe~
ren tie zouden verlaten, omdat ze hun studie

op RÓlduc hadden voltooid. Het waren F.
Schols, J. Billekens, F. Leygraaf, G. Vijgen,
F. David en H. van der Boorn. De Z. E.
Heer Thijssen nam hierna het woord en wees
op de grote zin van het lidmaatschap van de
Vincentiusvereniging, daar het een heilzaam
middel is om te komen uit de enge kring van
ons eigen ik, en mee te leven met de noden
van anderen: Blij f bezield, toon belangstel~
ling, leef mee. Tot slot sprak hij tot de schei~
den de medebroeders "Vaert wel ende levet
scone".

Dit jaar werd ook onder de grote vacantie
de zorg voor onze gezinnen niet overgenomen
door de conferentie van Kerkrade en Chè~

vremont, doch trokken onze eigen leden we~
kelijks op huisbezoek.

Op de openingsverg'adering van het nieu~
we schooljaar spoorde onze president de le-
den aan om in gebed en offer en in een goed
verzorgd huisbezoek onze liefde tot Christus
te tonen; zelfheiliging door gebed en inspan-
ning moet immers voorop staan. Er werd me-
degedeeld, dat voor de toekomst niet iedere
vrije tijd aan het wekelijks huisbezoek kan



besteed worden, doch dat daarvoor Dinsdag~
middag en Zondag):Ilorgen bestemd zijn, Ten~
slotte las p, Linssen, die als vertegenwoor~
diger van onze conferentie met enkele andere
Rolduciens op de jongerendagen in Zeist was
geweest een nauwkeurig verzorgd verslag
daarvan voor.

Op 3 October werden wederom twee nieu~
we leden, n.l. Ch. Welters en F. de Wit in

onze conferentie opgenomen, bij gelegenheid
waarvan traditiegetrouw doel en middel van
de vereniging werden uiteengezet.

Daags voor half~trimester trok onze pre~
sident weer van studiezaal tot studiezaal om

de studenten op de hoogte te brengen van
het Vincentiuswerk en hen aan te sporen om
ook dit jaar er toe bij te dragen om de armen
een onvergetelijk St. N icolaasfeest te bezor~
gen. De reactie was. buitengewoon; een enor~
me stroom van textiel, schoeisel en speelgoed
stroomde binnen vanaf Allerheiligen tot het
St. Nicolaasfeest. De 7 eigen gezinnen, die
wekelijks bezocht worden en bovendien nog
2 andere konden royaal worden bedienJ,
dank zij de overvloedige giften van leraren
en studenten; rijkelijk deelde de Sint onder~
goed, speelgoed, levensmiddelen enz. enz. uit
en bracht blijdschap en geluk in al die ge~
zinnen.

Op de laatste vergadering voor de Kerst~
vacantie wenste de president en daarna de
Z. E. Heer Thijsse:o. ons een Zalig Kerstfeest
en -wel in deze zin, dat we Kerstmis gaan
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zien als het feest van de liefde, dat we meer
de verbazing van het Kerstgebeuren aanvoe~
len en oris meer inzetten om vrede te bren~
gen aan hen die arm zijn met Christus.

Volledigheidshalve volgt hier het finantieel
verslag:

Inkomsten:

Nog in kas 1 Jan. 1949
Collecte wekelijkse vergadering.
Collecte algemene vergadering.
Collecte buiten vergadering
Bijzondere Raad.
Toneel en derg. .
Magazijn
Giften,
Verschillende

f

ontvangsten

Samen

59.40
173.91
33.27
75.70

550.-
691.55
913.90
258.63
150.-

i 2906.36

Uitgaven:
Magazijn

,Ondersteuning in geld,
Drukloon en porti
Toneelonkosten
Buffetonkosten

Vereniging voor kinderbesch.
Diversen

f 881.04
" 1787.21

56.92
75.-
48.90
15.-
4.03

f 2868.46
32.50

5.40

2906.36

Samen

Nog voorradig op magazijn.
Nog in kas op 1 Jan. 1950

f

DE SECRETARIS.

Academie "St. Augustinus"

Voorzitter: K. Geurts.

Vice~voorzitter: L. H uyts.
Secretaris: J. Albert.
Moderator: Dr. R. Huysmans.

Jaarverslag door de Secretaris voorgelezen
op de laatste academievergadering:

Een van de minst interessante, maar aller~
noodzakelijkste kwesties, die zich op het eind
van 'n jaar als van zelf opdringen, is de vraag
naar wat voorbij is en de vraag of het gestel~
de doel bereikt werd. Ook jaarverslagen dra-
gen er noodgedwongen de sporen van; en
niemand is er bijgevolg, die van mij iets an~

ders verwacht, dan een kort betoog over het
wel en wee van de afgelopen vergaderingen
van onze academie. Maar voor dat ik hiertoe

overga, moet ik de weinig en teleurstellen, die
een objectief verslag verwachten, en evenzeer
alle overigen, die liever het 'omgekeerde za-
gen. Twee jaar lid te zijn van een vereniging,
die bijna haar vij ftigste verjaardag viert, is
wellicht onvoldoende om te weten, welke uni~

forme maatstaf men moet aanleggen, om een
juist oordeel te kunnen vormen over een jaar
afzonderlijk. Het jaar, dat normatief mag he~
ten, heb ik niet meegemaakt, of het moest
zijn, dat met deze feestvergadering het ideale



jaar wordt afgesloten - buiten mijn en Uw
weten overigens. Als dat zo is, wens ik U
allen geluk met uw lidmaatschap en mezelf
voor het ambt van secretaris. Ook een sub~
jectief verslag mag U niet verwachten, omdat
dit tegen de hechte gewoonte ingaat, en om~
dat U - tot mijn voordeel - in serieuze za~
ken gesteld bent op een waarheid, die zo
dicht mogelijk bij de werkelijkheid staat. En
al moge het oordeel juist zijn, dat ernst niet
onze sterkste zijde is geweest, dat wij geen
waarheidsliefde gehad zouden hebben, zal
niemand durven beweren.

Na deze inleiding durf ik over te gaan tot
mijn eigenlijke taak: van onze vergaderingen
een jaarverslag te geven dat deels subjectief,
deels objectief zal zijn.

Mijne Heren: Men kan zeggen dat de le~
zingen van het afgelopen jaar voldoende
verzorgd en met de .nodige liefde voorgedra~
gen werden. Men kan zeggen dat voor het
debat, volgend op de inleiding, steeds bijna
algemene aandacht gegolden heeft. Uit het
vuur, waarmee standpunten verdedigd wer~
den kan men opmaken, dat wij er niet voor
geschrokken zijn, eigen inzichten publiek te
verdedigen. Men kan zeggen, dat het enthou~
siasme voor onze academie geroemd mag
worden, omdat het aantal voorradige lezingen
groter is gebleken dan het aantal vergade~
ringen dat ons ten dienste stond. En als U
nog enig vertrouwen hebt in wat men induc~
tie pleegt te noemen, kan men uit dit alles
zelfs concluderen, dat onze academie met
deze laatste vergadering een bloeiend jaar
afsluit.

Maar zonder de pluriformiteit van de waar~
heid te willen verdedigen, meen ik toch te
mogen beweren, dat ook het tegendeel waar
is. Iedereen zal erkennen, dat niet alle inlei~
ders uitblonken door helderheid, overzichte~
lijkheid en bevattelijkheid, terwijl ook niet
altijd de voordracht gemakkelijk te volgen
was. Er zijn' sprekers geweest tijdens de de~
batten, die gemakkelijker het begin dan het
einde van een betoog konden vinden of die
in een stortvloed van woorden trachtten te
bereiken, wat hun hun argumentatie niet gaf.
Sprekend over het debat valt het op, dat wij
ook dit jaar niet kunnen spreken van een
algemene deelname aan de discussie. Verder
zijn er critische lieden, die van oordeel zijn
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dat de academie van het voorbije jaar niet
geslaagd genoemd mag worden, als men let
op de oorspronkelijkheid, waarmee de verga~
dering zich meerdere malen heeft weten te
vermaken als men niet voelde voor inleiding
of debat. Op dezelfde manier als zoëven kan
men ook deze praemissen beschouwen als een
inductie die tot conclusie heeft, dat onze ver~
eniging met deze laatste vergadering alles
behalve een bloeiend jaar afsluit.

Dat ik mij bij deze tegengestelde conclusie
aansluit, mag bij U de mening niet doen post~
vatten, dat ik onbewust of met opzet het con~
tradictiebeginsel verkeerd toepas. De tegen~
strijdigheid, die hier gesignaleerd wordt, kan
ik echter inderdaad niet opheffen, maar waar~
schijnlijk zult U de oplossing moeten zoeken
in de algemene wet, dat uitzonderingen de
regel bevestigen: Elk waarde~oordeel boven
uitgesproken, is slechts in zijn àlgemeenheid
waar; voor de juistheid ervan, op een con~
creet geval toegepast, kan ik onmogelijk in~
staan. Wellicht is het eindoordeel juist, dat
wij o~er het afgelopen academiejaar niet en~
thousiast, maar ook niet ontevreden mogen
zijn. .

Een meer interessante bezigheid biedt het
bladeren in de verslagboeken, die onze aca~
demie in rijke mate bezit. Men ontdekt er, van
ons bekende en door ons vergeten, leden
grote en kleine pogingen om over ernstige en
over onbelangrijke zaken, serieuze dingen te
vertellen. Men leert er de interesse~sfeer uit,

die, verdeeld over verschillende perioden,
soms grote wijzigingen heeft ondergaan. Op~
vallend van het afgelopen jaar is de grote
belangstelling, die er uitgegaan is naar sociale
eigen~tijdse problemen. De vergadering,
waarop "De Voortrekkerij" ter sprake kwam,
genoot bijv. zo'n grote geanimeerdheid, dat
de voorzitter besloot een aparte avond te be~
leggen om verder over het onderwerp te dis~
cussieren. In een geestdriftige, en vaak gees~
tige causerie werd ons door de Heer Duyn~
stee, die als gast in on's midden verbleef, iets
verteld over "De a~sociale of ongrijpbare
jeugd". Een zeer overzichtelijke, op uitste~
kende wijze voorgedragen lezing, volgde on~
der de titel "Het kleine~boerenprobleem in
Nederland". Hierop aansluitend werd ons in
de laatste vergadering de "Emigratie" nader
gebracht.



Naast de sociale kwestie vinden wij lezin~
gen over kencritische en andere onderwerpen.
Interessant voor lieden. die hecht gevestigde
meningen graag omver gehaald zien worden.
was de leZing over .;Gilson en Maritain".
die de .t~genstrijdigheid aantoonden van een
critisch realisme in de zin van Mercier. Be~

langrijk was ook de vergadering. waarin het
probleem van "De algemene zegging" ter
sprake kwam; belangrijk in die zin. dat zij
o'ns leerde hoe het niet moest. Dat men het

gekozen onderwerp te weinig machtig was
en dat de vergadering evenmin thuis was in
de kwestie. bleek wel hieruit. dat de mode~

rator bijna het hele debat moest vulleri.
Een lezing. waarvan weinig te zeggen valt.

vormde "De vrijmetselarij". terwijl een inte~
ressant betoog ons meer vertrouwd maakte
met "Het mijnbedrijf". Over de Nederlandse
paus "Adriaan VI" werd ,een inleiding ge~
houden. waarvan vooral de helderheid gepre~
zen mag worden. Tot voorbeeld wegens zijn
degelijkheid en kortheid werd ons door de
voorzitter de lezing over "De dierenpsycho~
logie" gesteld. Niet geheel onverdienstelijk
mag men de vergadering noemen. waarin ge~
sproken werd over de moralist" Con fuci us" .
terwijl het theoretisch gedeelte van een van
de ldatste vergaderingen over de "Moderne
muziek" teveel als bekend veronderstelde bij
de hoorders. al mag de muzikale toelichting
op de piano h:er niet onvermeld blijven. Prij-
zenswaard waren de enkele improvisaties. die
in het begin van het jaar gehouden werden
over" Folklore in Limburg".

Aan het eind gekomen van mijn betoog.
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resten mij nog twee onvermijdelijke gebruÎ-
kelijkheden: een dankwoord uit te spreken en
een heilwens te richten tot het nieuwe jaar.

. Het eerste lijkt me vanzelfsprekend en het
tweede overbodig. Aangezien het mij voor~
komt. dat de secretaris een middenpositie in~
neemt tussen de leden en het bestuur van
een vereniging. komt het hem. naar mijn me~
ning. toe beiden, zowel leden als bestuur,
eventueel te danken. Dat ik U, leden, van
harte dank. ben ik verplicht, daar ik mij op
het standpunt gesteld heb, dat onze academie
in de afgelopen maanden geen onvruchtbaar
jaar beleefd heeft. Tot allen, die 'daartoe
meegewerkt hebben. gaat onze dank uit, spe~
ciaal tot de heren, die de verzorging van een
vergadering op zich genomen h'ebben en de
aandachtige toehoorders. Ook U. mijnheer
de voorzitter, wil ik danken om de objectivi~
teit in Uw oordelen en onpartijdigheid. die
op alle vergaderingen gebleken is op een en~
kele - overigens vergeeflijke - uitzonde~

ring na. ~e meeste dank zijn wij allen ten~
slotte wel verschuldigd aan U, Zeereerw.
Heer Moderator. die onze pogingen, hoewel
voor ons meestal ongemerkt, door tact en
soepelheid hebt gestimuleerd en herhaaldelijk
gecorrigeerd. En tot slot zou ik mij willen
wenden tot U, die het 4ge academiejaar tege~
moet gaat. Is het afgelopen jaar niet het
ideale jaar geweest, behoudt het goede van
het voorbije. verbetert wat ontbroken heeft
en U zult het jaar gaan vormen. dat als norm
kan gelden voor de verleden en toekomstige
jaren van onze academie.

DE SECRETARIS.

Academie "Alberdingk Thijm"

R. de Sévaux, Voorzitter. in het bespreken van bepaalde onderwerpen.
W. Lemmen, Vice~Voorzitter. Onze Academie treedt niet op naar buiten.
W E I S t . maar zij werkt uitsluitend in ei

.
gen krin

.
g;. nge en. ecre ans.

haar bloei is bovendien slechts voor een klein

Dr. J. Boosten. Moderator. gedeelte afhankelijk yan de activiteit van het
Onze Academie stelt zich ten doel de alge~ bestuur: het zijn de leden die door onderlinge

mene ontwikkeling der leden. aldus artikel 1 samenwerking én door individuele zelfwerk-
van haar statuten. Haar taak is het de weten~ zaamheid het gros van de vruchten moeten
schappelijke en culturele inzichten der leden voortbrengen die het al of niet slagen van
te verdiepen. en bij te dragen tot meer prac~~ het verenigingsjaar bepalen. .
tische vaardigheid van ieder lid afzonderlijk Op de verslaggever rust dus de moeilijke



taak om de balans van het afgelopen jaar op
te maken. Het afgelopen jaar was goed -
buitengewoon goed zelfs; de moeilijke taak
wordt daardoor aangenaam en dankbaar.
Door de prettige sfeer die er in alle vergade~
ringen geheerst heeft, door de belangeloze en
enthousiaste hulp, verleend door de Z. E.
Heer Moderator, door de kundige leiding
van de voorzitter, en last but not least ,de
activiteit van de leden heeft de Academie
haar primaire doel: de vooruitgang van de
algemene ontwikkeling der leden, bereikt. Dat
enerzijds het letterkundige onderwerp de be~
langrijkste plaats innam, zowel in de hoofd~
opstellen als in de improvisaties, en ander~
zijds ook talloze andere onderwerpen bespro-
ken werden, moge blijken uit de volgende
kleine statistiek: Van de vijftien lezingen
handelden er zeven over beroemde figuren
uit de binnen~ en buitenlandse letterkunde,
hadden er twee een muzikaal. drie een ge~
schiedkundig, en drie een ander onderwerp;
er werden in totaal zeventien improvisaties
gehouden, waarvan elf litteraire, twee muzi~
kale, één historisch en twee andere. Vrijwel
al deze bedieningen werden vervuld op een
meer dan middelmatige wijze.

Er werden twee Thijmpenningen uitge-
reikt, en wel een voor de lezing van Beetho~
ven, en een voor de improvisatie over Ches-
terton's boek De Eeuwige mens. Dat de be-
langstelling ûit de vergadering groot WdS,
bleek door de interessante debatten, die niet
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zelden de oorzaak waren, dat wegens tijdge~
brek de gebruikelijke voordrachten moesten
vervallen - ofschoon de té lange duur van
een improvisatie hiervan ook wel eens de oor~
zaak was.

De kwaliteit van de declamaties was gedu~
rende het gehele jaar vrijwel steeds beneden
de maat, hetgeen deels te wijten is aan een
gebrek aan ervaring van de leden, zodat voor
velen de declamatie-beurt in de Academie
slechts een eerste begin was, deels misschien
ook aan de geringe zorg waarmede sommigen
hun gedicht of hun prozastukje ter hand na~
men. Vooral dictie en accentuering lieten te
wensen over.

Als opmerkelijke feiten in het voorbije ver~
enigingsjaar dienen vermeld te worden de
herdenking van de vijftigste sterfdag van de
dichter Guido Gezelle op 27 November 1949
en de lezing van de Z. E. Heer Moderator
over Shakespeare, die de gehele vergadering
van 5 Maart 1950 in beslag nam en waarbij
ook enig, niet~leden aanwezig waren.

Met tevredenheid zien bestuur en leden
terug op het afgelopen jaar. Zij hopen dat de
goede Academie-traditie aldus wordt voort-
gezet. Zij spreken nogmaals hun oprechte
dank uit aan de Z. E. Heer Moderator,
wiens onmisbaarheid in haast iedere vergade~
ring weer duidelijk bleek.

Academie "Alberdingk Thijm", houdt het
roer recht.

DE SECRETARIS.

Heemclub "Maasland"

L. Martens, Voorzitter.
K. Welters, Secretaris.

P. Verkoyen, Penningmeester.
N. v. Stiphout, Lid.
Drs. W. Meijs, Moderator.

,Ruim drie jaar geleden werd op een bui~
tenkerkelijke bijeenkomst van de Congrega~
tie van 4 en 5 Gym het initiatief genomen tot
oprichting van een heemkundeclub. De aan-
leiding hiertoe was een fel debat over de
vraag: waarom mogen we op Rolduc geen
dialect praten? Het ging er toen nogal storm~
achtig toe en de Directeur moest met zware

argumenten komen om zijn weerspannig ge-
hoor te overtuigen van het nut, maar vooral
van de noodzakelijkheid van zes dagen per
week Nederlands spreken. Het voorstel van
Martin Koch (thans oud-Rolducien) om een
club te vormen van vurige dialect-minnaars
werd enthousiast begroet.

26 Mei 1947 was de oprichting een feit.
Als voorzitter van de Heemkundeclub "Rol~
duc" werd gekozen Frits Hilkens. De Direc-
teur van voornoemde Congregatie, zonder
wiens stimulerend idealisme het wellicht bij
plannen gebleven zou zijn, aanvaardde het
moderatorschap. Het doel, dat de vereniging



zkh gesteld heeft, werd zo ruim mogelijk ge~
nomen: de schoonheid van de Limburgse cul-
tuur - dus niet alleen van het dialect -
meer leren waarderen. Met veel animo werd
er gestart. Het eerste punt van actie was het
brengen van een bezoek aan het streekmu~
seum "Oud~Ehrenstein" te Kerkrade. V er~
der werden in het verloop van de eerste twee
clubjaren door de leden geregeld lezingen
gehouden, o.a. over Romaans'e Bouwkunst,
Het Kasteel van Schaesberg, De Sint Maar~
tensviering in Venlo en over Oude Limburgse
Gebruiken. Daar echter het samenstellen van
een lezing op een internaat veel tijd vraagt,
besloot het bestuur in het begin van dit
schooljaar om voortaan ook sprekers van
"buiten" uit te nodigen. Het gevolg hiervan
was: contributieheffing, maar over dit be-
zwaar werd nogal vlug heengestapt.

Als eerste spreker: van dit jaar kon het be~
stuur begroeten de Heer Toussaint, een be-
kende figuur op heemkundig gebied. Hij hield
een interessante causerie, waarin hij de richt~
lijnen aangaf voor een juiste beoefening van
de heemkunde; in dit verband wees spreker
ook op de belangrijkheid van Rolduc als stu-
dieobject. De Heer Toussaint vond een aan-
dachtig gehoor. Hij stond ons enkele num~
mers van de "Maasgouw" af, een lijst van
heemkundige onderwerpen en een boekje
over "Limburgensia". Op 5 Februari hadden
we zelfs twee sprekers tegelijk, die een beetje
propaganda kwamen maken voor het werk
van V.E.L.D.E.K.E., de vereniging die ijvert
voor de instandhouding van de Limburgse
dialecten. De Heer Harry Loont jens sprak
over "De Taol van oos Heim", de Heer
Smeets declameerde in dialect enkele mooie
gedichten van Limburgse dichters. Van de
gelegenheid om zich op te geven als lid van
V.E.L.D.E.K.E. maakten enkele ledenge~
bruik. In de loop van het tweede trimester
van dit jaar nodigde het bestuur nogmaals de
Heer Toussaint uit, die voortbouwde op zijn
vorige lezing; hij deed ons enige suggesties
aan de hand, zoals het aanleggen van een
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"heemboek" en het organiseren van een
"boom plan tdag".

Een waardig slot van dit clubjaar vormde
de spreekbeurt van de Heer H. Vromen, een
deskundige wat betreft oude gebruiken en
tradities uit de Limburgse boerenwereld. Zijn
causerie "Boerenleven in Limburg" viel zeer
in de smaak. Op gemoedelijke wijze beant-
woordde hij een groot aantal vragen.

Door 'de leden zelf werd een "Dialectmid-
dag" georganiseerd, die geslaagd mag heten.
Ook vermeldenswaardig zijn de excursies
van het afgelopen jaar: naar de opgraving te
Kaalheide, waar we werden rondgeleid door
de conservator van museum "Ehrenstein", de
Heer Houppermans; naar de Sint Lambertus~
kerk van Kerkrade, die o.l.v. de Heer Spro-
ket gemeentesecretaris, bezichtigd werd.

Tot besluit van deze -zakelijke gegevens
nog enige "losse" bijzonderheden: er is een
begin gemaakt met vorming van een biblio-
theek en archief; Pastoor Schleijden schonk
ons de van zijn hand verschenen werkjes;
het ont~erp van een clubvlag is er, we wach~
ten slechts op de uitvoering; de ve~eniging
veranderde van naam: Heemkundeclub "Rol-
duc" is thans Heemclub "Maasland"; ze trad
toe tot "Het Limburgs Geschied~ en Oud-
heidkundig Genootschap", wiens voorzitter,
Dr. Batta, ons zeer ter wille was.

Over het geheel genomen kunnen we te~
"reden zijn over het verleden: er is hard ge~
werkt in de richting van het doel: meer ken-
nis van en waardering voor de cultuurrijk~
dom van onze. provincie. Hierdoor heeft de
Heemclub bestaansrecht verworven in de
Rolducse gemeenschap. We willen eindigen
met allen te bedanken, die haar op enigerlei-
wijze in de achter ons liggende jaren ge-
steund hebben. We zijn van mening, dat
hier vooral op zijn plaats is een woord van

. hartelijke dank aan onze Moderator, die on-
danks zijn drukke werkzaamheden steeds
door nieuwe initiatieven het enthousiasme van
het eerste uur wist levendig te houden.

HET BESTUUR.

f



Het Muziekleven op Rolduc

Dat muziek, heel in het algemeen genomen,
in de ontwikkeling van de gymnasiast en ook
van de seminarist een belangrijke plaats
moet innemen, zal niemand meer betwij felen.
Welke die plaats echter is en hoe dit "vak"
onderwezen moet worden, dat zijn vragen die
zelfs de hoge autoriteiten in het land niet zo
maar kunnen oplossen. De twee voornaamste
onderdelen ervan zullen in ieder geval zijn:
zelf muziek maken en muziek leren beluis~
teren.

Het zelf muziek maken, het voortbrengen
met hehulp van 'n instrument was tot nu toe
heel spetiaal 'n voorrecht van de onderwe~
reld van Rolduc. In elf pianohokjes proberen
min of meer bekwame jongelui de vingers'
naar de toetsen te zetten, en in het twaalfde
houdt de leermeester dag na dag zitting, om
de resultaten te keuren en de gestage groei
naar de virtuositeit mogelijk te maken. En~
kele andere, even kleine locaaltjes, ook in de
onderwereld, zijn getuigen van de eerste stre~
ken van een moeilijk gespannen strijkstok op
een nog niet willende viool, maar ook van de
heldere klanken die dezelfde speler na enkele
jaren training uit het instrument te voorschijn

tovert. Daartussendoor hoort men blaasin~
strumenten, van de lichte piccolo tot de ZWa-
re bombardon, en, om de kakophonie te vol~
tooien, een tromgeroffel of een paukenslag.

Op nauwkeurig bepaalde en door de tradi~
tie vastgestelde tijden kropen vroeger de
verstgevorderden van dit bonte gezelschap
uit deze Hades omhoog, om het Rolducse pu~
bliek te amuseren met enkele lichte fragmen~
ten uit operettes~n potpourri's. De mindere
goden bleven echter beneden en trachtten
alleen maar uit de verte de anderen te volgen.

Anderhalf jaar geleden, in October 1948,
zijn veel meer jongens in staat gesteld door
zelf musiceren bij te dragen tot het culturele
en ontspanning sleven op Rolduc. Toen werd
nl., na vele moeilijkheden, de harmonie op~
gericht, waardoor direct een dertigtal instru~
mentalisten een opleiding kregen tot het op~
treden in het openbaar. Dit aantal werd dit
jaar nog aanmerkelijk uitgebreid door de
leerlingenuitvoeringen, waaraan ook de be~
ginnelingen konden deelnemen.

Maar het voornaamste instituut, waar men
muziek maakt met het mooiste instrument, de
menselijke stem, is toch wethet zangkoor, ge~



assisteerd op soms iets minder mooie wijze
door de "volkszingende kerk". In beide is
dit jaar opmerkelijke vooruitgang waargeno-
men. Het zangkoor heeft, met onverdroten
ijver en .nooit verslappende energie week na
week, vaak dag na dag en soms nog meer
repeterende, dit schooljaar gemaakt tot een
van zijn 'allerbeste: niet alleen door het vele,
maar vooral door de kwaliteit van dat vele,
dat aan de critische luisteraars geboden werd.
En dat alles zowel in het geestelijke als in
het profane genre.

Al deze instituten dragen een gemengd ka-
rakter: muziek maken voor de leden, muziek
beluisteren voor de niet-leden. Voor het be-
luisteren alleen zorgde, naast de regelmatig
terugkerende en zeer gewaardeerde orgelcon-
certen van de Heer N. Zeyen, de stichting
"Een uur muziek". Deze bezorgde ons weer
vier jeugdconcerten met de allerbeste solis-
ten uit binnen- en buitenland.

Laten we in dit verslag echter liever de
chronologische orde bewaren en de revue der
feiten nog eens aan onze geest voorbijgaan.

EERSTE TRIMESTER.

De harmonie kreeg in September een zeer
gevoelige klap: verscheidene goede blazers
bleken na de vacantie niet te zijn terugge-
keerd, anderen waren door het lange stilzitten
zoveel verleerd, dat alleen door ernstig oefe-
nen het vóór-vacantie-peil weer bereikt zou
kunnen worden. De lege plaatsen konden
bovendien nog niet direct aangevuld worden,
omdat er in 't toch al moeilijke begin van
deze vereniging nog niet voldoende voor re-
serves gezorgd was. Het eerste optreden op
5 October, bij gelegenheid van het Zilveren
Professiefeest van Moeder Overste, droeg
dan ook hoorbaar de sporen van deze achter-
uitgang. Toch bleek de belangstelling voor
de harmonie nog groter dan verleden jaar:
in totaal telde ze nu 50 leden.

Ook het orkest bleek gehavend uit de strijd
met de vacantie te zijn teruggekeerd. Er wa-
ren nog 16 leden over, maar deze bewezen
bij de eerste uitvoering op Sint Kathrien dat
zij nog goed in staat waren hun heus niet
kleine taak dit jaar te vervullen. Ook op de
Kerstavond in de speelzaal bracht het orkest
aanstonds de gewenste stemming.
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Het zangkoor, wel de grootste van de drie
muziek-"corpsen" op Rolduc, pakte flink aan
en begon met het machtige werk "Die Him-
meI erzählen die Ehre Gottes" uit het orato-
rium "Die SchÖpfung" van M. Haydn, dat
ter gelegenheid van Missiezondag als inlei-
ding op de feestvergadering schitterend werd
uitgevoerd. Daarmee nog niet tevreden voer-
den ze op 8' December de "Missa Cantate
Domino Canticum novum" van Lieinio Re-
fiee uit. Als we daarbij bedenken, dat we zo
gemakkelijk de minstens elke week terugke-
rende Hoogmis over het hoofd zien, dat het
lof op het feest van St. Caecilia weer met
oude luister meerstemmig werd verzorgd, dan
mogen we het zeker als een grote prestatie
beschouwen, dat datzelfde zangkoor, samen
met de "kerk" op Zondag 4 December de
uitzending van de Hoogmis voor de K.R.O.
kon verzorgen. En uit de vele blijken van be-
langstelling en waardering die op Rolduc bin-
nenkwamen, weten we dat deze radio-uitzen-
ding door talloos velen in het hele land zeer
gunstig is ontvangen en beoordeeld.

Het slot van het trimester bracht ons eerst
het grote Kerstconcert op het orgel. Deze..
langzamerhand tot-traditie-geworden orgel-
bespeling enkele dagen voor het Kerstfeest
werd door practisch alle jongens met grote
aandacht gevolgd. De dag vóór de vacantie
kwamen we tot de ontdekking, dat IV Gym
een eigen koortje bij elkaar gekregen had,
dat op zeer behoorlijke wijze enkele Kerst-
liederen ten gehore bracht. Het zangkoor, de
philosophen en het orkest zorgden voor de
verdere musieale opluistering van de avond.

Het eerste trimester bracht ons ook nog
een hoogtepunt in de vorm van een jeugdcon-
cert. Het had plaats op Vdjd4g 28 October.
De Heer Willem Andriessen, Directeur van
het Muziek-Conservatorium in Amsterdam,
gaf een concert dat bestbnd uit twee delen,
de Sonate Pathétique van L. v. Beethoven en
enkele kleinere werken van Fr. Chopin. In
een zeer eenvoudig en hartelijk onderhoud
met de zaal vertelde de pianist ons iets over
Beethoven, over de bouw van de sonate-vorm,
en over deze bekende Sonate Pathétique. In
gespannen aandacht volgde daarna een zeer
groot gehoor dit schitterend vertolkte werk,
waarin de ingehouden spanning van compo-
nist en pianist zeer goed tot uiting kwam. Na



de pauze kwam Chopin aan de beurt. Het
programma vermeldde eerst drie Préludes uit
opus 28, vervolgens de Berceuse opus 57 en
twee Etudes (opus 10), vooral met interesse
gevolgd door degenen, die zelf piano spelen.
De eerste Etude was een gewone vingeroefe~
ning in de gebroken accoorden, waarbij Cho~
pin een klein melodietje componeerde; de
tweede was een bekende revolutie~étude van.
1830, waarin het heimwee van de componist
naar zijn vaderland Polen tot uiting komt,

..naast zijn protest tegen de overweldiging van
het land en de openbaring van zijn eenzaam~
heid in den vreemde. Het slot van de avond
werd gevormd door de triumph~polonaise,
waarin de hoop op, ja de zekerheid van de
bevrijding van Polen feestelijk wordt vertolkt.
Willem Andriessen is ons bijgebleven als een
groot pianist, als een waar docent, maar voor
alles als een eenvoudig man. Dit bleek het
meest in de pauze, tóen hij, Directeur van het
hoofdstedelijk Conservatorium, bereid bleek
de piano~begeleiding te verzorgen van "Die
Himmel erzählen die Ehre Gottes", dat door
het Rolducse koor werd gezongen. En al
zweepte hij het tempo hoger op dan het koor
gewoon was, de pianist was zichtbaar vol~
daan over de uitvoering en het publiek over
de perfecte begeleiding.

Dit muziekverslag over het eerste trimester
,mag niet besloten worden zonder te vermel~
den, dat Mhr. Turlings, geestelijk adviseur
van de Harmonie~ en Orkestvereniging Rol~
duc, zijn zorgenkind heeft moeten verlaten.
Op een aparte bijeenkomst voor alle leden
van de vereniging is hem bij monde van de
Voorzitter grote dank gebracht. Vooral bij
de oprichting en de eerste moeilijke schreden
van de jongste telg in het Rolducse vereni~
ging sleven is Mhr. Turlings de grote stuw~
krácht geweest. En dat de harmonie er na
een jaar al zo voorstaat, dat iedereen zal
moeten zeggen: het experiment is geslaagd,
is voor een zeer groot gedeelte te danken aan
zijn ijver. Speciaal werd hem nog dank ge~
bracht voor zijn grote zorgen en offers voor
het vaandel, dat de vereniging verleden jaar
ontving. Na een pittige mars van de harmonie
en een door het orkest gevoelvol gespeeld
Adieu Rolduc wilde ook Mhr. Turlings zelf
nog een woord van afscheid tot alle leden
richten. Hij betrok hierin het afscheid van

39

heel Rolduc. Hij hoopte de harmonie in het
derde trimester in Sittard te mogen begroeten
en heluisteren, maar dan in zuiverder klanken
dan tot nu toe. Dit kan echter alleen bereikt
worden door gestadig oefenen, ieder voor
zich, alsook gezamenlijk.

In de plaats van Mhr. Turlings werd als
adviseur van de Harmonie en Orkestvereni~
ging benoemd Mhr. Houben, Prefect van
Groot Rolduc.

TWEEDE TRIMESTER.

Op musicaal gebied bracht dit trimester ons
zeer veel. Zeker, er stonden twee belang~
rijke jeugdconcerten op het programma, maar
een waar hoogtepunt was de opvoering van
Athalie. Vanaf de eerste dagen was het pro~
gramma der repetities voor zangkoor, orkest
en vooral voor solisten druk bezet. Dag in
dag uit partij~ of solorepetities, geregeld voor
het gehele koor, de laatste maand samen met
het orkest, en dan de grote generale repetities
in de aula op het toneel. De muziek van F.
Mendelssohn~Bartholdy was verre van ge~
makkelijk: de orkestpartij lag eigenlijk boven
de krachten van ons orkest, maar met de hulp
van enkele strijkers en blazers van "buiten"
en met veel oefenen moest dit onderdeel toch
klaar te spelen zijn. De imposante zangparti~
tuur echter, met de lange en vaak zeer moei~
lijke soli, had Rolduc daarvoor voldoende ge~
routineerde zangers? Met spanning werd de
"première" tegemoetgezien. Het tweede koor,
zo fluisterde men, was op de repetities nogal
eens mislukt; de tijd van voorbereiding was
toch maar erg kórt geweest.

Op 19 Maart werden al deze sombere voor~
spellingen te niet gedaan, ja werden zelfs de
meest optimistische verwachtingen verre over~
troffen. Wat daar geboden werd - over het
toneelspel en de regie hebben we het hier niet,
daarover vindt men elders een enthousiaste
beschouwing - was kunst van de hoogste or~
de. Het orkest begreep zijn taak zeer juist als
begeleiding en aanvulling van toneel en zang
en drong niet op de voorgrond. De machtige
koren: we werden erdoor overdonderd na het
eerste bedrijf reeds. En zelfs al zou er hier of
daar een critische opmerking gemaakt moe~
ten worden, al de critiek werd overzongen
door die blijde en jubelende klanken. Waren



dat gewone Rolducse jongens? Zo'n toon~
vastheid, zo'n zuiverheid van klank, zo'n hel~
dere solisten, het was af.

De muziek van Mendelssohn op de reien
van Athalie is geheel anders dan die van de
reien van Vondels Lucifer, die we enkele
jaren geleden hoorden. Hier vormen de reien
de volkomen in de lijn liggende afsluiting van
het bedrijf, en wel op zo'n magistrale manier,
dat zonder deze,.reien, en zelfs met deze reien
op eenvoudiger muziek, het hele drama zeer
veel van zijn schoonheid zou verliezen. Na het
grootse slotkoor wisten we niet meer, dat we
op Rolduc waren; we waan derf ons in een
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kwam een bekende van verleden jaar, de
H~er Hubert Barwahser, weer in onze aula.
Hij was vergezeld van de harpiste, Phia Berg~
hout, eerste harpiste van het Concêrtgebouw~
orkest te Amsterdam. De fluit was ons reeds
bekend, maar van de harp hadden we niet
veel meer gehoord, dan dat David ze reeds
bespeelde. Vandaag zagen we het schitte~
'rende instrument voor ons staan. En de liefde
voor de harpklaI).ken heeft Phia Berghout ons
direct bijgebracht door de Sarabande van G.
F. Händel; door Impromptu~Caprice V8!1
Gabr. Pierné heeft ze ons haar meesterschap
getoond en door haar persoonlijke uitleg ons

H. BARW AHSER

hoofdstadsschouwburg met beroepsspelers en
~zangers. Koorleider, orkestdirigent, spelers,
solisten, zangers, proficiat: jullie hebben een
prestatie geleverd, waarop menig ander col~
lege jaloers kan zijn.

De harmonie was dit trimester uiterlijk vol~
komen in de ruststand getreden. In deze on~
derduikperiode werd echter regelmatig en
ernstig geoefend en toen de laatste week een
enkele repetitie op de cour werd gegeven,
bleek de harmonie veel veranderd en veel ver~

beterd te zijn. Zij kon met gerust hart het
zware derde trimester tegemoetgaan.

Twee prachtige jeugdconcerten bracht ons

de stichting "Een uur muziek". Op 19 Januari

de geheimen van de harp onthuld. Toen ze
begon te vertellen, hoefde ze al niet meer te
zeggen, dat ze van haar instrument hield:
iedereen zal de liefde van de soliste voor haar
instrument en de toewijding waarmee zij het
bespeelde bemerkt h~bben. Zij toonde ons
duidelijk de verschillende effecten die op de
harp te bereiken zijn: de flageolettoon, een
zachte fluittoon, ontstaan door het op de
helft afdempen van de snaar, en het glissan~
do, het glijden met de hand over alle snaren
(geïllustreerd in La Mer van Debussy).

De titel van het concert was: fluit en harp
in barok en rococostijl en later. De uiteenzet~
ting van deze stijl, die we verleden jaar hoor~



den, werd nog even gememoreerd en geïl1u~
streerd door een fluitsolo uit de Matthäus~
passion van J. S. Bach en de Rossignol van
Couperin. Daarna werd een uitgebreid pro~
gramma afgewerkt: de Sonate voor fluit en
harp van G. Ph. Telemann; Sarabande van
G. F. Händel voor harpsolo, waarin we door
de brede klanken van het thema en de fijne
nuances van de variaties de mogelijkheden
van het harpspel ontdekten. In het Lento van
Chr. W. v. Gluck (uit Orpheus) heeft Hu~
bert Barwahser ons weer betoverd door zijn
fluitspel. Een zo zuivere en zo tere fluitklank
hoort men zelden. Het laatste nummer voor
de pauze was de serenade voor twee violen,
altviool en cello van F. J. Haydn, waarin de
vioolpartij door de fluit en het getokkel van
de altviool en cello door de harp werd over~
genomen. Na de pauze hoorden we eerst het
andantino uit het concert voor fluit en harp
van W. A. Mozart, daarna het reeds vermelde
Impromptu~Caprice en tot slot een zeer mo~
derne klaagzang, Complainte van Marg.
Roesgen~Champion. Alles bij elkaar een con~
eert, dat door de artisticiteit van de solisten
en de eenvoud van het programma op een
zeer hoog niveau kwam.

28 Februari: jeugdconcert, waarin optra-
den Thorkild Noval, tenor, Maria van Uden,
sopraan, en Piet Pijnenborg, piano. Dit con~
eert bracht iets nieuws: we maakten kennis
met de opera. We leerden, dat een opera een
"Gesamt"~kunstwerk is. Alle kunsten zijn
erin vertegenwoordigd: toneel, zang, dans.
strijk~ en blaasorkest, beeldende kunsten. De
ouderen van ons hadden reeds gehoord van
de Griekse opera, waarin ook een combinatie
gemaakt werd van spel en zang, maar het ge~
sproken woord bleef toch tot in de 15e eeuw
de overhand houden. Na die tijd verdween
de niet~gezongen tekst geheel uit de opera en
thans kennen we alleen nog gezongen teksten.
Met duidelijke voorbeelden uit de gewone
spreektaal illustreerde de Heer Pijnenborg,
hoe van nature in de stem muziek gelegen is
en hoe dit tot uiting komt in een lage stem
(die droefheid aangeeft), in de hoge stem
(die meer de blijdschap tot uitdrukking
brengt) en in het vlug gesproken woord
(waardoor we blijken toornig te zijn). In de
opera wordt dit alles nog qeaccentueerd door
de muziek bij de tekst. Hierin ligt juist het
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boeiende element van de opera: het uitwisse~
len van e!kaars innerlijke gedachten in schone
musicale vormen.

. Bij elk onderdeel van het rijke programma
vertelde de inleider eerst de korte inhoud en
wees ons op die passages waarin iets nieuws
te leren was; we leerden de aria kennen als
een element van rust in het drukke spel; zo
kregen we op deze middag een goed inzicht
in het wezen van de opera. Het programma
luidde:

1. W. A. Mozart: Duet uit "Don Juan".
2. W. A. Mozart: Aria en Duet uit "Die

Zauberflöte" .
3. W. A. Mozart: Duet uit "Figaro's Hoch~

zeit" .
4. W. A. Mozart: Duet uit "Die Entfüh~

rung aus dem Serail".
5. C. M. v. Weber: Twee scènes uit "Der

Freischütz".
6. Aria en Duet uit "Die verkaufte Braut".

De Deense tenor bleek een geroutineerd
operazanger, met zeer weinig mimiek, maar
een glasheldere stem en sterke articulatie,.
waardoor de tekst woord voor woord te vol~
gen was. Maria van Uden was als sopraan
een zeer goede aanvulling, ofschoon haar iets
zwakkere stem meer die van een kamerzan~
geres was, dan die van de tenor. De bege~
leiding van Piet Pijnenborg was perfect, zon~
der zich op de voorgrond te dringen. En de
wijze waarop hij zich kweet van zijn taak als
docent was een staaltje van opvoedkunde.

De laatste weken van het trimester stonden
meer in het teken van de Goede Week. Voor
belangstellenden werden op het oud Casino
de opnamen ten gehore gebracht van de
Matthäus~Passion" van Johann Seb. Bach.
In de Kerk werden alle plechtigheden keurig
verzorgd, waarbij vooral de indrukwekkende
passie van Pothast op Palmzondag de aan~
dacht trok.

DERDE TRIMESTER.

Al heel spoedig moest de harmonie de
vuurproef ondergaan. Nauwelijks waren we
twee dagen op Rolduc, of ze moest enkele
nummers blazen ter gelegenheid van de be~
noeming van de President tot Officier in de



Orde van Oranje Nassau. In de aula bleek
toen eerst duidelijk welke vorderingen zij ge~
maakt had in het half jaar, waarin we ze niet
gehoord hadden. Het begon met een nieuw
nummer: Waar in 't bronsgrpen eikenhout,
waarin we onze oude harmonie niet meer

terugkenden. Ook de andere stukken waren
zeer goed. De misschien ingehouden angst,
dat op de intercollegiale in Sittard de harmo~
nie zich niet al te best van haar taak zou

kwijten, werd door dit eerste optreden ver~
dreven. Twee dagen later trokken we dan
ook, door de vrQlijke klanken van de harmo~
nie voorafgegaan, door de straten en over de
markt van Sittard, in ons hart een beetje trots
op zo'n muziekgezelschap. In de loop van de
dag werd nog veel geblazen: tussen alle wed~
strijden, op de markt bij een serenade voor de
Burgemeester, op de weg naar en van het
Gezellenhuis, en op de terugweg naar het
college; maar toch nog nïet zoveel, dat de
blazers te moe waren om in de bus terug naar
Rolduc nog enkele nummers ten beste te ge~
ven voor het verbaasde publiek van Hoens-
broek en Heerlen. .

Het valt te begrijpen, dat na dit grote suc~
ces ook bij vele andere gelegenheden een be~
roep gedaan werd op dit blazersc;orps; zo be~
geleidde het de terugtocht van Schaesberg,
de intocht en de voetbalmatch vap het Groot
Seminarie en het defilé met het Presidents~

feest; men bracht op Pinksterdag een sere~
nade aan onze oud~leraar, H. Nillesen, oud~
pastoor van Rimburg en verzorgde mede de
muzikale omlijsting van de prijsuitdeling.

Het orkest en het zangkoor waren weer
druk in de weer, om de heropvoering van
"Athalie" tot een even groot succes te maken
als de eerste keer. Zelfs werden enige passa-
ges, die voor Halfvasten waren weggelaten,
ingelast, waardoor het geheel nog grootser
en schoner werd. Die samenwerking tussen
orkest en zangkoor leidde bovendien tot een
nieuwe uitvoering van "Die Himmel erzäh~
len", maar nu met begeleiding van het orkest.
Dit had plaats op de laatste dag van het tri~
mester, bij de prijsuitdeling.

Toch hadden beide verenigingen ook daar~
buiten nog werk genoeg: het orkest verzorgde
tot aller tevredenheid weer voor een groot ge~
deelte de gezelligheid aan het diner bij het
Presidentsfeest, het zangkoor luisterde de
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plechtige Hoogmissen met Pinksteren en Sa~
cramentsdag op door het zingen van de Missa
Cantate Domino van Refice; het wéis dezelf..,

de Mis die we op 8 December gehoord had~
den, maar deze beide keren nog beter ver-
zorgd.

Ook op het gebied van het beluisteren van
muziek was dit trimester iets te beleven. Een

extraatje bracht ons de ridderorde van de
President. Twee Kerkraadse muziekgezel~
schappen boden de President een hulde aan.
Het eerste, een oude bekende, 1,1.1,de Berg~
kapel van de Domaniale Mijn o.l.v, E. Ge-
rdrds, kwam op 1 Mei met een" pittige. mars
het voorplein op. Na het Wilhelmus en en-
kele toespraken beluisterden we' vooral met
grote aandacht het schitterende muziekwerk
"Taptoe", dat speciaal voor deze Koningin~
nedag door de dirigent was gecomponeerd.
Ondanks het feit dat dit gezelschap reeds
vanaf de vroege avond in' Kerkrade had ge~
concerteerd, kregen we toch harmoniemuziek
te horen van het beste gehalte. De Konink~
lijke Zangvereniging St. Lambertus bracht
haar hulde op 18 Mei. Na de eigenlijke feest~
klanken op het voorplein voerde zij op het
bordes van de cour nog het bekende ..Ge-
groet, mijn Limburg" uit.

19 Mei: laatste jeugdconcert te geven door
Reynier Bresser, cellist van het Concertge~
bouworkest, en Willem Hielkema, piano. In
zijn inleiding vertelde de pianist ons iets over
het verschil tussen de echte en de verkrachte

jazz-muziek; vooral zijn illustratie op de
piano (hij speelde een ware huis~, tuin~ en
keuken-foxtrot!) viel in de smaak" Het con~
cert zelf bestond uit twee uitgelezen sonates:
de Sonate van Fr. Schubert voor piano en
violonceL waarin de cello-solo door de piano
wordt begeleid, en de Sonate in A gr. t. op,
69 van L. v. Beethoven, een z.g. duo-sonate,
waarin beide instrumenten een gewichtige

partij naast elkaar te vervulle~ hebben. Beide
werken werden in grootse stijl en met mees~
terlijke techniek uitgevoerd. Ondanks dat me"-
nen we toch, dat het programma voor de
jeugdige luisteraars veel te zwaar was; voor
een zaal volwassen muziekliefhebbers zou het

een schitterende avond geweest zijn, als
jeugdconcert voldeed dit niet.

Een juweeltje van een concert werd ons
voorgezet op de avond van het feest van de



President, toen het muziekcorps van de
Staatsmijn Maurits met fonkelend-nieuwe in-
strumenten op het bordes stond opgesteld.
Deze avond vooral leerde ons, dat tussen een
harmonie en een harmonie toch nog een zeer
groot verschil kan bestaan. Het programma
Was zeer gevarieerd:

1. Blue Devils, Mars, Charles Williams.

2. Raymond ou le Secret de la Reine, Ou-
verture, A. Thomas, arr. L. Mayeur.

~. Traumideale, Waltz, Julius Fucik.

4. Danses Hongroises no. 5 en 6, J.
Brahms, arr. Aug. Eenhaes.

5. Ernst August, Mars, H. L. Blanken-
burg, arr. P. P. Molenaar.

6. Washington Grays, Mars, C. S. Gra-
fulla.

7. Oberon, Ouverture, C. M. v. Weber,
arr. Aug. Eenhaes.

8. Sang Viennois, Valse, J. Strauss, arr.
E. A. Borda.

9. Suite "Londdn", Eric Coates.

1O. Step Lightly, Mars, Peter Anderson.

Op 10 Juni beleefden we weer een musi-
caal novum: de leerlingen-uitvoering. 's Mid-
dags aanhoorden we de jongeren, 's avonds
kwamen de ouderen aan de beurt. Dit laatste
was niet alleen veel interessanter doordat er
betere en meergevorderde spelers aan de pi-
ano zaten. maar vooral omdat de pianostuk-
ken werden afgewisseld door een nummer
voor saxophoon, een voor darinet, een voor
fluit en een voor viool. De belangstelling yan
de andere leerlingen viel erg mee, een reden
te meer om telkenjare deze uitvoering te or-
ganiseren. Misschien kunnen dan wel de ver-
schillende spelers iets kortere nummers kie-
zen; twee en een half uur luisteren vordert
wel erg veel van het publiek.

De jury die gevormd werd door de Heren
Timmermans, Zeyen en Maes kende de vol-
gende prijzen toe:

Groep 1 prijs Voncken Hub.
eerv. verm. Puts Ed.

Groep 2 prijs Honée Eug.
eerv. verm. Smits Harry.

3 prijs Gerritsen Rud.
eerv. verm. Crolla Clem.

Groep
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Groep 4 prijs Stoks Frans
eerV. verm. Philips Mart.

Groep 5 prijs Meulenberg Leo
eerv. verm. Wijnen Winand.

Groep 6 prijs Rongen Wim
Eerv. verm. v. d. Hoven Bert.
eerv. verm. Goossens Piet.

Groep 7 prijs v. d. Heyden Marcel
eerv. verm. Aendekerk Hub.
eerv. verm. v. Wersch Hans.

Prijs viool: Offermans Jos.

Blaasinstrumenten: prijs v. Aalst Henk (fluit)
eerv. verm. Driessen Jo (dar.) .
eerv. verm. Kerssemakers Fons (saxoph.).

Tot slot van het trimester en ook tot slot
van haar sucesvol jaar gaf onze eigen harmo-
nie op de laatste dag haar eerste officieel
concert. Naast enkele marsen hoorden we
haar nu ook in een Ouverture en in een Wals.
Moge dit concert een traditie worden.

Muziekliefhebbend Rolduc dankt allen die
in dit jaar hoe dan ook aan het muziekleven
op' het Klein Seminarie hebben meegewerkt.

S.

*

ZONDAG 25 SEPTEMBER

Bezoek R. T. C.

ORGELCONCERT

door N ico Zeyen Jr.

Pieter Cornet (1562-1626)
J. B. LoeiIlet (1680-1730)
J. S. Bach (1685-1750)

1. Fantasie op 8e toon...
2. Gavotte ........
3. Toccata in C .........

4. Koraal ,,0 Haupt voll
Blut und Wunden"... J. S. Bach

5. Pastorale Dom. Zipoli (:1: 1700)
6. Troisième Choral ... Hendrik Andriessen

*
MISSIE-ZONDAG 23 OCTOBER

Filmvoorstelling
M 0 N S I E U R V I N C ENT.

*
ZONDAG 6 NOVEMBER

FILMVOORSTELLING

ten bate van het Limburgse Thuisfront



SINTE CATHARINA 25 NOVEMBER

DE HOED

VAN ITALIAANS STRO

Personen:

Frans, knecht bij Fadinard ... Jan Boonen
Een kok Henri Notermans
Vezinet, aanverwant van Fa-
dinard Jo Hermans
Fadinard . Frans Meddens
Emile, knecht bij Beauperthuis Lens Stijnen
Nonancourt, boomkweker,
oom van Fadinard Wim Heuvelmans

Bobin, neef van Nonancourt... Hub. Delnoij
Bonneteau, vriend van No-
nancourt Michel Kuppens
Pascal, eigenaar van hoeden-
magazijn Koen Geurts
Tardiveau, boekhouder en
schutter van de garde Theo Cremers
Graaf Achille de Rosalba Sjef Mekel
Baron de Champigny Louis Huijts
Huisknecht Han Veraart
Beauperthuis, notaris Henri Notermans (d)
Trouillebert, korporaal Jan Heymans
Invité's van de Baron, schutters van de garde, be-
woners van het Baudoyer-plein.

Orkest o.l.v. J. Noé.
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van dit jaar verantwoord. Ondanks de gebre-
ken die aan stuk en spel kleefden, heeft men
er van genoten. Het was enigszins jammer,

dat er na het hoogtepunt in het derde bedrijf
een snelle val te merken was. Dit lag niet zo-
zeer aan het spel dan wel aan ~et stuk zelf.

De rollen werden in 't algemeen goed ver-
tolkt, ofschoon rolkennis soms wel wat te

Het is niet moeilijk te zeggen, welk van de
twee stukken, dat van dit jaar of dat van
verleden jaar, op 'n hoger plan staat. Of-
schoon De hoed van Italiaans Stro hier de
mindere is, heeft het toch weer zijn goede
kanten. Het is niet gemakkelijk een stuk te
spelen, dat voor jongens van zo uiteenlopende
leeftijden geschikt is. Daarom was de keuze

wensen overliet. Daarenboven zou rustiger
spel vooral in de komische gedeelten meer
effect gehad hebben.

Overigens was het een genoegelijke avond,
waarvoor we regisseur, spelers en de toneel-
technici van harte danken.

HUB. MEIJS, Phil. Inf.



MAANDAG 5 DECEMBER

Filmvoorstelling

ACHTER DE WOLKEN......

*

WOENSDAG 21 DECEMBER

KERSTAVOND

Johannes Evangelie

Johannes Evangelie
Rorate Coeli ... Allen
Weihnachtsfantasie Orkest
Kerstvertelling: ,:t Wear in van de
sjeunste Kristdaag" van Aalst
Frieden auf Erden Orkest

Maria bidt tot God de Vader Jo Driessen
Oh Divine Enfance IV Gymnasium
Voordracht: De herders in de stal... Albert Verreck

Er is een Kindeke geboren Philosophen
Ere zij God """"""""""""""" Philosophen
Serenade-solo Mhr. Ncé
"God met ons" Mhr. Ch. Janssen
Nu syt wellekome ". Alkn
Transeamus l R ' K
Adeste Fidele; f olduc s oor

*

MARIA LICHTMIS 2 FEBRUARI

PETER EN PA UWELS

Treurspel van Joost van den Vondel

Regie: Joris Diels

Speelgroep Limburg.

Joost v. d. Vondel als Proloog ...
Simon Tovenaar

}EI geesten......
ymas

Petrone!
{

leerlingen v. d.
Plautil Apostelen
Comelia. moeder der nonnen van
Vesta Thea Eyssen
Aartsofferwichelaar.. . ... . Jan van Heteren
Domitius Nero Theo Jacobs
Peter

}

A I Gabriël Beckers
P I poste en S ' f N ..

auwe s Je IJsten
Agrippa, overste van Nero Jef Baarts
Linus, Sint Peters nazaat MichelOdekerken
Helse geesten, Vestaalse Maagden, Romeinse solda-
ten, Heidense priesters, vervolgde Christenen.

MichelOdekerken
Jan van Heteren
Thea Eyssen
Mia Goossen
Diny Kuyper

Het Limburgs beroeps toneel had natuurlijk
ons aller belangstelling, maar de omstandig~
heid dat Peter en Pauwels het eerste stuk

was op 't repertoire van de speelgroep Lim~
burg en dat zij daarom haar uiterste best zou
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doen iets moois te bieden, ziedaar enige re~
denen waarom wij gaarne en vol. verwachting
onze zeteItjes in de aula opzochten.

Een 'kleurrijk en schilderachtig toneel ont~
sloot 't omhooggaan van het doek voor onze
ogen, zodat het alleszins te verwachten was,
dat het spel, nu onze aandacht ten volle 'ge-
spannen was, ons direct zou grijpen; maar
hetzij de proloog en wat vertoond werd in
snelle opeenvolging, te moeilijk te begrijpen
was, hetzij 't zachte spreken van de spelers
en 't hoesten van de jongens te veel inspan~
ning vor'derde om iets te verstaan, de spelers
waren niet bij machte de zaal te boeien, het~
geen natuurlijk z'n terugslag had op het spel.
Jammer genoeg duurde dit bijna de gehele
eerste helft. In de tweede helft echter werd
de zaal door het diep doorvoelde spel meege~
sleept en zo was 't te verklaren, dat er zo
uitbundig en zo langdurig geapplaudisseerd
werd en dit applaus was zeker verdiend.

De inhoud van 't stuk is in 't kort de vol~
gende: Simon de Tovenaar komt met zijn
helper Elymas uit de hel gevaren, om wraak
te nemen op Peter en Pauwels - die door
Nero in de kerker geworpen zijn - voor de
smaad en de pijn hen tijdens hun leven aan~
gedaan. Hiertoe geeft Simon aan een schare
duivels de opdracht om hemel en aarde door
verschrikkelijke tekenen in rep en roer te
brengen. Wat hij beoogt gebeurt: Cornelia
komt op aansporen van de aartsofferwiche~
laar bij Nero smeken om Peter en PauweIs,
die de oorzaak van de gramschap der goden
zijn, te laten doden. Maar inmiddels worden
Peter en PauweIs, niet zonder veel tegenstre~
ven, door Petronel met haar helpster Plautil
uit de gevangenis verlost en veilig buiten Ro~
me gebracht. Juist als Petronel haar hart uit~
stort in een dankgebed verschijnen Peter en
Pauwels wederom, die door de verschijning
van Christus met zijn kruis nu weten wat hun
te doen staat. Zij geven zich weer gevangen
en, na gegeseld te zijn, worden zij ter dood
gebracht. Nero, overstelpt door de overmaat
van zijn misdaden, eindigt in waanzin.

De Speelgroep Limburg is er niet voor te~
rug geschrokken om dit moeilijk te begrijpen
drama, dat bovendien door zijn vele lange mo~
nologen moeilijk te spelen is, als eerste op
haar repertoire te nemen en wij hopen, dat
dit drama door vele en evenals dit goed be~



studeerde en mooi gespeelde stukken zal ge~
volgd worden. .

Mèt Peter en PauweIs heeft de regisseur
willen aantonen, dat het Limburgs Toneel-
gezelschap recht van bestaan heeft en dat de
Limburgers volledig artistiek verantwoord
toneelspel kunnen brengen. Mocht men hier~
aan ooit getwijfeld hebben, deze opvoering
heeft bewezen, dat dat inderdaad kan. Peter
was volkomen op het peil dat men van be~
roepstoneel verwachten mag:. gevoelig en
overtuigend. Naast deze prachtfiguur kon
Pauwels wel voldoen, hoewel meer bewogen~
heid niet zou geschaad hebben, zodat aan de
traditioneel harde en felle PauweIs toch niet
te kort zou zijn gedaan. Jan van Heteren, die
zowel de rol van Simon de Tovenaar als die
van aartsofferwichelaar vertolkte, wist in de
eerste aller goedkeuring weg te dragen, in
de tweede voldeed hij maar matig. Agrippa
wist door gelaatsuitdrukking en gebaar de
hautaine Romein goed uit te beelden. Petro~
nel. Plautil en Cornel~a leverden uitstekend
spel, ofschoon hun tekst soms door 't al te
zachte spreken mOèilijk te verstaan was. Een
bijzonder woord van waardering voor de ver-
tolker van Nero, die zowel door mimiek als
houding op voortreffelijke wijze de wellus~
tige keizer van het verworden Romeinse Im~
perium uitbeeldde.

Enkele woorden nog over de enscenering:
Vondel is een tijdgenoot van Retrtbrandt en
Rubens; derhalve, zo redeneerde de Speel~
groep terecht, geen realistisch decor, maar een
decor dat een afstraling is van de gloedvolle
schilderijen van deze meesters. Door een goed
verantwoorde gebruikmaking van lichteffec~
ten kwam dit zeer tot uiting.

De Speelgroep kan nog niet over veel volk
beschikken voor rei of figuratie. Daarom had
men er op 't toneel. waar Simon een groot
aantal duivels oproept, dit op gevonden, dat
iedere figurant, iets. als een draagbare vogel~
verschrikker in de hand.droeg, hetgeen door
fantastisch bewegen, gruwzame maskers en
slierende kledij, een wonderlijk effectte weeg
bracht.

De Speelgroep Limburg heeft geen moeite
gespaard om deze eerste opvoering voor al~
len, jongens en talrijke bezoekers, tot een on-
vergetelijke te maken en van harte wensen
wij dan ook deze jonge spruit aan de oude
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stam van het Limburgse cultuurleven, die
reeds zoveel schone vruchten voortbracht, een
voorspoedige groei en rijke bloei. Tot een
volgende keer.

H. JöTTEN, VI Gymn.

*
V ASTEN AVOND~ZONDAG

19 FEBRUARI

Filmvoorstelling

LA PASSION DE JEANNE d'ARC

0 EBA L LA 0 E\
VAN DE HOGE HOED

*

VASTENAVOND-MAANDAG
20 FEBRUARI

Filmvoorstelling
SACRED CITY

*
VASTENAVOND-DINSDAG

21 FEBRUARI

JEAN NE d'ARC

van Bernard Shaw, in de vertaling van
Eduard Verkade

ten tonele gebracht door NelOosthout.

lste Acte. Op het kasteel van Vaucouleurs.

Personen: Robert de Baudricourt, slotvoogd.
Zijn huismeester.
Jeanne d'Arc.
Bertrand de Poulengey.

2de Acte. Aan het hof van de Dauphii... te Chinon.

Personen: Blauwbaard (Gilles de Rais).
Aartsbisschop.
Dauphin (Koning Karel).
Jeanne. ,
La Trémouille, legerbevelhebber.
La Hire, een kapitein.

5de Acte. In de Kathedraal te Reims.

Personen: Dunois, legeraanvoerder.
Jeanne.
Blauwbaard.
La Hire.

De Aartsbisschop.
Koning Karel.

Pauze.



6de Acte. De rechtszitting te Rouen.

Personen: Jeanne.
Inquisiteur.
Cauchon.
D'Estivet.
Kapelaan de Stogumber.
Broeder Ladvenu.
De Beul.
Graaf van Warwick.

Epiloog.

Speelt in de slaapkamer van Koning Karel in de
eeuwen na Jeanne's dood tot op heden.

Personen: Jeanne en vorige personen.
Een soldaat.
Een heer uit 1920.

*
VASTENA VONO~OINSOAG

21 FEBRUARI

voor leedingen v. V. K. tJm 2e klas.

DE BOEMELSTUDENT

*

ZONDAG "LAETARE" 19 MAART

ATHALIA

van Jean Radne.

Personen:

Joad; hogepriester Wim Heuvelmans
Abner, veldheer van de konin-
gen van Juda Lens Stijnen
Josabeth, vrouw van de hoge-
priester, tante van Joas .........
ZachariaS

}

kinderen. van de

Salomith hogepriester.........
Athalia, koningin van Juda ......
Mathan, afvallig Joods priester,
hogepriester van Baal Henri Notermans
Joas, koning van Juda, zoon v.
Ochosias Piet Dekkers
Nabal, vertrouweling van Ma-
than Hans van Wersch

Azarias \ hoofden van de Le- Hans Smeets
Ismae1 J vi eten Albert Verreck

\ Piet JanssenLevieten Toine Crousen

( Jan Boonen

j

Henri Beeren
Piet Linssen

Tyrische soldaten J M, 0 oers

Willy Poulssen
Priesters - Levieten - Koor

Hub Delnoij
Herman v. d. Berg
Leo Oudenhoven
Frans Meddens

H2t toneel is in de tempel van Jerusalem, in een ga-
lerij bij het verblijf van de Hogepriester. Het stuk
speelt in het jaar 836 vóór Christus.
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Muziek voor Koor, Soli, Orkest van Felix Mendels-
sohn~Bartholdy (1809-1847).

Athalia, het meesterwerk van de beroemde

Franse dichter Jean Radne, is voor de eerste
maal opgevoerd in het jaar 1691 door de
pensionnaires van Saint~Cyr, een kostschool,
waarvan Madame de Maintenon directrice

was en is een van de hoogtep'unten van de
Franse letterkunde.

De geschiedenis speelt zich af rondom de
jonge, ongekroonde koning van Juda, Joas,
die door de godg~vallige Hogepriester en zijn
vrouw Josabeth t~gen de boze plannen van
Athalia beschermd wordt. Het gegeven heeft
Radne ontleend aan de Bijbel ,( 11 Kon. 11);
in de vij f bedrijven die hij ter beschikking
had, heeft hij op meesterlijke wijze de hande~
ling logisch en vlot doen verlopen, en wel zó,
dat het toneelstuk, begint bij hèt hoogtepunt
van de moeilijkheden tussen de antagonist,
Joad, en de protagoniste, Athalia. Men kan
zeggen, dat vanaf het eerste bedrijf de kwes~
tie rechtstreeks bezig is zijn ontknoping te
vinden, en naarmate we verder komen, de
handeling zich des te sneller voltrekt, totdat
ze in het laatste bedrij f in adembenemende
vaart als het ware uitloopt in een apotheose,
zó victorieus en zó volkomen, dat de toe~

schouwer diep onder de indruk en met een
blij gestemd hart de zaal verlaat.

De opvoering die de leerlingen van Rolduc
gaven van dit drama, beantwoordde geheel
en al aan deze indruk. Laat ze nog veel van
"school toneel" gehad hebben, en laat sommige
min of meer belangrijke onderdelen niet tot
in de hoogste perfectie zijn uitgevoerd, ze is
een bevredigend succes geworden. Zowel het
waardige décor als de effectieve samenwer~
king tussen acteurs, zangers en orkest~leden
hebben van deze avond een zeer instructieve

avond gemaakt, en men kan het slechts jam~
mer vinden, dat zo weinigen dit hebben mo~
gen meemaken. ,

Bij het nader beschouwen van' 'de détails
is het ons allereerst opgevallen, dat het grote
bezwaar voor Rolduc van dit stuk: de ver~

tolking van de vrouwelijke rollen door man~
nen, volkomen geëlimineerd was door de juis~
te keuze van de spelers, wier stem wonder~
lijk goed overeen bleek te komen met het ka~
rakter dat ze uitbeelden. Hierbij doelen wij
vooral op de figuur van Athalia zelf, die on~
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dankS de vrij mannelijke stem van de speler,
de natuurlijke weergave van het karakter
geen enkele keer schade leed. Hetzelfde goeds
dient gezegd te worden van de vertolker van
Joas, die zijn rol op kinderlijk~eenvoudige en
toch koninklijke wijze speelde. Het spel van
de Hogepriester en van enkele bijrollen kon
ons een enkele maal niet bevredigen door een
zekere slapheid van optreden en een tekort
aan temperament bij het spreken. Daartegen~
over moeten echter momenten als de in ex~
tase uitgesproken profetie van Joas (einde
derde bedrijf) en het optreden van Abner in
het vijfde berdij f als schitterende hoogtepun~
ten aangemerkt worden. Bijzondere lof komt
de regie toe voor de majestueuze enscenering
van het slottafereel - de huldiging van de
nieuwe, wettige koning Joas, een heerlijke
apotheose, waarin zowel de overwinning der
dienaren Gods als de vernietiging van de af~
valligen en misdadigers het stuk waardig en
bevredigend deden eindigen.

De reizangen, uitgevoerd door het Rolduc~
se Koor met Orkestbegeleiding, vulden tekst
en handeling op hermetische wijze aan. De
moeilijkheid bestond hier uit de solozanger~
tjes, die vaak zodanig door het orkest over~
stemd werden, dat ze in de zaal moèilijk te
horen waren.

Regisseur, Koor~ en Orkestleider, acteurs,
zangers en musici, en niet te vergeten gri~
meurs, décorateurs en toneeltechnici hebben
eer gehad van het werk dat ze gedurende zo~
veel weken van intensieve voorbereiding ver~
richt hebben.

Ondanks het feit, dat ongeveer honderd
dertig jongens op het toneel of achter de cou~
lissen waren, was de zaal geheel gevuld door
vele belangstellenden van buiten Rolduc, O.a.
Mgr. Dr. Hanssen, de beide secretarissen van
het Bisdom, Mr. Lempers, burgemeester van
Kerkrade, en vele oud~leerlingen die zelf ooit
een rol gespeeld hebben in opvoeringen van
dit stuk op Rolduc. De blijde stemming van
voldaanheid na de opvoering kon nog slechts
verhoogd worden door een eloquente toe~
spraak van de Coadjutor met aan het slot na~
tuurlijk de traditionele vrije middag voor de
volgende dag.

WIM ENGELEN, VI Gymn.
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ZONDAG 21 MEI

BEZOEK GROOT SEMINARIE

AAN ROLDUC

DEL IJ F REN T E

Rolverdeling:

Quo Kornel' """"""""""" Harry Schillings
Henry Kornel', zijn zoon Jan Dings
George Hartwig Xavier Bogman
Schmoll

~

C Ben Timmermans
K ompagnons F SratzeI' rans ampers
Kronau, kleermaker Harry Brentjens
Antoon, zijn zoon """""""""'" Frans David
Stockel. werkman bij fabriek P. Schleypen
Zippe, boekhouder bij Schmoll en
Kratzer Guus Dohmen
Taxateur Sef Cobben
Bediende Sef Cobben
Bediende bij Kornel' Jas Buck

Orkest o.l.v. Mhr. Noé.

Bij gelegenheid van de contact~dag Klein
Seminarie-Groot Seminarie boden ons de
gasten een dolle klucht, getiteld De Lijfrente.

Het stuk zelf is een parodie op de bedrie-
gelijke Joodse koopmanskunst, waarin de
meest onmogelijke situaties en de onwaar~
schijnlijkste toevalligheden tot één komisch
geheel verweven zijn: een klucht van niet erg
hoge waarde, die echter de verdienste had,
dat zij de lachspieren van het publiek danig
in het nauw bracht. In zoverre was de keuze
van dit stuk dan ook te waarderen.

Was de klucht op zichzelf soms in haar
onuitputtelijke reeks van toevalligheden stui~
tend, de komische vertolking door onze ga,s~
ten was zo voortreffelijk, dat deze schaduw~
zijde vooral door de humoristische uitbeel~
ding van de hoofdpersonen uit onze gedach~
ten gebannen werd.

Al met al mochten wij het een zeer geslaag~
de opvoering noemen, die de juiste bekroning
was van een zo intieme en gezellige ontmoe~
ting. .

J. SEVEREIJNS, VI Gymn.

*

PINKSTERZONDAG 28 MEI

Filmvoorstelling
HETFORTAPACHE.



Voetbal

De voetbalsport komt op het ontspannings~
programma van Rolduc dermate sterk naar
voren, dat vele leerlingen de neiging vertonen
het voetballen te vereenzelvigen met de sport.
Mogelijkerwijze voeren de omstandigheden
tot deze opvatting, maar zeker is, dat daar~
door de sport in algemene zin een grote beper-
king opgelegd, zon iet de dood wordt aange~
daan. Het is daarom verheugend te constate-
ren dat ook andere takken van sport door de
overheid worden gepropageerd en steeds meer
beoefenaars vinden. Dat de hierboven gesig~
na leerde opvatting apert foutief is, zou prach-
tig gedemonstreerd kunnen worden door een,
niet alleen goed georganiseerde, maar vooral
ook door training goed voorbereide" jour des
jeux", waarop het rijke gamma van sportivi~
teiten een keurige en effectieve afwerking zou
krijgen: een allround sportevenement en niet
een gebeurtenis van één dag - training inbe~
grepen! Dit pleidooi voor een eclatante jour
des jeux met hogere prestaties impliceert na-
tuurlijk niet, dat wij de voetbalsport geen
florissant bestaan, enthousiaste beoefenaars

en gulle supporters wensen, maar wel dat
zulks gebeurt in de overtuiging, dat voetbal~
len een onderdeel vormt van de sport. Milar
ons verslag-terrein wordt afgebakend door
de kalklijnen van het voetbalveld en daarom
zullen we binnen deze ruimte gaan ronddwa~
len en de voetbalgebeurtenissen memoreren,
die in 't afgelopen schooljaar plaats vonden.
Doch eerst nog een korte situatie~schets van
de directe omgeving. Het enthousiasme en het
medeleven waren, wat de gewone traditionele
voetbalfeiten betreft, krap toegemeten. Waar-
om? Omdat enerzijds een sterke rivaliteit om
het kampioenschap (en de beker) ontbrak en
anderzijds omdat Rolduc's Elftal in de wed~
strijden tegen de buiten-cliibs meestal de
meerdere was op vrij gemakkelijke wijze. Zon-
der een gezonde, sterke rivaliteit gedijen de
spelers en supporters nu eenmaal niet uiter~
mate. Natuurlijk moeten wij een uitzondering
maken voor de wedstrijden die het Rolduc's
Elftal speelde op de Intercollegiale-en tegen
de Theologanten van het Groot Seminarie.

De training leed aan hetzelfde euvel als in



de voorafgaande.. jaren: gewoonlijk dezelfde
spelers oefenden en deze waren niet zeer tal~
rijk. Een vaste plaats hebben in een elftal be~
tekent allerminst: training overb'odig! Integen~
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lucht tot ver in October. De competitie begort
dus direct in het begin van het schooljaar.
Minor, kampioen 1949, bleek door de zwakke
voorhoede geen sterke bedreiging te vormen

deel! Juist deze spelers moeten de anderen sti~
muleren tot oefenen.

DE COMPETITIE~ WEDSTRIJDEN.

Het zomérweer was werkelijk niet van de

SPl}.RTA

voor Sparta, dat met een snelle, levendige
voorhoede opereerde en daardoor vrij gemak~
kelijk het kampioenschap behaalde, want
Pantarei vormde geen elftal van dusdanig for-
maat, dat het een serieuze kans had: vrij veel
zwakke plekken en daardoor erg kwetsbaar.

WILHELMINA



'be eindstand van de competitie Ïe klas was: ROLOtIè's ELFTAL.

Sparta 3 3 - - 6 Ook dit jaar werden veel wedstrijden ge~
Pantarei 3 1 2 - 2 . speeld: een goede voorbereiding op de Inter~
Minor 4 1 3 - 2 collegiale in Sittard. De verwachtingen waren

hoopvol: immers Rolduc's Elftal won - met
één uitzondering - alle wedstrijden. De voor~
hoede bleek uit het goede voetbalhout gesne~
den: snel, open en meer schotvaardig dan ver~
leden jaar. De middenlinie speelde sterk, maar
de verbinding tussen achter~ en voorhoede

2e Klas:

Wilhelmina I 6
Avanti I 6
Limburgia I 6
Olympia 1 6

4
1
1
2

2
3
2
1

2
3
3
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8
7
5
4

ROLDUC'S ELFTAL

3e Klas:

In deze afdeling kwam Wilhelmina 11 zo
sterk naar voren, dat deze club onbetwist
kampioene werd. Vooral door de snelle voor~
hoede met als uitblinker de midvoor speelde
op het peil van de 2e klassers. Limburgia
werd tweede en Avanti derde. Klein Rolduc
kon de glorieuze traditie ook dit jaar niet in
stand houden en werd vierde.

Volgende ronde beter!

was doorlopend zwak. De achterhoede vorm~
de niet steeds die "voetbal" ~rots die de bran~
ding van de aanstormende speler:. kon be~
dwingen, omdat niet die eenheid aanwezig
was, die vereist is. Veel jonge spelers stonden
opgesteld: Rolduc's hope! Al werden vrij veel
wedstrijden gespeeld en gewonnen, het laai~
end élan en het tikje techniek ontbraken des~
niettemin, met uitzondering van enkele als
buitengewoon te beschouwen voetbalgebeur~
tenissen: de Intercollegiale (zie elders in dit



Jaarboek) en de wedstrijd tegen de theolo~
ganten van het Groot Seminarie.

De gespeelde wedstrijden en uitslagen zijn:

4 October:
Rolduc's Elftal-RKH.B.S. Kerkrade 4-1

10 October:

Rolduc's Elftal-KA.J. Afd. Nuth 8-0

23 October:

Rolduc's Elftal-KA.J.Afd.Heerlerbaan 9-1

11 December

Rolduc's Elftal-Waubachse Boys 2-6

25 Maart:

Rolduc's Elftal-RKH.B.S. Heerlen 4-2

4 April:
Rolduc's Elftal-RKH.B.S.Hoensbroek 4-1

18 Mei:
Rolduc's Elftal-RKH.B.S.Hoensbroek 7-0

21 Mei:
Rolduc's Elftal-Groot Seminarie 1-1

28 Mei:
Rolduc's Elftal-RKH.B.S.Hoensbroek 7-0

BEKERWEDSTRIJDEN.

De traditie wil dat bekerwedstrijden op
Rolduc levendiger en meer spectaculair zijn
dan de compeUiewedstrijden. Dit jaar zou
daarop onherroepelijk een uitzondering ge~
maakt worden! Immers Sparta, met een keur
van spelers, liet geen enkele bloemrijke toe~
komstdroom in verband met de beker. Als
eerste moest Minor de vlag strijken in een
matige wedstrijd. Daar de "Zuidelijken" nog
meer zwakke plekken hadden dan Pantarei
ging het nogmaals ten onder in een wedstrijd
zonder hoogtepunten. Nu wachtte Sparta nog
slechts op de dag en het uur, waarop de beker
binnengehaald kon worden.

Edoch! Pantarei had andere plannen.
ondanks een intens inzicht in eigen kwets~
baarheid: een pleidooi te meer voor enthou~
siast spel vormde deze wedstrijd, waarin de
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snelheid van Sparta doodliep tegen de rots~
blokken van de achterhoede van Pantarei.

Het werd één lange litanie van verrassin~
gen, ingezet door het supporterkoor van de
philosophen. Die avond leek Rolduc een are~
na, omrand door een permanent verbaasd pu~
bliek: een schuimend strand van bulderende
bezieling. De stand bleef gelijk: 1-1. Een
beslissingswedstrijd was nodig. De spanning
zoemde door de gemeenschap... En waarlijk
dit was De wedstrijd in 1950 op Rolduc: een
herhaling van de eerste, maar daar nog een
schepje bovenop. Weer werd de stand 1-1.
Een z.g. "dubieuze goal" bleek. in staat om
een bandjir van gevoelens en woorden te doen
ontstaan. Kamer 5, de Rolducse sportcentrale,
leek een Hoofdkwartier van een leger voor
een groot gevecht. Onze moderator bleek ech~
ter zeer juist de betekenis van "moderare" te
begrijpen: dit was "hogeschool~modereren"!
De fairness won het tenslotte van haar tegen~
standster. Weer daverde en loeide de bal in
"de heksenketeI", d.w.z. het in een zand~
groeve herschapen sportveld; de temperatuur
was Oosters! De voorhoede van Sparta en de
Pantarei~verdediging bleken aan elkaar ge~
waagd; alle spelers beleefden de wedstrijd
van hun leven. De stand bleef dubbel blank.
Dus: penalties! De spanning hing loodzwaar
boven de compacte massa. Onder indianen~
gehuil vloog een springvloed van lang be~
dwongen gevoelens door de menigte: in de
derde ronde had Pantarei gewonnen. De
meest "frigidaire" typen en Siberisch koude
voetbal-apathici schreeuwden bij deze wed~
strijd hun keel schor en disputeerden met be~
sliste stem: Een spanning in onovertroffen
overvloed, genoeg voor een hele generatie
voetballers.

De eindstand:

Pantarei 4 1 3 - 5
Wint door strafschoppen.

1 3 - 5
0

Sparta
Minor

4
2

BEKERWEDSTRIJDEN

KLEIN ROLDUC.

Eerst in de laatste helft van de 2de wed~
strijd heeft Concordia I haar slag weten te
slaan en kwam zij in het bezit van de beker.



CONCORDIA

Vooral de 1ste wedstrijd, die met een 3-3
gelijk spel eindigde, was van goed gehalte,
bijzonder van de kant van Unitas, dat maar
zelden in de talloze oefenwedstrijden, zulk
resultaat mocht boeken en zich zelf overtrof.

De 2de wedstrijd zou dan de beslissing
moeten brengen en alles wees er op, dat het
een spannende wedstrijd zou worden. Tot
rust had Unitas goed partij gegeven aan Con~
cordia, dat veel sterker zijnde, het net maar
niet kon vinden. Eindelijk! toen na rust de

eerste goal geboren was, toen was de doel~
puntenhonger van Concordia niet meer te stil~
len. Het werd tenslotte een grote 6-1 over~
winning voor Concordia. Volkomen verdiend
maar een beetje geflatteerd.

"CHOC" WEDSTRIJD
Unitas II-Concordia 11 3-1.

Door ruim verdiende 3-1 overwinning op
Concordia I kregen de Unitas II~mannen de
"Choc". Laat ze smaken.

Tennisclub R. T.C.

Voorzitter: Ruud de Sévaux.
Secr~.Penningm.: Marcel van der Heyden.
Materiaal: Piet Janssen.

Wim Jacobs.
Wijnand Wijnen.

Moderator: R. D. P. Slangen.

Bij het overzien van het afgelopen speel~
jaar valt vooral één gebeurtenis in het oog:

. ,
het in gebruik nemen van de herstelde baan.
De baan bij de gymnastiekzaal werd in de
oorlog door een granaat getroffen. Ofschoon
ze toen nooit afdoende hersteld werd, hebben
de Amerikanen ze gebruikt om er volley op
te spelen. Hierbij leed de omrastering veel
schade. Toen de Amerikanen weg waren kon
van repareren natuurlijk nog geen sprake zijn.
De jongens konden ze bovendien goed ge~



bruiken als "voetbalterrein" . Voortdurend
werd de schade groter. Tenslotte stemden in
Augustus van het vorig jaar de autoriteiten
van Rolduc er in toe de baan te laten herstel~
len. Toen ze eenmaal klaar was, rezen er aan~
vankelijk toch moeilijkheden, daar men niet
met een echte gravelbaan te doen had, en nog
minder met een tegelbaan. Maar die bezwaren
waren gauw opgelost, en nu zijn we blij op
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Moesten we het herstellen van de baan
overlaten aan deskundigen, wat we zelf kon~
den doen deden we ook. Een van de netten
was wat versleten, en ook de linnen band er~
van moest vernieuwd worden. Met vieren
hebben we geknoopt, geknoopt, genaaid en
genaaid. Bij dit laatste prikten we ons wel
eens in de vinger, waarvan de sporen nu nog
op het blanke linnen van de band te zien zijn.

TENNISCLUB R. T. C.

twee banen te kunnen spelen. Dit is geen
overdreven luxe, want onze club telt ruim
vijftig leden.

Het eerste trimester verliep zonder opval~
lende gebeurtenissen; we tennisten zolang tot
het weer het niet meer toeliet.

In het tweede hebben we bijna niet gespeeld
- niet omdat officieel het seizoen dan geslo~
ten is, want bij behoorlijk weer tennissen we
het hele jaar door - maar omdat het zelden
behoorlijk goed geweest is.

Na de Paasvacantie zijn we dadelijk een
competitie begonnen, maar, jammer genoeg,
daarvan kan ik U de uitslagen niet medede~
len, omdat ze nog niet geëindigd zijn op het
ogenbHk dat dit verslag geschreven wordt.

We kunnen nu weer bogen op een goed net.
Nu iets van geheel andere aard: het animo

kon dit jaar soms groter geweest zijn. Dit is
jammer, want de moeilijkheden van materiële
aard waren toch allemaal opgelost. De oorza~
ke~ van het tekort aan geestdrift? 't Is moei~
lijk deze juist aan te geven. Het volgend jaar
moet in ieder geval hierin verbetering komen!

Een ontmoeting met een team van buiten
Rolduc is er niet geweest; misschien bestaat
er nog een kans dat we tegen het einde van
het trimester spelen tegen de internen van het
College van Sittard.

Het geheel overziende kunnen we dankbaar
zijn, doch het volgend jaar moeten we verder
vooruit. Secretaris.
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Pingpongclub

Bestuur: F. Kessels.
H. Jorissen.
L. Meulenberg.
W. Robbertz.

Moderator: R. D. L. Wijnen.

Ofschoon velen van 't zeer groot ledenaan-
tal niet meer lid wensten te blijven toen
de contributie noodzakelijkerwijze verhoogd
werd, bleef toch de interesse en 't enthou-
siasme steeds toenemen, vooral toen de com-
petitie, die vlot afgewerkt werd en 'n zeer
spannend verloop had, 'n einde nam. Meer-
dere supporters stonden in de avondrecrea-
ties te kijken, 'n leesboek in de hand, terwijl
ze toch niet konden besluiten te gaan lezen.

G. Goris wist tenslotte op de kampioenstitel
van de eerste klas beslag te leggen door van
J. van Wersch - vorig jaar kampioen 3de
klas - in 'n beslissingswedstrijd te winnen.

In de tweede klas werd H. Beurskens zon-
der veel tegenstand kampioen.

In de hoofdklas luwde wel enigszins 't
enthousiasme, en werd minder geoefend dan
't vorig jaar; er werden daarentegen meer
wedstrijden gespeeld, en er werden - uitge-
zonderd de match tegen 't oppermachtige Sit-
tard - betere resultaten bereikt dan 't vorig
jaar, ondanks 't feit dat de kampioen van
Rolduc, H. Aretz, 'n half jaar niet speelde
wegens ziekte.

Ook de materiële toestand werd verbeterd
doordat er een nieuwe tafel bijkwam, en we
de balletjes tegen lagere prijs konden krijgen.

Van voorgenomen intercollegiale wedstrij-
den is dit jaar wel niets terechtgekomen, maar
deze zullen dan toch 't volgend jaar, en we)
te Sittard, gehouden worden.

In 't algemeen kan gezegd worden dat meer
training noodzakelijk is. De contributie kan
voor de nieuwe leden geen bezwaar zijn. Aan
geestdrift is zeker geen gebrek.

W.R.

Hockeyclub" Unitas"

Voorzitter: J. Simons.
Secretaris: T. Kasdorp.
Penningmeester: K. Langemeier.
Materiaal: Joep Schreurs.

H. Teunissen.
Moderator: R. D. p, Slangen.

"Ik gekloof dat de hockeyclub telkens één
jaar nodig heeft om opgericht te worden en
weer te verdwijnen". Deze opmerking hoor-
den we in de loop van het jaar maken door
een buitenstaander en, helaas, is dit voor het
verleden maar al te waar. We zullen er niet



over redetwisten waaraan dit te wijten is. We
zullen niet kijken naar het verleden, maar
naar het heden en dan niet alleen constateren
dat de hockeyclub weer bestaat, maar ook
meewerken om deze te doen bloeien en te
doen uitgroeien tot een club van héél Rolduc.
De leden kunnen dit doen door ernstig en
enthousiast te trainen en te spelen, de niet-
leden door hun belangstelling uit te breiden
tot de hockeysport, waar die tot nog toe
hoofdzakelijk was gericht op de voetbalsport.

Er is in het afgelopen jaar flink getraind
en de keren dat ons op een vrije middag het
veld te beurt viel, zijn er onderling wedstrij-
den georganiseerd.

In het tweede trimester hebben we een
wedstrijd tegen een buitenclub gespeeld en
wel tegen het college-elftal van Sittard. De

geleden nederlaag (2-0) kon men geenszins
oneervol noemen, maar toch kon men in deze
wedstrijd het gebrek voelen aan training in
ploegverband. Het elftal vormde geen geheel
en de afwerking liet veel te wensen over; de
achterhoede was evenwel best.

Aanvankelijk hadden we te kampen met
gebrek aan materiaal, maar langzaamaan is
het aantal sticks vermeerderd, zijn enkele pro~
tectors besteld en zijn nieuwe ballen aange~
kocht. Verschillende leden hebben zich intus~
sen voorzien van een eigen stick en het ideaal
is natuurlijk dat elk lid dit voorbeeld volgt.

Alles bij elkaar dus een begin, dat we ge~
slaagd kunnen noemen en we gaan met goede
moed en met groot enthousiasme het komende
schooljaar tegemoet.

f

De Voorzitter.
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Schooljaar 1949-1950

I. Priesterleraren.

van der Mühlen Drs. H. J., President.
(benoemd 1913, Directeur 1940, President 19'16)

Everts Dr. P. S. 1912.
Deumens Dr. A. L. I. 1913.

Sittarz Drs. W. F. J. 1914.
Reijnen Drs. H. M. H. 1915.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.

Boosten Dr. J. P. 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.
Vogels Drs. J. A. H. 1935.
Waterval M. J. 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. 1943.
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.
Hommes G. P. 1944.
Berkels M. H. 1945.

Augustus F. L. 1946.
Bosch J. W. 1949.
Penders F. J. 1946.
Rouwet J. P. H. M. 1946.
Slangen P. M. 1916.
Tagage Drs. J. M. B. 1946.
Salemans R. B. H. 1947.

Starmans M. E. J. 1947.
Stassen J. J. 1947.
Lenders J. A. C. 1949.

11. Lekenlel'aren.

Eck P. J. A. 1910.
Léger G. J. M. 1935.
van Loo E. M. 1939.

Peters Drs. W. J. Th. 1948.

111. Onderwijzers voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1923 (Hoofd).
Franssen W. H. 1950.

IV. Muziekleraren.

Zeyen P. 1901.
Noé J. H. 1937.

f



EERLINGEN

Philosophie Supérieure

Albert Jan, Heerlerheide.
Crousen Toon, Nieuw~Einde (Heerlen).
Fraats Jan, Limmel.
Geurts Koen, Velden.
d.e Haan Jan, Eygelshoven.
Hermans Jo, Swalmen.
Heuvelmans Wim, Pannjngen.
Heijmans Jan, Weert.
Hilkens Frits, Limbricht.
Huids Eugène, Berg en Terblijt.
Kuypers Joseph, 's-Gravenhage.

Meddens Frans, Buggenum.
Mekel Sjef, Hoensbroek.
Notermans Henri, Ulestraten.
Oijen Pierre, Horn.
Peters Jos, Geleen.
Ploemen Willy, Mechelen (Wittem).
Snijders Hubert, Ransdaal (Valkenburg 1.).
Stijnen Laurens, Stein.
Veraart Han, Kerkrade.
Wil1ems He:n, Rumpen (Brunssum).
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Philosophie Inférieure
Adriaens René, Weert,
Benden Hubert, Schaesberg.
Boonen Jan, Stramproy.
Claessens Martin, Leunen (Venray).
Cremers Theo, Leenhof (Heerlen).
Oaemen Theo, Nieuw~Einde (Heerlen).
Oelnoy Hubert, Terwinselen.
Frantzen Joseph, Kerkrade.
Goossens Jean, Berg en Terblijt.
Habets Matthieu, Guttecoven.
Heggen Frans, Hoensbroek.
Hermans Sjef, Heerlen.
Houben Pierre, Holtum (Born).
Huijts * Louis, VoerendaaI.
Jansen Otto, Weert.
Janssen Willy, Vij len (Vaals).
Kuppens Michel, Kelpen~Oler (Grathem),

Mars Piet, Sittard.
Menge Joep, Venlo.
Meijs Hubert, Munstergeleen.
Notermans Jo~, Kerkrade.
Rutten Gerard, Echt.
Schrouff Willy, Schaesberg.
Simons Frans,Maastricht.

. Thomas Herman, Schaesberg.
yandenboorn Gerard, Bunde.
Verheggen Jo, Grevenbicht.
VeugeIers Piet, Borgharen.
Vliexs H ubert, Simpelveld.
Waltmans Marinus, Brunssum. .

Welters Karel. Echt.
Wiermans Toon, Roermond.
de Wit Fons, Panningen.
Zinken Jan, Overhoven (Sittard).

Seminarie -Gymnasium

* Nieuwe leerlingen van het schooljagf 1949-1950.
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6de Klast 1ste Afd. (Seminarie).

Douven Joseph, Mechelen (Wittem).
Franken Frans, Gulpen.
Frissen Jo, Schimmert.
Henkens Jos., Hushoven (Weert).
Heijmans Jan, Stramproy.
Jötten Hans, Spaubeek.
Kroonen Giel. Reijmerstok (Gulpen).
Meertens Willy, Maastricht.
Moonen Guus, Voerendaal.
Peters Jo, Heerlen.
Poulssen Guus, Lutterade.

Poulssen' Willy, Lutterade.
Rademakers Jean, Maastricht.
Robbertz Matthieu, Kerkrade.
Roggen Dré, Kessel.
Severeijns Jean, Heer.
Simmelink Harry, Nunhem (Haelen).
Sieben Matthieu, Schimmert.
Sp:ertz Jan, Nieuwenhagen.
Verdonschot Jos., Eind (Nederweert).
Vleeshouwers Jos., Hunsel.
Wagemans André, Buchten (Born).

6de Klast 2de Afd. (Seminarie-Gymnasium).

Bex Joseph, Brunssum.
Brands Leo, Passart (Heerlen).
Brunenberg Gerard, Schaesberg.
Crousen Jo, Nieuw~Einde (Heerlen).
Derks Theo, Overasselt.
Engelen Wim, Belfeld.
Goris Piet, Heerlerbaan.

Martens Leo, Meers (Stein).
Notermans Hubert, Kerkrade.
Ottenheim Cor, Heijthuijsen.
de Sévaux Ruud, Arnhem.
Vink Sjef, Sittard.
Weerts Jean, Maastricht.

5de Klast lste Afd.

van den Berg Herman, Maastricht.
Beumers Jo, Panninge'n.
van Daal Bas, Steenbergen.
Dekkers Piet, Tegelen.
Diederen Cor, Doenrade.
van Elven Arie, Swalmen.
Goossens Piet, Ottersum.
Gijsen Jo, Sittard.
Habets Harry, Heugem.
Hendrix Jan, Boxmeer.
Hermans Harry, Overhoven (Sittard).

Hoens Harry, Passart (Hoensbroek).
Hüskens Jo, Susteren.
Kirkels * Leo, Horn.
Klerken Cor, Nunhem.
Langemeijer Karel. Maastricht.
Moers Jo, Kerkrade.
Mooren Naud, Vlodrop.
Offermans Jos., Geleen.
Quadvlieg Arnaud, Kerkrade.
Steeghs Jacques, Maasniel.

5de Klast 2de Afd.

Aerts Louis, Broekhuizen.
Alofs Piet, Puth (Schinnen).
Beeren Harry, Weert.
Bergmans Piet, Steyl.
Bisschoff Nico, Kerkrade.
Dioncré Herman, Brunssum.
Dohmen Lambert, Lutterade.
Driessen Jo, Tegelen.
Fiddelaers Frans, Holtum (Born).
van der Heyden Marcel. Oirschot.

Kasdorp T onny, Limmel.
Lemmen Wim, Weert. ' .
Linssen Piet, Maasbracht.
Pagen Frans, Schinveld.
Ramaekers Jan, Horst.
Schoenmakers Tonny, Scharn
Simons Jan, Roermond.
Steeghs Matthieu, Maasniel.
Verkoijen Pierre, Venlo.

(Maastricht).



4de Klas, 1ste Afd.
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van Aalst Henk, Schinveld.
Aendekerk Hub., Stramproy.
Aerts Jan, Grubbenvorst.
Backus Gerard, Venlo.
Baur Arnaud, Nieuwenhagen.
Brentjens Hub., Haelen.
Busch Tonny, Ophoven (Sittard).
Crol1a Aloys, Valkenburg (L.).
Crousen Toine, tJeerlerheide.
Drenth Herman, Kerkrade.
van Dyck Willy, Weert.
van Els Leo, Wanssum.
Eussen Harry, Geleen.
Grubben Harry, Maasbree.

Hausmans Leo, Pey (Echt).
Hecker Herman, Montfort.
Heijmans Jacques, Stramproy.
van der Horst PauI. Roermond.
Jacobs Wim, Breda.
Jaeger Paul, Vaals.
Janssen Gee, Afferden.
Janssen Piet, Maastricht.
Jongen Joseph, Simpelveld.
Kel1enaers Leo, Tegelen.
Kiggen GieI. Tungelroy.
Korsten Hub., Grubbenvorst.
Magusin Piet, Stein.

4de Klas, 2de Afd.

Driessen * Harry, Venlo.
Heijnen Gerard, Maastricht.
Janssen, Willy, Panningen.
Laumen Hub., Kessel.

Mercks Jan, Amstelveen.
Meijers Hub., Rothem, (Meerssen).
Moonen Fons, Tungelroy.
Nijskens Jan, Arcen.
Omloo Piet, Echt.
Oudenhoven Leo, Venray.
Peerlings Harry, Tungelroy.
Robbertz Wim, Kerkrade.

Rongen Frans, Schinveld.
Rongen Wim, Heerlen.

Seerden Frans, Laar (Weert).
Smeets Hans, Nederweert.
Smits Henri, Middelaar (Mook).
van Stip hout Nico. Weert.
Tacken Jan, Horst.
Theuws Piet, Venray.
Titulaer Hub., Venlo.
Tijssen Fons, Roermond.
Verreck Albert, Rimburg.
Vroemen Frans, Geleen.
van Wersch Hans, Molenberg (Heerlen).
Willems Harry, Maastricht.
Wil1ems Jackie, Maastricht.

3de Klas, lste Afd.

Arets H ubert, Doenrade,
Backhuis Jos., Ste;n.
Baltus Piet, Stein.
van Beers Eet Hoensbroek.
Bours Louis, Banholt (Mheer).
Claessens Martin, Hushoven (Weert).
Coumans GieI. Munstergeleen.
Crompvoets Jacques, Meijel.
Dirks Wim, Eygelshoven.
Dols Hub., Munstergeleen.
Frijns Theo, Beek (L.).
Geomini Piet. Blerick.
Gerards Willy, Tegelen.
Geurts Bennie, Maastricht.
Gielen Martin, Broekhuizen.

Hacking Matthieu, Vaals.
Hamers Aloys, Rothem (Meerssen).
van der Hart Miet Venlo.
Helmes Frans, Steyl.
Henssen Henk, Schaesberg.
Honée Eugène, Meerssen,
van den Hoven Bert, Passart (Hoensbroek).
Husmann Kurt, Vaals.
Huysmans Rudy, 's,.Gravenhage.
Janssen Theo, Baarlo.
Kessels Frans, Leveroy.
Konings Ferdie, Baarlo.
Naus Ton, Nunhem.
Scheenen Chris, Heeze (N .~Br.).
Schreurs * Joep, Haelen.



3de Klas, 2de Afd.
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van der Hijden Matthieu, Spekholzerheide.
Jans Joseph. Heerlerheide.
Kallen H ubert. Geleen.
Kessels Fons, Grathem.
Kluts Léon. Maastricht.
Kttppens Joseph, Kelpen-Oler (Grathem).
van Laar Joseph. Voerendaal.
Lamberigts René, H unsel.
Leenen Jan. Roermond.
Lejeune Jan, Maastricht.
Linke Jan, Voerendaal.
ME;ertens Henri, Nuth.
Neèfs Theo, Roermond.
Perriëns Tonny, Roermond.
Philips Martin, Valkenburg (L.).

Pisters Paul. Voerendaal.
Recker Jo. Maastricht.
Schlijper Matthieu, Chèvremont.
Schreurs Jos., Nuth.
Smeets Pierre, Schaesberg.
Steeghs Ton. Reuver.
Stoks Frans, Posterholt.
Theunissen Harry; Horst.
Troisfontaine Joseph, Sibbe-Ijzeren.
Tunissen Piet, LeVeroy.
Vaes Jan, Roggel.
V oncken Frans, Berg en Terblijt.
VulIings Geert, WeIl (Bergen L.)..
Wolters Wim. St. Odiliënberg.
Wijnen Wijnand.' Hegelsom (Horst).

2de Klas, lste Afd.

Adams Jan. Beegden.
Bisschoff Jan, Vaals.
Cartigny Bas, Roermond.
Creyghton Patric, Grevenbicht.
Crutzen Karel. Eys;
OaeÏnen Joseph. Hoensbroek.
Oriessen Piet. Melderslo (Horst).
Ou'pont Jean, Gronsveld.
van Els Theo, Wanssum.
Ernst Matthieu, Linne.
Eijssen Hubert, Schimmert.
Frissen Frans. Schimmert.
Gommans Joachim, Tegelen.

Goris GieI. Heerlerbaan.
Görtzen Willy, Simpelveld.
Hanssen Hans, Chèvremont.
Janssen Jan. Stein.'
Kerckhoffs * Willy, Meerssen.
Meulenberg Leo, Doenrade.
van Montfort * Piet, Sittard.
Muijtsens * Leo, M-eerssen.
Rousseau Pierre. Maastricht.
Schoeren Matthieu. Tegelen.
Snijders Leo, Heerlen.
Veugelers Willy, Obbicht.

2de Klas, 2de Afd.

van Aalst Theo, Schinveld.
Brekelmans Kees. Scharn (Heer).
Cledpbas Jo, Steyl.
Cox Piet, Brunssum.
Crombag Jacques, Beek (L.).
Oings Hubert, Tegelen.
van Oijck Ben, Bergen (L.).
Heiligers Jo, Schimmert.
Hennus Willy, Ubach over Warms.
Holthuysen Piet. Tegelen.
Houtvast Jules. Schinnen.
Janssen Frans. Brunssum.
Jorissen Harry, Heel.

Koelman Harry. Heerlen.
Körver Ferdie, Holz (Kerkrade).
Limpens Matthieu, Spaubeek.
Martens Alfons. Schimmert.
Menge Paul. Venlo.
van Neerven Theo., Roermond.
Noij Piet. Gennep. .

Plum Willy. Lauradorp (Ubach o. W orms).
Sieben Hein, Schim~ert.
Sillekens Piet. Leveroy.
Steegh Frans, Leveroy.
Willems Antoon, Chèvremont.



2de Klas, 3de Afd.
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van der Beele Rud, Horst.
Brokman Willy, Tegelen.
van Dijk Antoon, Nederweert.
van den Heuvel Jan,Gennep.
Janssen H ubert, Broekhem (Valkenburg).
Klerken Jan, Nunhem.
Kleijnen Pierre, Noorbeek.
Meusen Jean, Heer.
N otermans Leo, Schandelen (Heerlen).
van Oosten Werner, Gracht (Kerkrade).
Pelzer H ub., Vaals.
Peters Felix, Geleen.

Probst Pierre, Tegelen.
van Roy Theo, Schaesberg.
Smits Harry, Venlo.
Snijders Wim, Stramproy.
Tacken Henri, Horst.
Turlings Jacques, Pey (Echt).
Vliegen Eddy, Gulpen.
Vrolijk Sjef, Passart (Hoensbroek).
van Wersch Jan, Voerendaa!.
Winkelmolen Piet, Grubbenvorst.
Zelen * Hans, Venlo.
Zijlstra Wiro, Chèvremont.

1ste Klas, 1ste Afd.

XAben * Piet, St. Joost (Maasbracht). Jillll"Kerckhoffs * Harry, Hulsberg.
~Berden * Jan, Blerick. -Korsten * Paul, Grubbenvorst.

-Coopmans * Huib, Ottersum. 'I..Kunnen * Matthieu, Stramproy.
- Delnoy* Jacques, Terwinselen. _Lenders * Jo, Meije!.
-Frijns * Frans, Heugem (Maastricht). -Mulders * Jan, Vlodrop.
-Geene * Heins, Sittard.. -PoeH * Jan, Tegelen.
- Gerritsen* Rudi,Heumen(Geld.). -, Prempers* Gerard, Mheer (L.).
- Geurten* Willy,Maastricht. '1-Raedts* Wim, Oostrum (Venray).

X, Goossens * Tonny, Ottersum. )(Smeets *. Frans, Schaesberg.
X,HameIeers * Harry, St. Pieter (Maastricht).-Thijssen * Jean, Oost~Maarland (Eysden).
Mfofman * Michel, Maastricht. j Valk * Harry, Maastricht.

Janssen * Lambert, Venlo. _Zenden * Hennie, Meerssen.

lste Klas, 2de Afd.

- Augustus Frans, Beek (L.).
-- van Bilzen Hatry, Neeritter.

AB oosten Jan,' WeIten (Heerlen).
X Dobbelstein Nico, Mheer (L.).

- Dols Jos.,'Oirsbeek.
-- EmbrechtsWim, Rumpen (Brunssum).
-Faessen Jan, Venlo.- Frantzen Jan, Kerkrade.-Geelen Matthieu, Hunse!.

'/..Geurts Jan, Bingelrade,- van den Goor Jan, Sevenum.
.,.. Groetelaers Henk, Sevenum.

- Hamers Hubert, Ubachsberg.

-Kellenaers Victor, Tegelen.
-Kempen Harry, Nieuwenhagen.

-Kruysen Jan, Venray.- Linders Jan, Bergen (L.).-Nijssen Frans, WeH (Bergen L.).
- Pinckaers Sjef, Nuth.
- Puts Ed., Beek~Maasbracht.- Puyn Martin, Wanssum.
-- Roggen Harry, Stey!.-Thewessen André, Schimmert.

'J.Vaes Harry, Breust~Eysden.
--/...Versleyen Arnold, Tienray.- Wismans Jan, America (Horst).

lste Klast 3de Afd.

- Beugels* PauI, Oirsbeek.
--Beurskens Harry, Swalmen.
-Bloemers * Theo, BeIfeld.
7'\Crombach Leo, Bleijerheide.

- Driessen Jan, Stein.

~
EngelS * Jan, Velden.
Ewals Piet, Tegelen.

. Frantzen * Jo, Geleen.



-Geuns * Jos., Ospel.

~van Hoef * Wiel. Leuken (Weert).
-Huydts Jan, Berg en Terblyt.-"Ickenroth Piet, Linne.- Jakobs Wim, Horst.

--, Janss Jan, St. Pieter (Maastricht).- Janssen Paul. Reuver.-Konings * Martin, Ospel.
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- LemmensHarry, ÉIsloo.- Lucassen Jan, Horst.

X. Peerlings * Wiel. Nederweert.- Schroijen Engelbert, Haler~Uffelse.
;.., Theunissen * Henk, Horst.- Timmermans * Harry, Nederweert.

'I. T osserams * Koen, Belfeld.
, Verharen Jan, Heerlen.

Voorbereidende Klas, lste Afd.

~ Aarns * Theo, Venlo.

_Bachus * Jo, Pey (Echt).
Beckers * Victor, Vaals.

XBergh * Jean, Broeksittard.
- VanBeers* Jan, Hoensbroek.- Bocken * Jozef. Elsloo.

Bogman * Harie, Schimmert.

~Broekhoven * Jo, Einighausen.
--Claus * Johan, Brunssum.

-Cleophas * Jo, Neerbeek (Beek L.).
-Cöp * Herman, Ottersum.
_Creusen * Willy, Kerkrade.
---Crolla * Clemens, Valkenburg (L.).

)(Drenth * JooP' Kerkrade.

- EIbers * Jan, Bergen (L.).
.-- Francot * Matthieu, Stevensweert.
-Hendrix * Herman, Boxll1eer.- Hoedemaeckers * Piet, Venray.
- Janssen* Antoine, O.~Maarland (Eysden).- Keijsers * Gijs, MeerIo.-Kockelkorn Jo, Heerlen.- Lotz * Jan, Geleen.-Peeters * Pierre, Hoensbroek.
- Reijners* Willy, Roermond.
'/.. Salden * Willy, Einighausen.

J. Stevens * Piet, Echt.
- Tetterode* Peter,Maastricht.
-Wolts * Pierre, Eysden.

Voorbereidende Klas, 2de Afd.

- Gehlen * Hennie,Geleen. - Korsten* Jan, Reuver.
- Gorissen*Frans,Limmel. - Kreyen* Bert, Kerkrade.
- Hanckman* Frans, Oirsbeek. ALabriaire * Hein, Vaals.

~ Hennus * Louis, Ubach over Worms. 'I- Latour * Jan, Ubach over Worms.
- Hintzen* Frans, Pey (Echt). -- Latten * Leo, Bleijerheide.

'" Hodzelmans * Piet, St. Joost (Maasbracht).- Leenders * Jozef. Vaals.- Holten * Victor, Blerick. ~ Maes * Jan, Castenray (Venray).
- Houben* Matthieu,Beek(L.). - vanMontfort* Guus,Echt.

- Huinck* Piet,Maastricht. X Peters * Jan, Venlo.
Janssen * Johnny, Maastricht. ~Scheffers * Jo, Meerssen.

--Janssen * Peter, Reuver. XSmeets * Willy, Wessem.
~Jenniskens * Jan, BroekhUlzenvorst. X- Stevens * Piet, Schinnen.

--fentjens * Leo, Horn. -Teeuwen * Fons, Reuver.
x..Joosten * Chrétien, Wessem. -Vaes * Koos, Breust~Eysden.
_Kersemakers * Fons, Ulestraten. 'j.. Voncken * Hubert, Voerendaal.

f



De H. Priesterwijding ontvingen:

Benders Piet.
Brentjes Henri.
Bruijnen Chr;s.
CroIIa George.
Goumans Ben.
Haas Harry.
Heijnens Ben.
Janssen Guus.
van Kempen Wim.
KierkeIs Gerard.
Kremer Joseph.
Lemmen Piet.
de Munnik Jos.
Sampers Frans.
Schmitz Jacques.
Teuwen Jan.
Timmermans Ben.

VuIlinghs Piet.
Wiertz Peter.
van de Wouw Gos.

van het Bisdom Roermond.
Cor de Vos, van de Paters van de H. Geest.



Hebben met goed gevolg afgelegd:

L Het toelatingsexamen tot de studie van de Philosophie.

Bex Joseph, van Brunssum.

Brands Leo, van Passart.

Brunenberg Gerard, van Schaesberg.

Crousen Jo, van Nieuw~Einde.

Derks Theo, van Overasselt.

Douven Joseph, van Mechelen.

Engelen Wim, van Belfeld.

Franken Frans, van Gulpen.

Frissen Jo, van Schimmert.

Goris Piet, van Heerlerbaan.

Henkens Jos., van Hushoven~Weert.

Heijmans Jan, van Stramproy.

Jötten Hans, van Spaubeek.

Kroonen Giel, van Reijmerstok.

Martens Leo, van Meers.

Notermans Hubert, van Kerkrade.

Ottenheim Cor, van Heijthuijsen.

Peters Jo, van Heerlen.

Poulssen Guus, van Lutterade.

Poulssen Willy, van Lutterade.

Rademakers Jean, van Maastricht.

Robbertz Matthieu, van Kerkrade.

Roggen Dré, van Kesse!.

de Sévaux Ruud, van Arnhem.

Severeijns Jean, van Heer.

Simmelink Harry, van Nunhem.

Sieben Matthieu, van Schimmert.

Verdonschot Jos., van Eind (Nederweert}.

Vink Sjef, van Sittard.

Vleeshouwers Jos., van Hunse!.

Wagemans André, van Buchten.

Weerts Jean, van Maastricht.

Meertens Willy, van Maastricht.

Moonen Guus, van Voerendaa!.

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

Bex Joseph, van Brunssum.

Brands Leo, van Passart.

Brunenberg Gerard, van Schaesberg.

Crousen Jo, van Nieuw~Einde.

Derks Theo, van Overasselt.

Engelen Wim, van Belfeld.

Goris Piet, van Heerlerbaan.

Martens Leo, van Meers.

Notermans Hubert, van Kerkrade.

Ottenheim Cor, van Heijthuijsen.

de Sévaux Ruud, van Arnhem.

Vink Sjef, van Sittard.

Weerts Jean, van Maastricht.
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ALGEMENE PRIJZEN i)

Seminarie. 3de Afd.

Jan Lucassen, van Horst.
TWEEDE JAAR.

Niet toegekend.

EERSTE JAAR.
Toon Wiermans, van Roermond.
Frans Heggen, van Hoensbroek.

Voorbereidende Klas.

1ste Afd.

Johan Claus, van Brunssum.

2de Afd.

Seminarie-Gymnasium. Piet Stevens, van Schinnen.

VIJFDE KLAS.
1ste Afd.

Semmarie.

N iet toegekend. TWEEDE JAAR.
2de Afd.

Wim Lemmen, van Weert.

DERDE KLAS.
1ste Afd.

Giel Coumans, van Munstergeleen.

Jan Fraats, van Limmel.
le pro theod., le pro crit., le pro eth., le pro gesch.

wijsb.
le verm. kerk. muz., 5e verm. psych., 5e verm.

anthrop.

Henri Notermans, van Ulestraten.

le pro psych., 3e pro theod., 3e pro econ.. 4e pro
gew. wel.

le verm. gesch. wijsb., 4e verm. kerk. gesch.

Laurens Stynen, van Stein.

le pro kerk. gesch., le pro gew. wel.. 4e pro bijb.
gesch., 4e pro econ.

le verm. crit., 2e verm. kerk. muz.

VIERDE KLAS.
1ste Afd.

Leo van Els, van Wanssum.

2de Afd.

Harry Smits, van Middelaar.
Wim Rongen, van Heerlen.

2de Afd.

Piet Tunissen, van Leveroy.

Hein Willems, van Rumpen (Brunssum).
le pro gew. wel., pro kerk. muz., 5e pro gesch. wijsb"

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

crit., 4e verm. econ.TWEEDE KLAS.
1ste Afd.

Leo Snijders, van Heerlen.
Matthieu Ernst, van Linne.

2de Afd.

Frans Steegh, van Leveroy.

3de Afd.

Antoon van Dijk, van Nederweert.

Frits Hilkens, van Limbricht.

2e pro kerk. gesch., 2e pro theod.. 2e pro crit.
le verm. psych., 2e verm. gew. wel.. 4e verm. bijb.

gesch.

Jo Hermans, van Swalmen.
2e pro anthrop., 4e pro gew. wel.
le verm. bijb. gesch., le verm. kerk. gesch., le verm.

crit.

EERSTE KLAS.

1ste Afd.

Jan Poel!, van Tegelen.
Tonny Goossens, van Ottersum.

2de Afd.

Jan Geurts, van Bingelrade.
Jan Linders, van Bergen (L.).

Jozef Kuypers, van 's-Gravenhage.
le pro anthrop., 2e pro psych.
7e verm. bijb. gesch.

Jos Peters, van Geleen.
le pro gew. wel., 3e pro anthrop.
2e verm. kerk. gesch.

1) Deze prijzen zijn toegekend aan de leerlingen, die
in het overgangsexamen het hoogste aantal punten be-
haalden.



Koen Geurts, van Velden,

pro kerk. muz., 4e pro gew. wel.
4e verm. econ.

Han Veraart, van Kerkrade.
2e pro eth., 3e pro psych.
5e verm. anthrop.

Wim Heuvelmans, van Panningen.

4e pro gew. we!.
Ie verm. anthrop., 2e verm. kerk. muz.

psych.

Willy Ploemen, van Mechelen.

3e pro psych.
I e verm. anthrop.

5e verm.

H ubert Snij ders, van Ransdaal (V alkenb. L.).
3e pro eth.
4e verm. econ.

Frans Meddens, van Buggenum.
Ie verm. anthrop., 2e verm. theod.. 2e verm. gew.

wel.

Jan Heijmans, van Weert.
Ie verm. anthrop., 2e verm. gew. we!.

Toon Crousen, van Nieuw-Einde (Heerlen).

Ie verm. theod., 4e verm. psych.

Sjef MekeI. van Hoensbroek.
Ie verm. psych.

Pierre Oijen, van Horn.

Ie verm. gew. wel.

Jan Albert, van Heerlerheide.
2e verm. theod.

EERSTE JAAR

Toon Wiermans, van Roermond.

Alg. pr., le pro econ., 2e pro bijb. gesch., 2e pro
kerk. gesch., 2e pro cosmo!., 2e pro ontol.. 2e pro gesch.
wijsb., 3e pro log., 3e pro bio!.

Frans Heggen, van Hoensbroek.

Alg. pr., Ie pro kerk. gesch., le pro cosmoI.. le pro
onto!., 2e pro econ., 3e pro bijb. gesch., 3e pro gesch.
wij sb.

2e verm. log., 2e verm. biol.

Hubert Vliexs, van Simpelveld.

2e pro kerk. gesch., 3e pro cosmol., 4e pro bijb. gesch.,
4e pro gesch. wijsb.

le verm. biol.. 3e verm. onto!., 5e verm. gew. we!.

Hubert Meijs, van Munstergeleen.

le pro bijb. gesch., Ie pro bio!., 2e pro log., pro 4
verm.

Ie verm. kerk. gesch.. le verm. cosm.. 2e verm. on-
to!., 2e verm. gesch. wijsb.
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Marinus Waltmans, van Brunssum.
le pro log., 2e pro kerk. muz.
4e verm. cosmo!.

Matthieu Habets, van Guttecoven.

2e pro biol., pro 6 verm.
Ie verm. log., le verm. onto!., 2e verm. kerk. gesch.,

2e verm. cosmoI.. 2e verm. econ., 6e verm. bijb. gesch.

Piet Mars, van Sittard.

3e pro onto!., pro 4 verm.
3e verm. bio!., 5e verm. cosmoI.. 5e verm. gew. wel.,

6e verm. kerk. gesch.

Michel Kuppens, van Kelpen-Oler ( Grathem).

4e pro cosmoI..
2e verm. kerk. gesch.. 5e verm. bijb. gesch., 5e verm.

ontol.

Jan Zinken, van Over hoven (Sittard).

5e pro econ.
2e verm. log., 4e verm. kerk. gesch., 5e verm. bio!.

Hubert Oelnoy, van Terwinselen.

4e pro log.,
le verm. bijb. gesch., 4e vetm. onto!.

Frans Simons, van Maastricht.

2e pro kerk. muz.
6e verm. cosmo!.

Louis H uijts, van Voerendaal.
Ie prokerk. muz.

Jos. Notermans, van Kerkrade.
6e verm. log., 6e verm. cosmo!., 7e verm. bijb. gesch.

Gerard Vandenboorn, van Bunde.

Ie verm. ccon., Ie verm. gew. we!.

Theo Oaemen, van Nieuw-Einde (Heerlen).

4e verm. log., 4e verm. kerk. muz.

H ubert Benden, van Schaesberg.
5e verm. kerk. gesch.. 5e verm. gew. wc!.

Otto Jansen, van Weert.

Ie verm. bijb. gesch.

Jo Verheggen. van Grevenbicht.
Ie verm. kerk. muz.

Theo Cremers, van Leenhof (Heerlen).
2e verm. cosmo!.

Joep Menge. van Venlo.
2e verm. econ.

Pierre Houben, van Holtum (Born).
2e verm. kerk. muz.

Fons de Wit, van Panningen.
2e verm. kerk. muz.



Sjef Hermans, van Heerlen.
4e verm. econ.

Willy Schrouff, van Schaesberg.
4e verm. log.

Jozef Frantzen, van Kerkrade.
4e verm. bio!.

Jan Boonen, van Stramproy.
5e verm. gew. we!.

Gerard Rutten, van Echt.
6e verm. onto!.

Piet Veugelers, van Borgharen.

6e verm. log.

VIJFDE KLAS.

1ste Afd.

Bas van Daal, van Steenbergen.
pro aardrk., 2e pro godsd., 2e pro ned., 2e pro eng.,

2e pro nat., 3e pro lat., pro 4 verm.
le verm. stereon1., le verm. cult. gesch., 4e verm.

alg. gesch., 4e verm. stelk.

Jan Hendrix, van Boxmeer.

pro gr., le pro stereom., pro aardrk., 2e pro ste1k.
verm. fr., 4e verm. cult. gesch.

Jos. Offermans, van Geleen.
le pro ned., pro hoogd., 2e pro vad. gesch.

verm. fr., le verm. eng., 4e verm. lat.

Piet Dekkers, van Tegelen.

le pro lat., le pro cult. gesch., 2e pro godsd.
le verm. vad. gesch., 3e verm. stelk.

Harry Hermans, van Overhoven (Sittard).

le pro stelk., 2e pro eng., 2e pro stereom.
le verm. gr., le verm. hoogd.

Har,ry Hoens, van Passart (Hoensbroek)"

le pro lat., le pro fr., pro 6 verm.
le verm. ned., le verm. alg. gesch., 2e verm. godsd.,

3e verm. eng., 3e verm. nat., 4e verm. vad. gesch.

Naud Mooren, van Vlodrop.

le pt. godsd., 2e pro fr.
3e verm. cult. gesch., 4e verm. ned.

Jo Moers, van Kerkrade.
1e pro nat.

Jo Hüskens, van Susteren.
pro 7 verm.
le verm. cult. gesch., 2e verm. godsd., 2e verm.

ned. 2e verm. hoogd., 2e verm. eng., 3e verm. lat.,
3e verm. aardrk.

Jo Beumers, van Panningen.
pro 6 verm. .
le verm. stelk., le verm. nat., 2e verm. gr., 2e verm.

lat., 2e verm. stereom., 2e verm. aardrk.
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Piet Goossens, van Ottersum.
pr. 4 verm.
le verm. lat., le verm. alg. gesch.. 2e verm. vad.

gesch.. 3e verm. eng.

Jo Gijsen, van Sittard.
le verm. eng., le verm. alg. gesch.. le verm. cult.

gesch., 3e verm. vad. gesch.

Arie van Elven, van Swalmen.

le verm. alg. gesch., 4e verm. godsd., 4e verm. nat.

Harry Habets, van Heugem.

le verm. aardrk., 2e verm. stelk.

Jacques Steeghs, van Maasnie1.
2e verm. nat., 4e verm. godsd.

Arnaud Quadvlieg, van Kerkrade.
2e verm. ned.

Cor Diederen, van Doenrade.
2e verm. aardrk.

VIJFDE KLAS.

2de Afd.

Wim Lemmen, van Weert.

Alg. pro le pro lat., le pro ned., le pro eng., le pro
stelk.. le pro stereom., le pro nat., 2e pro alg. gesch.,
2e pro aardrk.

le verm. godsd., le verm. gr., 2e verm. fr.

Jean Simons. van Roermond.

le pro godsd., pro gr., le pro fr., pro hoogd., le pro
alg. gesch., le pro aardrk., 2e pro lat.. 2e pro stelk.,
2e pro stereom., pro 5 verm. l

le verm. ned., le verm. eng., le verm. nat., 2e verm.
vad. gesch., 2e verm. cult. gesch.

Marcel van der Heyden, van Oir schot.

pro gr., pro cult. gesch., 2e pro ned., 2e pro fr., pro 7
verm.

le verm. eng., le verm. hoogd.. le verm. vad. gesch.,
1e verm. aardrk., 2e verm. lat., 3e verm. godsd., 3e
verm. alg. gesch.

Tonny Schoenmakers, van Scharn (M'tricht).

2e pro godsd., 2e pro fr., 2e pro eng.
le verm. lat., le verm. cult. gesch., 3e verm. gr.

Jo Driessen, van Tegelen.
2e pr. stelk.
3e verm. godsd., 4e verm. vad.

aardrk.
gesch., 4e verm.

Lambert Dohmen, van Lutterade.

2e pro vad. gesch.

Herman Dioncré, van Brunssum.

2e pro nat.



Matthieu Steeghs, van Maasniel.
pro 6 verm.
2e verm. gr., 2e verm. aardrk., 2e verm.

verm. godsd., 3e verm. fr., 4e verm. eng.

Piet Bergmans, van Steyl.
pro 5 verm.
te verm. godsd., te verm. alg. gesch.,

aardrk., 3e verm. nat., 4e verm. gr.

nat., 3e

3e verm.

Pierre Verkoijen, van Venlo.
2e verm. vad. gesch., 2e verm. stelk., 4e verm. nat.

Harry Beeren, van Weert.
te verm. vad. gesch., te verm. alg. gesch.

Jan Ramaekers, van Horst.
te verm. stelk., 3e verm. eng.

Frans Fiddelaers, van Holtum
2e verm. hoogd.

Louis Aerts, van Broekhuizen.

4e verm. alg. gesch.

(Born) .

VIERDE KLAS.

1ste Afd.

Leo van Els, van Wanssum.

Alg. pr., pro gr., te pro lat., te pro fr.. te pro eng.,
te pro meetk., 2e pro alg. gesch., 2e pro stelk.

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

Henk van Aalst, van Schinveld.

te pro alg. gesch., te pro stelk., te pro nat., te pro
handt., 4e pro ned.

te verm. meetk., 3e verm. eng., 4e verm. lat.

Arnaud Baur, van Nieuwenhagen.

te pro ned., 2e pro lat., 2e pro fr., 3e pro godsd.
te verm. gr., 4e verm. aardrk., 4e verm. nat.

Willy van Dyck, van Weert.

te pro godsd., 2e pro eng., pro 4 verm.
verm. fr., te verm. hoogd., 2e verm. gr., 2e verm.

ned.

Harry Grubben, van Maasbree.
2e pro nat., 3e pro godsd., pro 4 verm.
te verm. eng., 2e verm. stelk., 3e verm. aardrk.,

3e verm. handt.

Hub. Korsten, van Grubbenvorst.

te pro aardrk.. 2e pro godsd.
te verm. ned., te verm. eng.

Paul van der Horst, van Roermond.

2e pro meetk.
te verm. handt., 4e verm. alg. gesch.

Alois Crolla, van Valkenburg (L.).
2e proned.
2e verm. godsd.
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Leo Kellenaers, van Tegelen.
2e pro handt.
2e verm. alg. gesch.

Piet Janssen, van Maastricht.
pro 4 verm.
te verm. lat.. verm. fr., 3e verm.

verm. meetk.
alg. gesch., 3e

Gee Janssen, van Afferden.
te verm. stelk., 2e verm. meetk.. 2e verm. nat., 4e

verm. aardrk.

Toine Crousen, van Heerlerheide.

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

Gerard Backus, van Venlo.

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

Hub. Brentjens, van Haelen.
4e verm. godsd., 4e verm. meetk., 4e verm. handt.

Wim Jacobs, van Breda.

te verm. alg. gesch., te verm. aardrk.

Piet Magusin, van Stein.
2e verm. lat.

Paul Jaeger, van Vaals.
2e verm. hoogd.

Tonny Busch, van Ophoven
2e verm. aardrk.

(Sittard).

Herman Drenth, van Kerkrade.
4e verm. stelk.

VIERDE KLAS.

2de Afd.

Harry Smits, van Middelaar (Mook).
Alg. pr., te pro fr., pro hoogd., te pro eng., Je pro

stelk.. 2e pro gr., 2e pro lat., 2e pro gesch., 2e pro
meetk., 2e pro aardrk., 2e pro nat.-

te verm. ried.

Wim Rongen, van Heerlen.

Alg. pr., te pro gr., te pro lat.. 2~ prol gàdsd., 2e pro
ned., pro 5 verm. - .

te verm. stelk., te verm. aardrk., te verm. nat.,
2e verm. meetk., 4e verm. gesch.

Frans Seerden, van Laar (Weert).

2e pro gr., 2e pro eng., 2e pro stelk., pro 5 verm.
te verm. fr., te verm. handt., 3e verm. gesch., 3e

verm. aardrk., 4e verm. meetk.

Albert Verreck, van Rimburg.

te pro ned., te pro gesch., 2e pro fr.
2e verm. handt., 3e verm. lat., 4e verm. aardrk.

Fons Moonen, van Tungelroy.

te pro meetk., te pro nat., pro 4 verm.
te verm. lat., 2e verm. stelk., 4e verm.

verm. gr.
godsd.. 4e



Wim Robbertz, van Kerkrade.

te pro godsd.
2e verm. ned., 2e verm. gesch., 4e verm. aardrk.

Nico van Stiphout, van Weert.
2e pro handt.
3e verm. stelk., 3e verm. meetk., 4e verm. nat.

Hans van Wersch, van Molenberg (Heerlen).
te pro handt.

Hub. Meijers, van Rothem (Meerssen).
pro 4 verm.
te verm. godsd., te verm. hoogd., 3e verm. gr., 3e

verm. eng.

Piet Omloo, van Echt.

te verm. gesch., 2e verm. gr., 2e verm. fr.

Fons Tijssen, van Roermond.
te verm. meetk., 2e verm. aardrk., 3e verm. nat.

Piet Theuws, van Venray.

te verm. hoogd., 4e verm. eng.

Leo Oudenhoven, van Venray.

2e verm. godsd., 2e verm. eng.

H uub Laumen, van Kessel.
te verm. eng.

Willy Janssen, van Panningen.
2e verm. godsd.

Frans Rongen, van Schinveld.
2e verm. lat.

Jackie Willems, van Maastricht.
2e verm. nat.

Jan Nijskens, van Arcen.
4e verm. handt.

DERDE KLAS.

t ste Afd.

Giel Coumans, van Munstergeleen.
Alg. pr., te pro godsd., te pro fr.. te pro eng., te pro

aardrk.. te pro scheik., pro 8 verm.
te verm. stelk., verm. meetk.. te verm. handt.. 2e

verm. gr.. 2e verm. lat., 2e verm. hoogd.. 3e verm.
kerk. gesch., 4e verm. alg. gesch.

Piet Baltus, van Stein.

. 2e pro fr., 2e pr. scheik., 2e pro handt., pro 4 verm.
2e verm. ned.. 2e verm. eng.. 4e verm. godsd.. -4e

verm. lat.

Eugène Honée, van Meerssen.

te pro kerk. gesch.. te pro lat., 2e pro godsd.
4e verm. vad. gesch.
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Ton Naus, van Nunhem.
te pro stelk., 2e pro meetk.. pro 8 verm.
te verm. godsd., te verm. gr.. te verm. hoogd..

2e verm. fr., 2e verm. alg. gesch., 3e verm. lat.. 3e
verm. scheik., 4e verm. kerk. gesch.

Theo Janssen, van Baarlo.
te pro vad. gesch.. 2e pro godsd., pro 4 verm.
3e verm. hoogd., 3e verm. alg. gesch.. 3e

aardrk., -4e verm. eng.
verm.

Chris Scheenen, van Heeze (N.~Br.).

2e pro alg. gesch., 2e pro stelk., pro -4 verm.
te verm. fr.. te verm. vad. gesch.. 4e verm. hoogd.,

4e verm. eng.

Eet van Beers, van Hoensbroek.
2e pro kerk. gesch., 2e pro lat.
le verm. eng., 2e verm. scheik., 3e verm. gr.

Ferdie Konings, van Baarlo.
te pro ned.. te pro hoogd.
3e verm. eng., Se verm. godsd.

Henk Henssen, van Schaesberg.
2e pro hoogd.. 2e pro eng.
te verm. scheik.

Jacques Crompvoets, van Meijel.
2e pro ned.. 2e pro vad. gesch.
te verm. aardrk.

Theo Frijns, van Beek (L.).

te pro gr.
3e verm. aardrk.. 4e verm. lat., 4e verm. ned.

Rudy Huysmans, van 's~Gravenhage.

2e pro gr.
),e verm. lat., 2e verm. kerk. gesch., 4e verm. stelk.

Martin Gielen, van Broekhuizen.

te pro alg. gesch.
2e verm. aardrk.,6e verm. godsd.

. Hub. Dols, van Munstergeleen.

te pr. handt.
te verm. kerk. gesch.. te verm. ned.

Martin Claessens, van Hushoven (Weert).

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

Kurt Husmann, van Vaals.

pro -4 verm.
3e verm. ned., 3e verm. stelk., 3e verm. scheik.. 3e

verm. handt.

Bert van den Hoven, van Passart (H'broek).

te verm. alg. gesch.. 2e verm. vad. gesch.. -4everm.
handt.

Frans Kessels, van Leveroy.

te verm. meetk., 2e verm. handt.



Alois Hamers, van Rothem (Meerssen}.
2e verm. godsd., 3e verm. aardrk.

Willy Gerards, van Tegelen.
4e verm. lat.

DERDE KLAS.

2de Afd.

Piet Tunissen, van Leveroy.

Alg. pr., le pro lat.. le pr. eng.. le pr. meetk.. Je
pro vad. gesch., 2e PC. ned., 2e pro stelk.. pro 5 verm.

2e verm. scheik., 3e verm. aardrk., 4e verm. godsd.,
4e verm. gr., 4e verm. alg. gesch.

frans V oncken, v:an Berg en Terblijt.
le pro stelk.. le pro aardrk., le pro scheik., pro handt.,

2e pro kerk. gesch., 2e pro meetk., pro 5 verm.
le verm. eng., 2e verm. godsd., 2e verm. lat.. 2e

verm. alg. gesch., 3e verm. gr.

Léon Kluts, van Maastricht.

le pro kerk. gesch., le pro gr., Je pr. ned., le pr.
alg. gesch.. 2e pro lat., Ze pro vad. gesch., pro 5 verm.

le. verm. godsd.. le verm. aardrk.. 2e verm. hoogd.,
3e verm. eng., 4e ve'rm. scheik.

Jozef Kuppens, van Kelpen~Oler (Grathem).

le pro godsd., le pro fr., le pro hoogd.. 2e pro ned..
2e pro eng., 2e pro aardrk.

le verm. gr., 2e verm. kerk. gesch., 3e verm. vad.
gesch.

René Lamberigts, 'van Hunse!.

2e pro godsd.. 2e pro gr., 2e pro scheik., pro 9 verm.
le verm. kerk. gesch., le verm. hoogd., le verm.

meetk.. 2e verm. ned., 3e verm. vad. gesch.. 3e verm.
alg. gesch.. 4e verm. eng., 4e verm. stelk.. 4e verm.
aardrk.

Theo Neefs, van Roermond.

2e pro scheik.. pro 4 verm.
le verm. alg. gesch., 2e verm. vad. gesch., 2e verm.

meetk., 6e verm. godsd.

Jos Scheurs, van Nuth.

3e pro godsd.
2e verm. gr., 4e verm. kerk. gesch., 'Ie verm. lat.

Harry Theunissen, van Horst.
2e pro alg. gesch.
le verm. vad. gesch., 2e verm. aardrk.

Wim Wolters, van St. Odiliënberg.
2e pro fr.
3e verm. lat.

Ton Steeghs, van Reuver.

2e pro meetk.

Jan Linke, van Voerendaa!.
te verm. fr., 2e verm. ned.. 3e verm. hoogd.
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Geert Vullings, van WeIl (Bergen L.).
1e verm. stelk., 3e verm. scheik.

Pierre Smeets, van Schaesberg.

2e verm. eng., 'Ie verm. hoogd.

Paul Pisters, van Voerendaa!.
2e verm. handt.. 3e verm. fr.

Fons Kessels, van Grathem.

3e ver.m. godsd., 3e verm. kerk. gesch.

MatthieuSchlijper, van Chèvremont.
Ze verm. fr.

Henri Meertens, van Nuth.
1e verm. handt.

Frans Stoks, van Posterholt.
1e verm. lat.

Jozef Jans, van Heerlerheide.
2e verni. stelk.

Jo Recker, van Maastricht.
3e verm. meetk.

Jan Vaes, van Rogge!.
4e verm. fr.

Martin Philips, van Valkenburg (L.).
5e verm. godsd.

TWEEDE KLAS.

t ste Afd.

Leo Snijders, van Heerlen.
Alg. pr., le pro gr., le pro lat.. le pro ned., le pro fr..

le pr. eng.. le pro aardrk., 2e pro godsd., 2e pro bijb.
gesch., 2e pr~ alg. gesch., 2e pro nat. hist.

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

Matthieu Ernst, van Linne.

Alg. pr.. le pro bijb. gesch., Je pro stelk.. le pro
meetk., le pr. nat. hist.. pro 6 verm.

le verm. ned., le verm. eng., 2e verm. vad. gesch.,
3e verm. godsd.. 4e verm. gr., 4e verm. handt.

Leo Meulenberg, van Doeîirade.

le pro gr.. le pro alg. gesch.. 2e pro ned., 2e pro vad.
gesch., 3e pr: lat., 3e pro godsd., pro 4 verm.

le verm. fr., le verm. aardrk., 3e verm. eng., 4e
verm. stelk.

Joachim Gommans, van Tegelen.

le pro godsd., 2e pro gr., 2e pro stelk., 2e pro meetk.,
2e pro aardrk., pro 5 verm.

le verm. bijb. gesch.. le verm. nat. hist., 2e verm.
alg. gesch., 2e verm. handt., 3e verm. lat.

Willy Veugelers, van Obbicht.

2e pro lat., 2e pro eng., 2e pro stelk., pro 'I verm.
le verm. godsd., 2e verm.. fr., 3e 'verm. gr., 'Ie verm.

ned.



Willy Kerckhoffs, van Meerssen,
2e pro fr., 2e pro eng.
2e verm. lat.

Jean Dupont, van GJ;onsveld.

2e pro alg. gesch., pro 8 verm.
Ie verm. godsd., Ie verm. gr" 2e verm. bijb. gesch.,

2e verm. eng., 2e verm. vad. gesch., 3e verm. ned.,
4e verm. meetk., 4e verm, aardrk.

Frans Frissen, van Schimmert.

Ie pro vad. gesch.
2e verm. ned., 2e verm. alg. gesch., 3e verm. aardrk.

Theo van Els, van Wanssum.

pro 7 verm.
Ie verm. lat., Ie verm. vad. gesch., 2e verm. gr.,

2e verm. aardrk., 2e verm. nat. hist., 3e verm. meetk.
4e verm. alg. gesch.

Patfic Creyghton, van Grevenb:cht.
Ie pro handt.

Willy Görtzen, van Simpelveld.
2e verm. bijb. gesch., 5e verm. godsd.

Bas Cartigny, van Roermond.
3e verm. nat. hist.

Pierre Rousseau, van Maastricht.
3e verm. handt.

Jan Adams, van Beegden,
4e verm. godsd.

Piet van Montfort, van Sittard.

4e verm. bijb. gesch.

Piet Driessen, van Melderslo (Horst),
4e verm. nat. hist.

TWEEDE KLAS,

2de Afd.
\

Frans Steeg1î, van Leveroy,1.'\
Alg, pr., Ie pro gOdsd., Ie pro bijb. gesch., Ie pro

lat., Ie pro ned., le pro fr., Ie pro eng., le pro vad.
gesch., Ie pro alg. gesch" Ie pro aardrk., Ie pro stelk..
Ie pro meetk., 2e pro gr.

Ie verm. nat. hist.. le verm. handt.

Theo van Aalst, van Schin~erd~
le pr, bijb. gesch.. le pro ned., Ie pro alg. gesch.,

2e pro lat., 2e pro vad. gesch., 2e pro stelle, 2e pro
meetk., 2e pro aardrk., pro 4 verm.

le verm. fr., Ieverm. eng., 3e verm. godsd., 3e
verm. nat. hist.

Piet Cox, van Brunssum.

2e pro fr., 2e pro eng., 3e pro lat.
2e verm. gr., 4e verm. aardrk.
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Willy Plum, van Lauradorp (Ubach o. W.).
Ie pro nat. hist., 2e pro eng., pro 9 verm.
Ie verm. godsd., Ie verm. gr., le verm. ned., le

verm. stelk., Ie verm. meetk., 4e verm. fr., 4e verm.
lat., 4e verm. vad. gesch., 4e verm. alg, gesch.

Theo van Neerven, van Roermond.

2e pro godsd., 2e pro nat. hist., pro 8 verm.
2e verm. lat., 3e verm. gr., 3e verm. eng., 3e verm.

vad. gesch., 3e verm. alg. gesch., 3e verm. aardrk.,
4e verm. stelk., 4e verm. rneetk.

Piet N oij, van Gennep.

Ie pro gr.
le verm. lat., 2e verrn. fr., 2e verm. vad. gesch.

Ben van Dijck, yan Bergen (L.).

3e pro lat.
2e verm. stelk., 3e verm. meetk., 4e verm. bijb. gesch.

Harry Jorissen, van Heel.

pro 9 verm.
le verm. bijb. gesch., 2e verm. eng., 2e

aardrk., 3e verm. ned., 3e verm. fr., 3e verm.
4e verm. gcdsd., 4e verm. gr., 4e 'verrn. lat.

Piet Holthuysen, van Tegelen.

pro 4 verm.
Ie verm. vad. gesch.. le verm. alg. gesch., 2e verrn.

handt., 3e verm. bijb. gesch.

verm.
stelk.,

Alphons Martens, van Schimmert.

pro 4 verm.
Ie verm. alg. gesch., le verm. aardrk., 3e verm.

eng., 4e verm. ned.

Jo Cleophas, van Stey!.
2e verm. ned., 2e verm. nat. hist.

Harry Koelman, van Heerlen.
2e verm. meetk.

Jo Heiligers, van Schimmert.
5e verm. lat.

TWEEDE KLAS.

3de Afd.

Antoon van Dijk, van Nederweert.
Alg. pr., Ie pro godsd., Ie pro lat., Ie pro ned.,

Ie pro aardrk., le pro stelk., le pro meetk., Ie pro nat.
hist., 2e 1'1'. bijb. gesch., 2e pro vad. gesch.

2e verm. alg. gesch.

Wiro Zijlstra, van Chèvremont.

Ie pro eng., le pro vad. gesch., 2e pro godsd.. 2e pro
gr., 2e 1'1'. alg. gesch., pr. 4 verm.

Ie verm. ned.. 2e verm. bijb. gesch., 2e verm.
aardrk., 3e verm. lat.

Piet Winkelmolen, van Grubbenvorst.

Ie pr. ned., le pro fr., 2e pro stelk., 2e pro meetk.
1e verm. gr., Ie verm. lat,



Pierre Probst, van Tegelen.

le pro bijb. gesch.. pro 4 verm.
2e verm. eng.. 2e verm. vad.

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

Jan van Wersch, van Voerendaal.

le pro gr., pro 4 verm.
le verm. fr., le verm. stelk.. 4e verm. ned., 4e verm.

alg. gesch.

Jacques Turlings, van Pey (Echt).

2e pro eng.
2e verm. lat., 2e verm. fr., 3e verm. gr., 3e verm.

stelk.

Theo van Roy, van Schaesberg.
2e pro fr.
2e verm. gr., 3e verm, eng.

Henri Tacken, van Horst.
2e pro alg. gesch.
4e verm. eng.

Jan Klerken, van Nunhem.
pro 5 verm.
le verm. bijb. gesch., le verm. meetk., le verm.

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

Pierre Kleijnen, van Noorbeek.
2e verm. godsd., 2e verm. ned., 4e verm. bijb. gesch.

Leo Notermans, van Schandelen (Heerlen).

le verm. eng.

EERSTE KLAS.

1ste Afd.

Jan Poell, van Tegelen.
Alg. pr., le pro lat.. 2e pr. fr., pro 6 verm.
le verm. steIk., 2e verm. bijb. gesch., 2e verm. ned.,

2e verm. gesch., 2e verm. aardrk., 3e verm. nat. hist.

Tonny Goossens, van Ottersurn.

Alg. pr., le pro ned.
le verm. fr., 3e verm. lat.

Jean Thijssen, van Oost-Maarland (Eysden).

le pro lat., le pro ned.. le pro fr., 2e pro bijb. gesch.,
2e pro aardrk.

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

Piet Aben, van St. Joost (Maasbracht).

le pro bijb. gesch., le pro ned., le pro nat. hist.
1e verm. handt., 4e verm. godsd., 4e verm. lat.

Jan Berden, van Blerick.

le pro lat., le pro steIk.. pro 5 verm.
le verm. godsd., 2e verm. fr., 2e verm. nat. hist.,

3e verm. gesch., 4e verm. aardrk.

Michel Hofman, van Maastricht.

2e pro gesch., 2e pr. stelk.
le verm. bijb. gesch., le verm. nat. hist.,

godsd.
3e verm.

74

Harry Valk, van Maastricht.
I e pro gesch., 1e pr. aardrk.
3e verm. stelk., 4e verm. bijb. gesch.

Paul Korsten, van Grubbenvorst.

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

verm. gesch.

Huib Coopmans, van Ottersurn.

2e pro nat. hist.
2e verm. godsd., 2e verm. handt., 3e verm. bijb.

gesch.

Rudi Gerritsen, van Heumen (Geld.).

2e pro handt.
le verm. voordr.

Frans Smeets, van Schaesberg.
le verm. lat., 3e verm. fr.

Matthieu Kunnen, van Stramproy.
3e verm. lat., 4e verm. fr.

Gerard Prompers, van Mheer (L.).
le verm. aardrk.

Frans Frijns, van Heugem (Maastricht).
3e verm. aardrk.

Jan Mulders, van Vlodrop.
3e verm. handt.

EERSTE KLAS.

2de Afd.

Jan Geurts, van Bingelrade.
Alg. pr., le pro lat., le pro ned., le pro stelk., 2e pr.

fr. , pro 4 verm.
2e verm. nat. hist., 3e verm. bijb. gesch., 3e verm.

gesch., 3e verm. aardrk.

Jan Linders, van Bergen (L.).

Alg. pr., le pro godsd., 2e pro ned., pro 5 verm.
le verm. lat., 2e verm. bijb. gesch., 2e verm. fr.,

3e verm. aardrk., 4e verm. gesch. .

N ko Dobbelstein, van Mheer (L.).
le pro fr., 2e pro bijb. gesch., 2e pro lat., 2e pr. s~elk..

pro 4 verm.
le verm. ned., 4e verm. godsd., 4e verm. nat. hist..

4e verm. handt.

Jan Faessen, van Venlo.

1e pro bijb. gesch., 1e pro gesch.,
pro godsd.

3e verm. nat. hist., 4e verm. lat.

Jos Dols, van Oirsbeek.
le pro nat. hist., 2e pro stelk.
2e verm. lat., 2e verm. ned., 2e verm. gesch.

le pro aardrk., 3e



Harry Kempen, van Nieuwenhagen.
Ze Pl'. gesch., Ze Pl'. handt.
le verm. fr., 4e verm. ned., 6e verm. godsd.

Wim Embrechts, van Rumpen (Brunssum).

Pl'. voordr.. Ze Pl'. nat. hist.
4e verm. bijb. gesch.

Harry Vaes, van Breust~Eysden.

Ze Pl'. gesch., Pl'. 6 verm.
le verm. bijb. gesch., Ze verm. godsd., 3e verm.

ned., 3e verm. stelk.. 3e verm. aardrk., Se verm. lat.

Jan Wismans, van America (Horst).

3e Pl'. lat.
le verm. aardrk., 3e verm. fr.

André Thewessen, van Schimmert.

Ze Pl'. godsd.
3e verm. lat.

Frans Augustus, van Beek (L.).
le Pl'. handt.
Ze verm. aardrk.

Jan Kruysen, van Venray.
. Ze pr. aardrk.

Se verm. godsd.

Jan Boosten, van Welten (Heerlen).
Ze verm. stelk.. 3e verm. handt.

Henk Groetelaers, van Sevenum.

le verm. godsd.

Martin Puyn, van Wanssum.
I e verm. nat. hist.

Hubert Hamers, van Ubachsberg.
Ie verm. handt.

Arnold Versleyen, van Tienray.
4e verm. stelk.

EERSTE KLAS.

3de Afd.

Jan Lucassen, van Horst.
Alg. pr., le Pl'. godsd., Ze pr. ned.. Ze pr. nat. hist.
3e verm. stelk.

Paul Janssen, van Reuver.

l~pf.gescJ{, le Pl'. nat. hist.. Ze pr. bijb. gesch., Ze
Pl'. stelk. '

Ze verm. lat.

Jo Frantzen, van Geleen.
Pl'. aardrk.. Pl'. handt., pr. 4 verm.
le verm. godsd.. le verm. bijh. gesch.. 3e verm.

gesch., 4e verm. stelk.

Leo Crombach. van Bleijerheide.

le Pl'. ned.
le verm. lat., le verm. stdk.. 4e verm. bijb. gesch.
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Harry Beurskens, van Swalmen.
Pl'. lat.
le verm. ned.. le verm. fr.

Koen Tosserams, van Belfeld.

I epI'. stelk.
3e verm. nat. hist.

Piet Ickenroth, van Linne.

Ze Pl'. fr.
le verm. ned.

Jean Huydts, van Berg en Terblyt.
Ze Pl'. godsd.

Harry Lemmens, van Elsloo.
Ze Pl'. gesch.

Wim Jacobs, van Horst.
Pl'. 4 verm.
Ze verm. gesch., Ze verm. aardrk.. Ze verm. nat.

hist., 4e verm. godsd.

Jan Driessen, van Stein.

le verm. gesch., 3e verm. bijb. gesch.

Jos Geuns, van Ospel.
Ze verm. bijb. gesch., Ze verm. fr.

Wiel Peerlings, van Nederweert.
le verm. aardrk.

Jan Engels, van Velden.
Ie verm. nat. hist.

Wiel van Hoef, van Leuken (Weert).
le verm.handt.

Jan Janss, van St. Pieter (Maastricht).
Ze verm. godsd.

Voorbereidende Klas.

1ste Afd.

Johan Claus, van Brunssum.
Alg. Pl'. le Pl'. ned., le Pl'. lat.. le Pl'. tek.
le verm. bijb. gesch., 4e verm. godsd., 4e verm. vad.

gesch.

Jozef Bocken, van Elsloo.

le Pl'. godsd.. le Pl'. fr.. le Pl'. vad. gesch.. le Pl'.
aardrk., Ze Pl'. bijb. gesch., Ze pr ned., Ze Pl'. rek.,
Ze Pl'. nat. hist.

3e verm. tek.

Jo Broekhoven, van Einighausen.
I epI'. hijb. gesch.. I e Pl'. rek.
le verm. aardrk.

Jo Bachus, van Pey (Echt).
le Pl'. nat. hist.. Pl'. S verm.
le verm. ned., le verm. vad. gesch., Ze verm. tek..

3e verm. godsd., 3e verm. rek.



Jean Bergh, van Broeksittard.

2e pro aardrk., pro 4 verm.
le verm. lat., 2e verm. godsd., 2e verm. bijb. gesch.,

3e verm. vad. gesch.

Jan Lotz, van Geleen.
2e pro vad. gesch.
4e verm. aardrk.

Herman Hendrix, van Boxmeer.

pro 6 verm.
le verm. fr., le verm. nat. hist., 2e verm. rek., 3e

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

Willy Salèlen, van Einighausen.
le verm. rek., 3e verm. bijb. gesch.

Willy Reyners, van Roermond. C
le verm. aardrk.

Jan EIbers, van Bergen (L.).
Ie verm. tek.

Voorbereidende Klas.

2de Afd.

Piet Stevens, van Schinnen.
Alg. pr., le pro bijb. gesch., le pro ned., le pro fr.,

le pro lat., le pro rek., le pr. vad. gesch., 2e pro zang.
le verm. godsd., 3e verm. aardrk.

Peter Janssen, van Reuver.

le pro godsd., le pro Jat.. le pro
rek., 2e pr. fr.

le verm. aardrk., 2e verm. ned.

nat. hist.. 2e pro

Jan Peters, van Venlo.

le pro Jat., le pro aardrk., 2e pr. ned., pro 4 verm.
Je verm. fr., le verm. nat. hist.. 4e verm. godsd.,

4e verm. rek.
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Fons Kersemakers, van Ulestraten.
le pro zang., 2e pro nat. hist., prl 6 verm.
le verm. ned.. le verm. tek., 3e verm. bijb. gesch.,

3e verm. rek., 3e verm. fr. , 3e verm. vad. gesch.

Frans Hanckman, van Oirsbeek.

2e pro bijb. gesch.,

Leo Jent jens, van
le pro godsd.
le verm. bijb. gesch., Je verm. vad.

2e pro aardrk.

Hom.

gesch.

Louis Hennus, van Waubach.

Ie pro Jat.
2e verm. bijb. gesch., 3e verm. ned.. 42 verm. fr.

H ubert V oncken, van Voerendaal.
I e pro tek.
2e verm. godsd., 2e verm. rek.. 2e verm. zang.

Hein Labriaire, van Vaals.

2e pro vad. gesch.
3e verm. ned., 4e verm. godsd.

Willy Joosten, van Wessem.

pro 4 verm.
le verm. fr. , le verm. aa~drk.,

4e verm. tek.
4e verm. nat. hist..

Jozef Leenders, van Vaals.

le pro voordr.

Willy Joosten, van Wesem.
le verm. rek.. 2e verm. nat. hist.

Frans Hintzen, van Pey (Echt).
Je verm. vad. gesch., 2e verm. godsd.

Jan Latour, van Waubach.
2e verm. tek.

Jan Maes, van Castenray.
4e verm. bijb. gesch.

Koos Vaes, van Breust~Eysden.
4e verm. aardrk.

f



De H. Priesterwijding ontvingen:

Benders Piet.
Brentjes Henri.
Bruijnen Chr;s.
Crolla George.
Goumans Ben.
Haas Harry.
Heijnens Ben.
Janssen Guus.
van Kempen Wim.
Kierkels Gerard.
Kremer Joseph.
Lemmen Piet.

de Munnik Jos.
Sampers Frans.
Schmitz Jacques.
Teuwen Jan.
Timmermans Ben.
Vullinghs Piet.
Wiertz Peter.
van de Wouw Gos.

van het Bisdom Roermond.
Cor de Vos, van de Paters van de H. Geest.

De volgende examens werden afgelegd:

R. K. Universiteit Nijmegen: *)

F. L. Augustus, pr., cand. ex. Germ. lett.
(Duits).

W. H. M. Korsten, doet. ex. rechten.
F. Verheijen, doet. ex. rechten.
F. Roex, doet. ex. Germ. lett. (Duits).

) A. Janssens, doet. ex. rechten.
E. Suilen, pro doet. ex. klass. lett.
J. H. J. Bohnen, pro cand. ex. Ned. lett.
J. P. H. M. Rouwet, pr., cand. ex. klass. lett.

Universiteit Leiden:

H. Humme, cand. ex. wis~ en nat.k.
A. Lievens, cand. med. ,
K. L. J. Hoefnagels, doet. ex. med. 2e d.
J. P. T. M. van Balgooy, pro promotie rechten.

H. Baggepr-artsex. 1e d.
*) De e;r;;;-enlijst is afgesloten op 15 Juli. Oud-leer-
lingen w.orden verzocht opgave van door hen afge-
legde ekmens te zenden aan Redactie van Rolduc's
Jaarboek te Rolduc.

Universiteit Utrecht:

L. Starmans, artsex.
G. van de Werff. veeartsex.
W. van de Schoor, pro cand. ex. Ned. lett.
J. Lamberti, semi~artsex. .

J. van Soest, semi~artsex.
F. J. Vonhögen, theor. tandheelk. 2e d.
van Ratingen, doet. ex. psychoI.
L. J. A. Adriaansens, semi~artsex.
G. M. J. Widdershoven, cand. ex. med.
K. J. J. F. Batenburg, doet. ex. med. 2e d.
W. P. J. M. van Thiel, doet. ex. med. 2e d.
Th. H. H. A. van Rens, doet. ex. med. 2e d.
R. J. E. M. van Zinnicq Bergmann, doet. ex.

rechten.
C. W. M. Oomen, cand. ex. med. 2e d.
R. Wenneker, artsex.
R. Verhaak, doet. ex, med. 2e d.
G. Vullinghs, doet. veeartsenijk.
J. Drenth, cand. ex. med.

Universiteit Groningen:

. H. WiIlemse, artsex. le d.
J. Vogt, cand. ex. wis~ en nat.k.
Chr. Habets, cand. ex. med.
W. Stoltz, artsex.
L. Bettinger, pro cand. ex. Rom. lett.
J. Veeg er, cand. ex. med.

Universiteit Amsterdam:

C. Wijffels, artsex.
E. WiIlems, artsex.
C. van de Brekel, cand. ex. med.
A. Busch, cand. ex. med.
H. Coppes, cand. ex. med.

Technische Hogeschool Delft:

C. W. M. van Heesewijk, cand. ex. civ. ing.
H. van der Stadt, cand. ex. electrot. ing.
A. Hoefnagels, cand. ex. electrot. ing.
B. H. F. L. Salemans, cand. ex. bouwk. ing.
J. H. W. Wiertz, prop. ex. scheik. ing.
M. van Ruitenbeek, cand. ex. electrot. ing.
L. Demonte, cand. ex. bouwk. ing.



Landbouwhogeschool Wageningen:

A. de Bruyckere, cand. landb. ing.
P. Eve.rts, landb.k. ing.
A. Poyck, cand. ex. trop. landb.

Katholieke Economische Hogeschool
Tilburg:

P. Emondts, doet. ex. econ. wet.
R. Dekkers, doet. ex. econ. wet.
R. Philips, cand. ex. econ. wet.
K. Vaessen, cand. ex. bedrij fsecon.
P. van der Lande, cand. ex. econ. wet.
J. T. Flint, cand. ex. econ. wet.
J. G. Th. Jaartsveld, prop. ex. econ. wet.
A. P. T. van Pol, cand. econ. wet.
J. G. L. Werry, doet. ex. soc.
H. L. M. Engelen, cand. ex. econ. wet.
A. B. J. A. Nijdam, promotie econ. wet.
H. J. Seelen, doet. ex. econ. bedrh.
B. J. Weterman, pr., cand. ex. econ. wet.

U niversiteit Leuven:

A. Hutschemakers, doet. ex. pol. en soc. wet.
2e d. (c.l.).

M. J. H. A. Schrijnemakers, lic. ex. philos.

Werden benoemd

tot Assistent~Bisschop bij de Pauselijke
Troon:

Mgr. Dr. J. H. G. Lemmens. Bisschop van
Roermond.

tot Procurator van het Nederlands Episco~
paat:

Mgr. J. W. L. Damen, Vice-rector van het
Neder!. College te Rome.

tot Gezantschapsraad aan de Nederlandse
legatie bij de H. Stoel:

Mgr. J. W. L. Damen, Procurator van het
Neder!. Episcopaat te Rome.

tot Ere~kanunnik van het Kathedraal Ka~

pittel van het Bisdom Roermond:

Or. J. W. J. J. Jacobs, Bisschoppelijk Visita~
tor van de Religieuzen in het Bisdom Roer~
mond.

tot Ere~kanunnik van het Bisdom Lourdes:

Mgr. J. J. Fr. Ingendael, Pastoor-deken te
Maastricht.

H. J. Cuijpers, Pastoor te Horn.
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tot Staatssecretaris van Onderwijs:

Mr. J. M. L. Th. Cals, Voorzitter van de
Mijnindustrieraad.

tot Hoogleraar in de Oosterse Wijsbegeerte
en Wereldbeschouwing aan de Universiteit
van Indonesië:

Dr. P. Zoetmulder S.J.

tot Hoogleraar aan de Jan van Eyck Aca~
demie te Maastricht:

Ir. F. Peutz, Architect.

tot Lector in de Volkskunde aan de R.K.
Universiteit te Nijmegen:

Or. Win. Roukens, Directeur van het Rijks~
museum voor Volkskunde te Arnhem.

tot Commandeur in de Orde van de H.
Gregorius de Grote:

Mr. P. W. H. Truijen, President van de Raad
van Toezicht van de C.C.B., President van
de Raad van Commissarissen van de Boe~
ren-H ypotheekbank.

tot Ridder in de Orde van de H. Greg'orius
de Grote:

G. J. M. Moussault te Wassenaar.
. Emile Erens, literator.

tot Officier in de Orde van de Nederlandse
Leeuw:

Mgr. Prof.. Dr. F. L. R. Sassen, Hoogleraar
aan de Universiteit te Leiden.

tot Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw:

Mr. Th. R. J. Wijers, Minister van Justitie.

tot Officier in de Orde van Oranje Nassau:

Mgr. Drs. H. J. van der Mühlen, President
van het Klein Seminarie Rolduc.

J. Nolet, em.~Rector en Inspecteur van het
Bijz. Onderwijs in het Bisdom Haarlem.

Ir. A. Bergstein, Hoofdbedrijfsing. der Staats~
mijn Maurits.

tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

Ir. J. M. J. Hanraets, Directeur van de Grond~
maatschappij Zwolle.



tot Directeur van het Kath. Centraal Bu~

reau voor Onderwijs en Opvoeding:

Mr. F. J. C. M. Op de Co uI, Directeur van
het Bisschoppelijk College te Sittard.

tot Directeur van het Bisschoppelijk Col~
lege te Sittard:

H. J. H. Turlings. Vice-President van het
Klein Seminarie Rolduc.

tot Directeur der Staatsmijnen:

Dr. Ir. J. S. A. J. M. van Aken, Hoofdbe~
drij fsingenieur.

tot Directeur der Oranje~Nassau mijnen:

Ir. C. E. P. M. Raedts. Hoofdbedrijfsinge~
niuer.

tot Commandeur in de Orde van Leopold Il:

Mgr. Prof. Dr. F. L. R. Sassen. Hoogleraar
aan de Universiteit te Leiden.

Begiftigd met

het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice:

J. H. Witkam,

het Grootkruis in de Kroonorde van België:

Mr. Th. R. J, Wijers, Minister van Justitie.

het Grootkruis in de Eikenkroon van
Luxemburg:

Mr. Th. R. J. Wijers, Minister van Justitie.

de gouden medaille verbonden aan de huis~
orde van Oranje Nassau:

Br. Cesarius.

de ere medaille verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau:

J. Bischoff.
J. Herberichs.
P. Schnitzler.

the King's medal for Courage in the cause
of freedom:

Ir. A. van Mourik.

de zilveren erepenning der provincie Lim~
burg:

Mgr. Dr. P. J. M. van Gils, oud~bisschoppe~
lijk inspecteur van het R. K. Onderwijs.

Groot~officier in de orde van de Eiken-
boom van Luxemburg:

Prof. Dr. Ir. H. Gelissen.
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OVERLEDENEN.

(achter de naam zijn de jaren aangegeven
waarin zij als leerling op Rolduc verbleven).

Jan Jozef Robert Smeets (1931-1938). t 20
Juli 1949 te Topan (Sumatra), arts, re~
serve~officier van gezondheid 1 klasse bij
de Koninklijke Landmacht.

Piet G. W. Joosten (1883-1886). t 25 Juli
1949 te Velden, em. pastoor.

Wim J. Rühülessin (1929-1937). t 16 Au~
gustus 1949, adj. onderofficier bij de Ko~
ninklijke Landmacht.

Peter Henricus Alphonsus Cremers (1875-
1877). t 17 Augustus 1949 te Blitterswij ck.

Leonard Ferdinand Peters (1892-1894).
t 18 Augustus 1949 te Houthem-St. Ger~
lach, oud~pastoor van St. Geertruid.

Edmond Th. de Haes .(1880-1882). t 31
Augustus 1949 te Eindhoven, industrieel,
Officier in de orde van Orapje Nassau.

Henk Ot jens (1937-1940). t 1 September
1949 te Tilburg.

P. J. Groenendaal (1901-1907). t te Phila~
delphia, consul, Ridder in dl~ orde van
Oranje Nassau.

Mgr. Gerardus M. Martens C.I.C.M. (1902
-1904 ). t 24 September 1949 te Makas-
sar, Provinciaal overste, oud~Apostolisch
Prefect van Makassar.

Willem Jozef Htibert Theelen (1897-1903).
t 8 October 1949 te Spekholz~rheide, pas~
toor te Spekholzerheide. .

Dr. Willem Dull Thomas Bavon de Steen~
huijsen (1883-1889). t 14 October 1949
te Best, arts, Ridder in de Orde van Oranje
Nassau, Ere~burger der gemeente Best.

Herman Anton Toben (1894-1895). t 18
October 1949 te Amsterdam, directeur der
firma H. Buter.

Mr. Charles Louis Hubert van Vlierden
(1884-1888). t 14 November 1949 te
Breda.

Or. Henricus Jozef Beckers (1873-1889).
t 12 Januari 1950 te Maastricht, arts te
Beek L.), lid van de Mij. voor Ned. Letter ~
kunde, voorzitter van de Afd. Limburg der
Ned. Mij. voor Geneeskunde, bestuurslid
van 't Nat. Hist. Genootschap, lid van de



Commissie van Toezicht op het Nat. Hist.
Museum te Maastricht. Ridder in de Orde

van Oranje Nassau.

Drs. Vincent Nolet (1895-1903). t 12 Fe-
bruari 1950 te Heerlen, arts.

Oscar Louis Pierre van de Loo (1899-1902).

t 22 Februari 1950 te Venray, oud-burge-
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meester van Helden en Venray, oud-lid van
de Provinciale Staten, Watergraaf van het
Waterschap Noord-Limburg, Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.

Gerardus Johannes H ubertus Rosier (1910-
1912). t 14 Juni 1950 te Rothem, pastoor
te Rothem.

Professoren van de Philosophie te Rolduc

Henri Beelen, 1843-1846.
Mgr. Petrus F. H. Canoy, 1843-1852.
Mgr. Dr. Petrus J. Hoefnagels, 1847-1851.
Mgr. Franciscus X. Rutten, 1848-1859.

Prof. Phi!. 1854-1859.

J. Hubert Jacabs, 1851-1857. Prof. Phi!.
vanaf 1856.

Philippus H. Arets, 1848-1857. Prof. Phi!.
1854-1856.

Mgr. J. Godefridus Custers, 1856-1864.
Prof. Phi!. 1857-1864.

Gustaaf J. H. H. Verzijl, 1848-1865. Prof.
Ph i!. 1859-1865.

Pierre H. Marres, 1852-1868. Prof. Phi!.
1864-1868.

Felix N. J. P. Neujean, 1855-1878. Prof.
Phi!. 1865-1878.

Mgr. Louis J. H. Janssens, 1866-1888. Prof.
Phi!. vanaf 1868.

J. Henricus Claessen, 1868-1890. Prof. Phi!.
vanaf 1878.

Or. Louis H. van Thuyl, 1888-1907.
Mgr. Prof. Dr. Mr. Willem H. Nolens, 1888

-1909. Prof. Ph i!. vanaf 1889
Dr. J. J. Henri Derckx, 1890-1914.
Or. Antoon S. Terstappen, 1909-1928.
Mgr. Drs. Henricus J. van der Mühlen, 1913.
Mgr. Prof. Dr. Ferdinand L. R. Sassen, 1919

-1931. Prof. Phi!. vanaf 1928.
Or. Rudolf H. A. Huysmans, 1931.
Mgr. Drs. Joseph W. L. Damen, 1935-1946.
Drs. Piet J. van Odijk, 1940-1943.
Drs. Willy Meys, 1943.
Drs. Victor J. H. Hermens, 1946,

Prefecten van Rolduc

Mgr. Godefridus J. Custers
Joannes T. P. H. Janssen
Franciscus X. H. Ramakers
Petrus A. de Bruyn
Louis P. H. J. Tijssen

1856-1857.
1861-1863.
1863-1882.
1882-1898
1898-1911.

Mgr. Antonius J. M. H. van de Venne
1911-1920.
1920-1928.
1928-1935.
1935-1946.
1946-

Mathias A. M. Knaps
Leo W. Linssen
Herman J. H. Turlings
Pierre J. Houben

Provisors van Rolduc

Mgr. P. Dominicus van Laer 1843-1845.
Godfried Raetsen 1845-1862.
Dr. A. Lambert van de Winkel 1862-1880,
Mgr. Charles P. Marres 1880-1886.
Hippolyte E. J. H. van Haeff 1886-1899,

Willem H. J. Scheepers
Joseph F. Hilgers
J. Jacob Rutten
Drs. George L. J. Brouwers
Pierre J. W. Meisen

1899-1910,
1910-1913.
1913-1928,
1928-1942.
1942-



Priesterwijdingen van oud-Rolduciens

1941-1950

In Rolduc's Jaarboek 1932 (blz. 176) en
Rolduc' s Jaarboek 1940 (blz. 123) mocht ik
statistieken publiceren van de priesterwijdin~
gen van oud~Rolduciens, onderscheidelijk
over de jaren 1921-1930 en 1931-1940,
welke statistieken getrokken waren uit de eer~
ste twintig delen van het Jaarboek. De Redac~
tie stelt mij in staat, thans een overzicht te ge~
ven van de priesterwijdingen over de jaren
1941-1950, eveneens overgenomen uit de op~
eenvolgende Jaarboeken. Wederom moet ik
erop wijzen, dat deze statistiek in dubbel op~
zicht onnauwkeurig kan zijn: Vooreerst zijn
wellicht niet alle priesterwijdingen van oud~
leerlingen ter kennis van de Redactie geko~
men; vervolgens zijn' in de Jaarboeken som~
tijds wijdingen vermeld, die reeds in het vorig
jaar, na het verschijnen van het Jaarboek,
hadden plaats gehad.

Geconstateerd moet worden, dat het totaal

aantal priesterwijdingen, dat van 1921-1930
202 bedroeg, en van 1931-1940 gestegen
was tot 274, thans met 219 weliswaar een ho~

ger eindcijfer aanwijst dan in de eerstgenoem~
de periode, maar t.o.V. de laatste periode een
daling inhoudt van ongeveer 20%. Het aantal
wijdingen van het Bisdom Roermond, van
1921-1930 bedragend 182, van 1931-1940
236, is met ruim 15% gedaald en teruggelo~
pen tot 199. Het aantal religieuze ordes en
congregaties, waartoe oud~Rolduclens zijn
toegetreden, is van 14 gedaald tot 8, het aan~
tal reguliere wijdelingen van 27 tot 11.

Het is hier niet de plaats om de oorzaken

van de daling van al deze cijfers na te gaan.
Die oorzaken onttrekken zich trouwens voor
een groot deel aan menselijk onderzoek. Een
priesterroeping wordt bepaald door Gods ge~
nade. Wij zouden het echter gaarne anders
wensen, nu de noden van de zielzorg mede
door de uitbreiding van de bevolking zo on~
rustbarend gestegen zijn. Met te meer aan~
drang mogen wij thans bidden:. Heer zend
arbe~ders in Uw wijngaard!

F. S.

Jaren ~

Seculieren Regulieren

Totaal aantal seculieren: 208, regulieren: 11. samen: 219.
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1941 20 2 1

1912 20 2

1943 20

1941 12 1 1

1945 17 2 1 1

1946 21

1947 27 1 1 1

1948 20 1 3 1

1949 22

1950 20 I

Totaal I
199 9

11 1 11
1 1 1 1 1



Bre-galerijvan oud-Rolducse Helden
Vierde vervolg.

JAN SMEETS.

Jan Smeets werd geboren te Valkenburg
(L.) op 10 Januari 1919. In 1931 werd hij
ingeschreven te Rolduc als leerling van het
Gymnasium en deed in 1938 het eindexamen
in de B~afdeling. In hetzelfde jaar begon hij
zijn studie aan de medische faculteit van de
Universiteit van Utrecht.

In 1939 werd hij gemobiliseerd in het Korps
Geneeskundige Troepen en had als zodanig
een actief aandeel in de hulpverlening aan
Rotterdam na het bombardement in de Mei-
dagen van 1940.

Toen in 1943 door de bezetter de beruchte
loyaliteitsverklaring van de Universiteitsstu~
den ten geëist werd, weigerde hij te tekenen
en kwam daardoor terecht in een kamp van
Russische militairen en burgers in de omge~

JAN SMEETS t

ving van Frankfort a. d. Main. Hij werd daar
belast met de medische verzorging (!), welke
taak een ware verschrikking was, gezien de
onmenselijke behandeling .van de kampbewo-
ners door de Duitsers, de slechte hygiënische
toestanden en het ontbreken van practisch alle
medische hulpmiddelen. In 1944 met "verlof"
in Nederland keerde hij niet meer naar dat
kamp terug, doch dook te Utrecht onder. Na
de bevri~ding zette hij zijn studies voort en
beëindigde die in October 1948. Onmiddellijk
daarna werd hij weer in militaire dienst geroe-
pen en op 16 Februari 1949 uitgezonden naar
Indonesië als Reserve-Officier van Gezond-
heid 2de Klasse van de Kon. Landmacht. Na
korte tijd in het hospitaal te Batavia gewerkt
te hebben werd hij ingedeeld bij een leger-
onderdeel, dat eind April 1949 een gecombi-
neerde landing van uit de lucht en uit de zee
uitvoerde ten Zuiden van Padang (Sumatra)
met als objectief Soengei-Penoch, een ta-
melijk grote plaats, ongeveer 200 km Zuid-
Oost van Padang. Enkele uren na de landing
kwam men tot de ontdekking, dat dokter
Smeets zoek was. Men begon zich reeds on-
gerust te maken, toen hij plotseling gevonden
werd bij de vooruit geschoven verkennings-
patrouilles, "want daar had men hem even-
tueel het meest nodig", zei hij.

In Soengei-Penoch werkte hij mede aan de
wederoprichting van het Ziekenhuis, dat door
de benden voor hun aftocht was plat gebrand.
Hij maakte zich hier bemind bij ieder met wie
hij in aanraking kwam door zijn man:er van
optreden en zorgzaamheid.

Zijn werk werd door zijn superieuren zo-
zeer gewaardeerd, dat hij op 20 Juli 1949 zich
naar Padang moest begeven, om orders in
ontvangst te nemen voor een nieuwe, meer
verantwoordelijke taak in een anèler deel van
Sumatra. Enkele dagen tevoren was hem
reeds zijn bevordering tot Res. OH. v. Ge-
zondheid Ie Klasse (Kapitein) medegedeeld.
Op weg naar Padang echter ontmoette hij bij
Tapan in de bocht van een slechte bergweg



zijn dood. De jeep, waarin hij naast de be~
stuurder gezeten was, kwam daar in botsing
met een vrachtauto; door de schok botste hij
met zijn borst tegen het neergeslagen wind~
scherm van de jeep. Hij was onmiddellijk
bewusteloos en na ongeveer een kwartier
dood tengevolge van het springen van een.
slagader in de borstholten. De begrafenis had
plaats te Padang op het Ereveld onder over~
weldigende belangstelling van militaire en
burgerlijke zijde. Posthuum ontving hij de
onderscheiding voor "Orde en Vrede",

Zo werd deze, na veel tegenslag nauwelijks
begonnen, medische loopbaan plotseling afge~
broken. Evenwel, zij moge kort geweest zijn,
zij was niettemin rijk aan inhoud. Wat hem
kenmerkte was zijn onbaatzuchtige belang~
stelling juist voor de minst bedeelden en een~
voudigen, Zonder overdrijving mag van hem
gezegd worden, dat in hem een geneesheer
in de ware zin van het woord aan de mens~
heid is ontvallen.

MI. W. J. M. H. PLUYMAKERS,

WIM RUHULESSIN.

Wim Rühülessin was leerling te Rolduc
van 1928-1937. In '37 deed hij eindexamen
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Hogere Handelsschool. Hij sneuveide in in~
donesië op 16 Augustus 1949. Het was ons
onmogelijk verdere gegevens te verkrijgen
over 'de levensloop van deze oud~leerling.

WIM RUHULESSIN t

f



"Zeg, als het zomer wordt "

Als je eenmaal de lokkende roep van de
natuur hebt gehoord en onder zijn bekoring
bent gekomen, dan kun je in het vervolg je
maar m<X':ilijk aan die geheimzinnige macht
onttrekken. De wijde verte lokt zo sterk, de
horizon boeit zo uitdagend, het avontuur prik~
kelt zozeer en op .n zonnige morgen pak
je tent en plunjezak in en je gaat op kamp
of zwerftocht.

Laat 'n keer de wind jagen door de bomen,
laat de regen zwiepen in je gezicht. laat don~
kere wolken maar voorbij drijven, in die groot~
se' natuur ervaar je pas echt wat het zeggen
wil: een gelukkig kind van een grote Vader
te zijn.

En als de zon zo heerlijk brandt en 't wa~
ter van ven of beek je afkoelt of als je 's mor~
gens ~eel de natuur hoort en ziet ontwaken
of als je 's avonds als een andere Gezelle
onder de bekoring komt van de macht van de
stilte, dan kun je de goedheid van je Schepper
zo tastbaar voelen. '

"Zeg, als het zomer wordt, dan gaan we
zwerven!"

Het zal dit jaar de zesde keer na de oorlog
zijn, dat Rolduc in de zomervacantie op kamp
gaat. We hebben geen statistieken aangelegd
van het aantal heren en jongens dat aan deze
kampen heeft deelgenomen. We weten alleen,
dat we gaan in stijgende lijn en dat de be~
langstelling steeds toeneemt en dat hoe langer
hoe meer schot in onze kampen komt.

Er zijn veel jongens, die in de plaats van
hun inwoning geen troep of club hebben.
waarmee ze in de zomer er op uit kunnen
trekken en om nu ook deze mensen in de ge~
legenheid te stellen van een kamp te genieten,
werden de Rolducse kampen begonnen. Ge~
zien de zo juist genoemde belangstelling, blijkt
ook achteraf uit de feiten dat ze inderdaad
verantwoord zijn.

Er is echter meer. Het is niet enkel de be~

doeling een groepje jongens een week wat
ontspanning te bezorgen door hen bezig te
houden, er is een veel groter voordeel aan
onze kampen verbonden: we staan door het
jaar in het gewone leven naast elkaar als he~
ren en jongens, leraren en leerlingen, surveil~

lanten en besurveilleerden. We weten soms
te weinig van elkaar doordat we ons altijd
onder een bepaalde gezichtshoek zien en daar~
door baseren we ons oordeel op 'n punt in het
cijferboekje, 'n noot voor niet onderhouden
van het stilzwijgen, 'n repetitie en allerlei an~
dere officiële factoren. We benaderden elkaar

met de stijfheid van 'n Zondagse boord of de
onderdanigheid van 'n opzittend hondje dat
pootjes geeft. Op kamp zien we elkaar ook
eens van een andere kant en spelend, trek~
kend, en zwervend komen we veel "menselij~
ker" tegenover elkaar te staan, leren zodoende
elkaar beter begrijpen en de onderlinge ver~
stand houding krijgt een fikse duw in gunstige
richting en indirect wordt hierdoor de geest
van Rolduc ten goede beïnvloed. .

Op onze kampen heerst 'n aparte geest en
een eigen kampsfeer hangt om onze tenten en
vlag gemast en ieder, die ooit met jongens
naar buiten trok, weet dat juist van deze sfeer
het welslagen van 'n kamp afhangt, want dit
welslagen kan niet afgemeten worden naar
wat technische eisen, wat amusement of ro~

mantiek, 'n kamp is pas geslaagd als men als
een rijker en beter mens ervan terugkeert.
Moeilijk is deze sfeer te scheppen bij jongens,
die toevallig één keer per jaar een weekje sa~
men uit zijn, maar wij waren een heel jaar



samen en voeren in de kamp week de geest
daarom op een hoogtepunt: de geest van ons
kamp is de Rolducse geest op zijn best. Toen
dan ook verleden jaar enkele oud-studenten
per toeval te Grathem ons kamp tussen de
bossen ontdekten, voelden ze onmiddellijk de
vertrouwde sfeer aan en waren bij ons thuis.
Ze vonden het alleen jammer dat twintig jaar
geleden geen kampen van Rolduc gehouden
werden.

JUist om deze geest verheugen onze kam-
pen zich in de belangstelling van de President,
d:e door zijn trouw bezoek jaarlijks blijk van
meeleven geeft.

Er zijn natuurlijk wel eens mensen, die wat
huiverig tegenover het kampleven staan: de
koude grond en de regen roepen in hun geest
griep- en rheumatiekspookbeelden op, 't har-
dere leven dan het alledaagse wekt bij hun
fantasiebeelden van Hunnen en Noormannen.
Och, het valt best mee en als men zich wat

primitiever leert behelpen, wordt het gewone,
dat men iedere dag bezit, weer wat hoger
getaxeerd.

Zeg, als het zomer wordt dan staan dit
jaar onze tenten in Meijel, zoals ze stonden in
Epen, Oosterhout, Vijlen, Hoogcruts, Haelen,
Hom en Grathem. Dan genieten we weer heel
de dag van Limburg op zijn mooist, dan be-
ginnen we 's morgens met onze ochtendgym-
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nastiek op 'n bedauwde wei, dan bidden we
daarna veel intenser in onze altaartent tussen

de dennenbomen, dan spelen we weer onze
sportieve of romantische spelen, dan koken
we ons eigen potje, dan duiken we weer in de
beek, dan zoeken we naar sporen langs zand-

en grindwegen, dan besluipen we elkaar
's avonds in het donker onder de struiken,

dan zitten we zingend rond ons kampvuur of
dan springen we op onze fiets en zwerven ook
buiten de grenzen van Limburg rond.

"Zeg, als het zomer wordt, dan gaan we
zwer~en. . ... .", bedenk je niet lang, pak je
rugzak in en kom met ons mee!

Sj.



Klein-Rolduc in het Goud
Het was in de loop der geschiedenis van

Rolduc als onderwijsinstituut reeds vaker ge~
bleken, dat vele leerlingen, komend van zeer
verscheiden lagere scholen in den lande, de
noodzakelijke aansluiting misten om met suc-
ces de lessen der eerste klas van de drie stu~

dierichtingen te kunnen volgen. Deze aanslui~
ting zou alleen mogelijk gemaakt kunnen
worden door het leggen van een hechte basis
van voorbereidende kundigheden.

Uit deze overweging ontstond Klein~Rolduc.'

en geschikt, zouden er worden voorbereid tot
de eerste klassen van Gymnasium, Hogere
Burgerschool en Handelsschool.
. Na lang en rijp beraad gaf Mgr. Boermans

op 19 Maart 1898 zijn toestemming. Onmid~
dellijk begon Dir. Corten aan de ten uitvoer~
legging van het plan, waarvan hij gerust als
de voorvechter bij uitstek mag worden be~
schouwd. '

Van de aangrenzende tuinen - eigendom
van de familie Deutz - werd een aanzienlijk

KLEIN ROLDUC 1950

In 1898 besloot het bestuur van Rolduc aan

de inrichting een voorbereidende school toe
te voegen. Volgens de plannen zou deze uit
twee afdelingen bestaan, niet parallel aan
elkaar, maar onderscheiden en tesamen een

tweejarige cursus vormend. Het onderwijs zou
worden gegeven volgens een bijzonder en
doelmatig leerplan, in een afzonderlijk ge~
bouw, door afzonderlijk onderwijzend perso~
neel van geestelijken. Jongelui van 10~ tot
13~jarige leeftijd, voor doorstuderen bestemd

stuk grond gekocht. Een gedeelte daarvan
moest dienen om Rolduc aan de zuidzij de vrij
te leggen; een ander gedeelte om te worden
ingericht als speelplaats voor de toekomstige
leerlingen.

En na een jaar van hard werken stonden de
gebouwen gereed. Tot dusver vonden hier in
onooglijke lokalen de piano's en enkele klas~
sen een weinig aantrekkelijk onderkomen, nu
rees er een ruim bouwwerk op, in architecto~
nisch opzicht de fraaie voltooiïng van de mid~



denvleugelvan het huis, in pedagogisch en
hygiënisch opzicht de drie verdiepingen hoge
omsluiting van les-, speel-, eet- en slaapge-
legenheden der kleinen.

In de aanvang van het schooljaar 1899-
1900 werd het gebouw door Mgr. Drehmans,
Coadjutor van Roermonds bisschop, plechtig
ingezegend.

Klein-Rolduc was er. En Klein-Rolduc is

er nog. Derhalve begon het afgelopen school-
jaar voor de huidige bewoners met een be-
scheiden viering van het 50-jarig bestaan.
Zo'n feest - of liever: zó'n gelegenheid om
te feesten - markeert een belangrijk punt in
de geschiedenis van Rolduc, de moeite waard
om aangegrepen te worden voor een kleine
historische beschouwing. Uit de schaarse ge-
gevens welke ons ten dienste stonden, stellen

wij hieronder een geschiedenis der gebouwen
samen, en straks een korte schets van de ont-

wikkeling in onderwijs en opvoeding.
Het aantal leerlingen van het nieuwe Klein-

Rolduc bedroeg na de grote vacantie van
1899 ongeveer 60. Dit getal bleef de eerste
tijd behouden, pas later breidde het zich uit
tot ongeveer 100. Zij ontvingen hun lessen
gedeeltelijk in de tegenwoordige studiezaal,
die toen de helft kleiner was (nI. de eerste
cursus), gedeeltelijk in het klaslokaal, dat zich
tegenover de tegenwoordige speelzaal be-
vond, in het Instituut (nI. de tweede cursus).
De speelzaal lag op dezelfde plaats als thans,
maar diende bovendien als eetzaal voor ontbijt
en gouter, terwijl voor diner en souper ge-
bruik werd gemaakt van de toenmalige speel-
zaal van Groot-Rolduc, gelegen tegenover de
grote eetzaa1. Voor het nachtverblijf der leer-
lingen had men aanvankelijk blijkbaar vol-
doende met één slaapzaal, dortoir VI.)

In de klasruimten trad spoedig verandering
op. Het lokaal tegenover de speelzaal bleef
in dienst staan van het voorbereidend onder-

wijs, maar de lessen in de studiezaal vielen
uit, doordat een tweede klas in het Instituut

in gebruik genomen werd. Na de verbouwin-
gen in 1925 betrok Klein-Rolduc de lokalen,
die zich bevinden in het verlengde van speel-
zaal en studiezaal. aan de kant der Klein-

Rolducse cour. Sedertdien zijn daar tot heden
toe de leerlingen van de Voorbereiding tijdens
de lesuren gehuisvest gebleven.

Het studiezaaltje ontving in 1910 een wel-
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kome uitbreiding: de daarachter gelegen klas
werd erbij getrokken. In 1922 werd in deze
uitgebreide zaal een nieuwe vloer gelegd en
het jaar daarna werd hij andermaal aanmerke-
lijk vergroot door toevoeging van de gang die
er naast liep. Twee zuilen en een stenen pi-
laar, zich in de speelzaal voortzettend in drie
zuilen, wijzen de laatste vergroting nog duide-
lijk aan. De huidige bevloering dateert van
1930, terwijl de studiezaal in 1937 en voor de
laatste keer in 1949 terdege onder handen
genomen is.

De speelzaal kreeg een uitstekende beurt in
1936. Hij werd toen vergroot met het gedeel-
te, dat zich thans onder glasbedekking be-
vindt. Tevens werd in dat jaar een nieuwe
vloer gelegd en werd de mooie lambrizering
van gekleurde tegel aangebracht.

Met eten was Klein-Rolduc vroeger een
beetje ongelukkig. Daartegenover staat nu
echter de weelde, de te benijden gebruiker
van twee eetgelegenheden te zijn. Werden
ontbijt en gouter tot 1927 meestal in de speel-
zaal genuttigd, nadien kon men terecht in een
eigen eetzaal. ontstaan door de welgeslaagde
verbouwing van twee klassen in het Instituut.
In dat zelfde jaar nog kon de voormalige
speelzaal van Groot-Rolduc als eetzaal voor
diner en souper worden ingericht.

Wij zagen al. dat vanaf de oorsprong van
Klein-Rolduc het jeugdige volkje des nachts
geherbergd werd in één slaapzaal, dortoir VI.
Toen het aantal leerlingen groter werd, werd
ook dortoir V in gebruik genomen. Dortoir VI
werd opgeknapt in 1928, in 1929 ontving
dortoir Veen nieuwe vloerbedekking, gloed-
nieuwe lavoirs werden op beide slaapzalen
geplaatst in 1931, een flinke beurt kreeg VI
in 1936 en V in 1938. In 1931 was er op
Klein-Rolduc een stenen trap gebouwd, die
van de begane grond leidde naar dortoir VI.
Twee jaren later verscheen in de muur van
de eerste overloop een prachtig glas-in-Iood
raam van René Smeets, voorstellend St. Jo-
seph als beschermer der zuiverheid: de Pa-
troon der jeugd.

Op de cour werden in 1927 de sanitaire
inrichtingen naar de eisen des tijds vernieuwd,
en in 1930 werd de toestand der speelplaats
radicaal verbeterd.

Eigen piano-kamertjes had Klein-Rolduc
reeds gekregen in 1925, toen vroegere klassen



van het instituut als zodanig werden omge~
bouwd.

In de jaren 1922-1927 werd geheel Rol~
duc van technische installaties voorzien: het
spreekt voor zich, dat ook Klein~Rolduc toen
kwam te delen in het genot van electrische
verlichting en centrale verwarming.

Het schone werk van tientallen jaren dreig~
de 28 Nov. 1945 vernield 'te worden: op de
oude kofferzolder boven de slaapzalen 111
en V brak brand uit. Door kordaat ingrijpen
van de Rolducse brandweer gelukte het de
schade, althans voor Klein~Rolduc, tot deze
dortoir te beperken. En reeds in 1946 verrees
slaapzaal V des te fraaier uit de assen.

Een andere bedreiging is helaas een perma~
nente: de gebouwen verdragen het niet, dat zij
in de buurt van een kolenmijn gelegen zijn.
Laat ons hopen, dat er spoedig een probaat
middel zal gevonden worden, om de schade~
lijke gevolgen hiervan op te heffen.

Om zekere economische redenen achtte men
het in 1899 verstandig, aan het hoofd van
Klein-Rolduc een zelfstandig bestuur te plaat-
sen, dat te waken had over onderwijs en op~
voeding, maar bovendien belast was met de to~
tale administratie van de inrichting. In dit licht
heeft men de functie van de regent te zien,
lange tijd door R D. Joseph Raven met liefde
en enthousiasme waargenomen. Naast de re~
gent trad de prefect op als handhaver van de
orde van 1899 tot 1903 vertegenwoordigd
door de persoon van R D. Mathias Herman.
Bij de vervulling van zijn taak werd hij bij~
gestaan door surveillanten van Groot~Rolduc.

Het regentschap kwa,m naderhand te ver~
dwijnen: daarmee werd Klein~Rolduc onder
het éne bestuur van geheel Rolduc gesteld.
Sedert die tijd hadden prefect en surveillanten
de zorg voor de opvoeding der jeugd, totdat
in 1925 de figuur van de onderprefect in het
leven geroepen werd. Piëteitshalve vermelden
wij hier degenen, die zich als prefect of onder-
prefect hebben beijverd, aan het dwergenvolk
van Klein~Rolduc de eerste beginselen van
een karaktervol, christelijk leven bij te bren~
gen.

Prefecten: de Zeer Eerw. Heren M. Her~
man (1899), H. Systermans (1903), M.
Knops (1914), B. Janssens (1920), H. Tur~
lings (1929), P. Meisen (1935).

Onderprefecten: de Zeer Eerw. Heren H.

88

Turlings (1925), W. Hillebrandt (1929), J.
Bohnen (1930), M. Waterval (1936), L. Bes-
sems (1942). Hun zij alle hulde!

Thans wordt de functie van prefect uitge~
oefend door RD. M. Waterval (sedert
1942), die van onderprefect door R.D. G.
Hommes (sedert 1945).

Gelijk wij reeds relevéerden, werd oor~
spronkelijk het onderwijs als twee-jarige cur~
sus gegeven. In 1909 werd deze cursus tot
een één~jarige gereduceerd. Aan de school
waren eerst niet-erkende priester-leraren ver-
bonden, die geen ondetwijzersbevoegdheid
bezaten. Pas sinds 1919 zal het een bevoegd
onderwijzer zijn, die de leerlingen opleidt naar
de beginselen van het lager onderwijs, maar
dan naar die van het lager onderwijs op hoog
peil. Omdat echter de cursus voortdurend ge~
zien moest worden als een voorbereiding op
verdere studies, bleven Latijn en Frans, vak~
ken waarin van het begin af werd onderwe~
zen, zoveel als nodig was op het programma
staan.

Ere wien ere toekomt! Wij vermelden daar-
om gaarne de priesterleraren van het eerste
uur: J. Raven, M. Herman, J. Cremers, F.
Lemmens, L. Coenen.

Maar bijzonder werk werd verricht door
hen, die dag na dag, ja jaar na jaar voor de
klas stonden: het eerste Hoofd, de Heer J. H.
Linssen (1919-1922) en diens opvolger, de
Heer A. C. J. van der Heyden (1923-
heden). Bijgestaan en gesteund do:::;r een
schaar van leken~onderwijzers en doo,r enkele
priester~leraren van het Gymnasium, zijn zij
het geweest, die van het voorbereidend onder-
wijs te Rolduc maakten wat het thans is: de
hechte b3sis voor verdere studiën, welke Dir.
Corten bij de stichting voor ogen stond.

Zo waren dus, van 1899 tot op de dag van
vandaag, de leerlingen van de voorbereidende
school degenen, die de eigenlijke bevolking
van Klein~Rolduc uitmaakten. Maar meestal
werd hun in studiezaal, speelzaal en slaapzaal
gezelschap gehouden door een gedeelte van
de eerste klas der 3 Rolducse scholen. Deze
toegevoegde bevolkingsgroep vertoonde ech~
ter een onstandvastig karakter, omdat de aan~
wezigheid ervan afhing van het getal der leer~
lingen, die op Rolduc de laagste klassen volg-
den.

Een dorre uiteenzetting als de bovenstaan-



de is natuurlijk niet in staat - wij zijn ons
daarvap bewust - om enig beeld te geven
van het leven - het lévende leven - dat de
Benjamins geleid hebben en leiden binnen de
veilige beschutting van de muren van Klein~
Rolduc. Men zou daarvoor moeten vertellen
Qver het studeren en het spelen, de inspan~
ning en de ontspanning van iedere dag, en
over de bijzondere gebeurtenissen, die kleur
en fleur gaven en geven aan het, anders een~
tonige, kostschoolbestaan. Men zou moeten
vertellen over de guitenstreken, de dwaze in~
vallen en de daverende lach~om~niets. Over
de heimelijke angst om St. Nicolaas' verschij~
ning - het gebeurde, dat ruiten werden stuk
geslagen en enkele bangelingen de kerk in~
vluchtten! -; over de glorie van een niet te
dikwijls behaalde voetbal~overwinning; over
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de trots om een eigen vlag; over de vreugde,
op Directeursdag, nu Presidentsdag, in de
eetzaal van de groten te mogen aanzitten;
over de Zondagse declamaties; over het Duits
bosquet, dat op warme zomermiddagen voor
Klein~Rolduc open staat; over de ijspret van
de winter, die vroeger werd uitgevierd op
eigen vijver. En over zoveel méér.

Het is niet de bedoeling van dit artikel.
Klein~Rolduc bestaat 50 jaar, Wij hebben

bij gelegenheid van het gouden feest een paar
grove historische lijnen willen tekenen, en hen
willen huldigen, die zich. door stichting en
consolidatie verdienstelijk maakten.

Moge hun werk met liefde worden voort~
gezet!

J. L.



Intercollegiale te Sittard
Maandag 1 Mei. Heel Rolduc gaat van~

daag naar Sittard... heel Rolduc naar de
Intercollegiale! Om 8 uur 's morgens staan 8
bussen startklaar voor de poort van Rolduc.
Het weer belooft goed te worden... bloesems
geuren overaL.. in de top van een uitbottende
kastanjeboom fluit een merel zijn hoogste lied
voor zijn broedend wij fje.

Hèt instappen vraagt niet veel tijd. De bus~
sen vooraan worden stormenderhand inge~
nomen door de- laagste klassen; de ouderen
doen 't wat kalmer. Overal een vleugje oranje.
Vandaag viert Hare Majesteit Koningin Ju~
liana haar 41ste verjaardag en wij vieren met
haar.

De motoren slaan aan... even veert onze
bus op door de oneffenheid van de laan...
dan zijn we op de harde weg. De stemmen
komen los en door de open raampjes golft 't
geluid naar buiten. Jongens, die kelen zijn
perfect; wat zullen we hem van katoen geven
in Sittard.

In een flink tempo gaan we in de richting
Heerlen. Overal langs de weg zien we rood~
wit~blauw en oranje en we zingen van ons
Limburgs vaderland "waar aan het oud
Oranje~huis 't volk blijft houwen trouw",
Links van ons is een huisdeur versierd...

Welkom thuis... en stil wensen ook wij die
kerel geluk met zijn behouden thuiskomst.

't Is warm in de bus. De zon doet vandaag-
extra haar best. Ze wil' t blijkbaar goed ma~
ken dat ze ons in de Paasvacantie zo vaak in
de steek heeft gelaten.

Voor ons zien we de torens van de Sint
Petruskerk en van de basiliek van O. L.
Vrouwen spoedig staan we stil voor het Col~
lege van Sittard. "Wij zijn niet bang.. .." zet
een zware bas vooraan in onze bus in als hij
een groep externen van Sittard gewaar wordt.
Nee, bang zijn we niet maar wel vol spanning.
We worden voor het College ontvangen door
Directeur Turlings en enkele Heren leraren.
Dan stellen wij ons op en onder mars~muziek
van onze harmonie trekken wij door de stra~
ten van Sittard naar 't terrein van de Sittardse
Boys. Wij zoeken een goed plaatsje uit als de
elftallen van Roermond en Sittard voor de
eerste wedstrijd op het terrein komen. Even
staan we nog op als onze harmonie 't Wilhel~
mus speelt. Dan klinkt de fluit van de scheids~
rechter voor de eerste keer en de Intercolle~
giale is begonnen.

De eerste wedstrijd Sittard-Roermond
eindigt met een nederlaag van Roermond.
1-0.

De volgende match Weert-Rolduc begint
met een Ganval van Weert op ons doel en 't
blijkt al dadelijk dat de linksbuiten van Weert
ecn snelle, gevaarlijke speler is. Onze achter~
hoede onderschept deze eerste aanval. Dan
wordt de bal naar voren geplaatst... onze
midvoor vangt hem op... even dribbelt hij
ermee naar voren... lost dan op enige afstand
van dé goal een schot dat de keeper totaal
verrast, 1-0. Aangemoedigd door dit on~
verwachte succes en door 't enthousiasme van
Rolduc-langs-de-lijn komt onze voorhoede
direct weer terug en ik denk dat het een flinke
overwinning zal worden voor ons elftal.

Verleden jaar waren we door veel pech in
onze eerste wedstrijd op de derde plaats ge~
komen. Sindsdien is onze achterhoede wel een
beetje verzwakt maar in onze voorhoede is
het schot gekomen dat we daar zo lang mis~
ten. Vaak zagen we in de wedstrijden die
Rolduc' s Elftal in de loop van dit jaar speelde



de keeper van de tegenstanders tevergeefs
springen of duiken naar een zuiver geplaatst
hoekballetje of naar een hard schot. Onze
voorhoede heeft geleerd hoe een doelpunt
moet gemaakt worden en daardoor is onze
verwachting gegroeid dat de eerste plaats op
de Intercollegiale dit jaar voor Rolduc zal
zijn. Maar het zal anders uitkomen. Dadelijk
na onze eerste verrassende aanvallen heeft de
Weerter achterl,lOede haar vorm te pakken.
De stopper ruimt de ballen voor het doel op.
Onze rechtervleugel wordt volkomen lamge~
legd door de linkerback die over een goed
inzicht en flinke routine blijkt te beschikken.
Onze spelers op de linkervleugel zijn te klein
en te licht voor deze achterhoede en al doen
ze nog zo hun best en al proberen ze nog zo
veel. niets wil hun lukken. Zo staat onze
midvoor geïsoleerd en alleen kan hij ook niets
beginnen. 't Is d'an ook begrijpelijk dat spoe-
dig de gelijkmaker konit. Met deze stand e:n-
digt het eerste gedeelte.

Na de rust komt Rolduc wat meer los; de
voorhoede wordt goed in bedwang gehouden
door de Weerten:1fen en de weinige schoten
op doel zijn van tè ver om succes te hebben.

Het is heet. Al anderhalf uur staat de zon
op mijn rug te branden. Zeker heeft deze
hitte, die zo ineens gekomen is na enige weken
regen en guur weer, haar invloed op 't spel.

Ook de tweede helft verstrijkt zonder dat
we iets moois te zien krijgen. Omdat de stand
gelijk is, wordt de wedstrijd met een kwartier
verlengd. Luid aangemoedigd stellen onze
spelers zich opnieuw op. Dadelijk pakken alle
spelers flink aan, en Weert wordt op de eigen
helft teruggedrongen, maar de W eerter ach~
terhoede blij ft onverbiddelijk. De stand blij ft
1-1.

Penalties zullen uitmaken wie in de finale
komt en inderdaad Rolduc is de gelukkige.

Het is intussen tijd geworden voor de lunch,
maar de meeste jongens blijk~n meer dorst
dan honger te hebben. Even wandelen we
door Sittard, vrij als een vogel. Doch veel tijd
hebben we niet, want we willen op tijd terug
~ijn op het terrein voor de verliezersronde
RoermOnd-Weert. Deze match eindigt in het
voordeel van Weert. Uitslag 3-0.

Eindelijk zijn we dan gekomen aan de fi~
nale Sittard-Rolduc. Al aanstonds blijkt dat
Sittard een betere wedstrijd gaat spelen dan
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vanmorgen. Luide aanmoedigingen aan beide
kanten, Hup Rolduc! Hup Sittard! De tribune
davert en 't stof vliegt in wolken uit de plan~
ken. 't Wordt al gauw duidelijk dat onze
ploeg 't niet kan houden. Sittard trekt onmid-
dellijk ten aanval en met e,~riSchot van dicht~
bij valt de eerste goal. Verschillende spelers
zijn vermoeid en al werkt onze rechtshalf als~
of hij pas aan de eerste wedstrijd begint, 't
kan hem niet baten.

Tijdens de rust arriveert onzz President op
't terrein. Ook de burgemeester van Sitttard
is aanwezig.

Ook na de rust speelt de wedstrijd zich
voor 't grootste gedeelte op onze helft af.
Onze backs zijn doodmoe en zij kunnen de
nederlaag niet meer tegenhouden. Een mis-
trap en onze keeper is een gesla~en man.

2-0. "Met enthousiasme kun je één wedstrijd
winnen, maar geen twee", zegt een vurige
Sittard-supporter naast me. Men zegt, d:lt er
verschillende goede spelers zijn, maar dat
systeem en techniek ontbreken, Misschien
hebben zij gelijk. Kort voor het einde weet
Sittard nog een doelpunt te maken.

Rolduc wordt dus tweede en de spelers
krijgen elk een medaille als herinnering. Twee
jaar geleden bezetten we in Weert de 4e
plaats; verleden jaar op Rolduc de 3e; 't vol~
gend jaar nog één trapje hoger?

Drie jaar achter elkaar heeft Sittard de
Intercollegiale gewonnen en komt daardoor
definitief in 't bezit van het wisselbeeld.
Proficiat!

Voor ons is het een mooie dag geweest.
Een dag waarop heel Rolduc zich één voelde
en waarop we ondervonden hoe goed het is
op Rolduc te zijn.

JOS OYEN, Phil. Sup.



Als groot en klein tesamen zijn....
In de late avond is de rust van een zomer~

dag plotseling verdwenen: de aarde wil gaan
slapen, maar wind en regen en donder orches~
treren hun machtig, adembenemend lied, ter~
wijl S.S.~lijnen van vuur bijwijlen een grillige
verlichting werpen op de partituren van deze
toornig~grommende harmonie. De aarde kán
niet slapen: zij voelt zich klein en bang, als de
hemel zich zo groot en zo sterk toont.

Het is reeds voor de tweede maal achter
elkaar, dat er dit jaar boven Rolduc een on~
weer losbreekt. Ook gisteren hebben de grote
en de kleine elkander op deze wijze in de
avond ontmoet. Maar daartussen ligt de
samenkomst va"ngroten en van kleinen, waar~
van de volgende regels een beschrijving wil~
len geven.

Al enkele dagen leefden wij in spanning.
0 ja, wij hadden tevoren allemaal wel eens
met zo'n getoogd heer~student een praatje ge~
maakt: met een broer, met een neef, met een
bekende. En eerlijk gezegd hadden wij dan
nooit zo heel veel gemerkt van de ernst en
de wijsheid, die geacht worden hun kenmer~
kende eigenschappen te zijn. Dus waren zij
ons dan best meegevallen. Maar stel je voor,
dat een hele troep van die mensen tegelijk op
je af komt! Gaat dat niet wat lijken op het
"zwarte gevaar"? Gaat dat niet wat overeen~
komst vertonen met de dreiging van donder~
koppige wolken, die samenscholen om een
kanjer van een onweer op touw te zetten (zie
boven) ? Verbeeld je: alweer een wolkbreuk!
zou het dan toch waar zijn, dat zij meer weg
hebben van de (jongere) Heren dan van ons?

Onze ~ieuwsgierigheid zocht een oplossing
in de richting van dergelijke gedachten. Als
wij dachten, want de meesten van ons kregen
het niet klaar, zich een redelijke voorstelling
te vormen van hetgéen te gebeuren stond.
Evenwel: of wij tot de categorie der denkers

behoorden, dan wel tot he~geslacht der onwe-
tenden, één idee hadden wIj allen. Zij moesten
nog familie van ons zijn, degenen die met een
bezoek tot ons kwamen. Er is gesproken v:::n
grotere broers. Broers dan, die wij lange tijd
niet meer hadden gezien, omdat zij aan het
huishouden waren ontgroeid. Maar toch
broers. Dragen wij tegenwoordig de broek
niet, die zij niet meer gebruiken? En zullen
wij, als 't God belieft, ons niet eens mogen
steken in het kleed dat hen thans omhult? Zó
past het in goede families!

's Morgens zouden zij komen. En zij kwa-
men. De indrukwekkende front radieux van
Rolduc was getuige van de begroeting. Het
waren maar enkelen van de talrijke zonen der
heilige Citée, die op dat moment ervoeren
- en van hen geen een uitgezonderd - dat
midden in hun hart een herinnering lag die
een klein heimwee leek: Rolduc was en, zo
meenden zij beter dan wij, is nóg een aimable
lieu. En zou het feestelijk getrompet van onze
wakkere harmonie niet in staat zijn geweest,
de minder aangename dingen de lucht 'in te
blazen? Dat is niet nodig, dachten de Semina-
risten. Daar gáán de noten! dachten wij. Kort~
om, de riante voorgevel maakte het mee, dat
de huidige bewoners van Rolduc lachten en
gebaarden van vreugde, en dat de vroegere
bewoners van ontroering vergaten, dat een
muziekgezelschap na een speelmars en een
loopmars enkel maar stilstond om te wachten,
of zij zich met het oog op de organisatie alstu~
blieft wilden aansluiten. Er moesten ontelbare
handen worden geschud - nog een en nog
een, zei de boekhouder van de Lijfrente -, '
maar eindelijk stonden dan allen op de cour:
Rolduc's voor front had om zóveel geestdrift
achter zijn stenen het wijze, grijze hoofd ge-
schud, het kreeg prompt zijn geruststelling
door een daverend "Lève Rolduc!"

Toen zij er waren, en hartelijk waren be~
groet, moest de eigenlijke dag beginnen.



Waàrmee beter - zij waren een groot~semi~
narie en wij een klein - dan met een Hoog~
mis, waaraan nu eens alle luister werd bijge~
zet? In dat uur hebben zij, heel zeker, voor
ons gebeden, en wij voor hen. Het was een
geestelijke activiteit over en weer van de edel~
ste soort, waarover je als vanzelf aan het me~
diteren raakte. Onze President stond in de
volle waardigheid van zijn priesterschap aan
het altaar, maar Roermond diende. Zij zon~
gen, en het was mooi, maar wij zongen ook,
en het was niet minder mooi. En de assisten-
ten kwamen wel van daarginds, doch tevens
waren zij heel nauw met ons verbonden: hoe-
veel jaren hadden zij hier ook al weer ge-
woond?

Zo ging de Hoogmis voorbij. Even voelden
wij de diepere betekenis van deze dag. Je
kunt geestigerwijs best van broers spreken.
Toch is het geestelijkerwijs een mooie waar~
heid. Zij en wij, we hebben hetzelfde ideaal,
zo hoog, dat de President van Roermond bei~
de seminaries terecht de heerlijkste instituten
van Limburg kon noemen. Vandaag zagen we
die overeenkomst bijzonder scherp. We zijn
broers, zij de groten, wij de kleinen. Daarom
is het goed, wanneer wij elkaar nu en dan
ontmoeten. Wij zien hen, en we weten dat zij
ons voorbeeld zijn. Waar wij naar streven,
dat bezitten zij reeds of al bijna. En zij zien
ons, en ze weten, dat ook wij het goed menen
met onze roeping. Dat is voor hen een troost.
Maar van beide zijden begrijpen we, zij mis"':
schien beter dan wij. dat er moeilijkheden
zijn. We moeten elkaar bijstaan, zoals we
elkaar bijstonden bij de viering van de Hoog-
mis - dat is de les van deze dag.

In een Hoogmis kun je, de schaarse keren
dat je met Gods genade ijverig meewerkt,
wel tot diepere gedachten komen. Elkaar ont~
moeten, dat doe je echter niet bij voorkeur in
de kerk. Natuurlijk, als er iemand belang
heeft bij wat Zijn groten en kleinen uitvoeren.
dan is het stellig de goede God. Wij hebben
daarom in de namiddag acte de présence bij
Hem gegeven: we zijn er nog, hoor, en we
vermaken ons uitstekend! Hij heeft toen ge-
glimlacht, al zagen we het niet. en ook Onze
Lieve Vrouw was tevreden met dat liedje
voor Haar.

Voor het overige: professoren en studenten
van beiderlei soort konden het best met elkaar
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vinden. Daar was een bijeenkomst in de aula
- 0 die aula! wat een bezit op zo'n dag! -,
waarop we poogden, elkaar de loef af te ste~
ken in toespraak en in zang en in voordracht,
Wie heeft het gewonnen? Wat een vraag!
Hier voegt geen antwoord, want het was geen
examen en daarna was er geen prijsuitdeling:
het ging er maar om, dat we elkander een
beetje leerden begrijpen.

En daar was een diner, dat niet Zondagser
was dan het gewone Zondagse. Het feest
stond dan ook niet op tafel, maar het hing in

de luch), de feeststemming, wel te begrijpen.
De twee Presidenten zaten broederlijk naast
elkaar - waren dat nu twee grote broers, of
óók een grote en een kleine? - en zij weer-
den zich in eenkóen gevecht met het wapen
van het woord. Wat of dat daar 'in Roermond
toch voor een zàak was? vroeg de een kort.
Wat of het op Rolduc toch allemaal prachtig
was! antwoordde de ander lang. Waarbij wij
maar gelachen hebben en op het laatst met
echt natuurlijk water geklonken' en gedronken
op de gezondheid van professoren, wijsgeren
en ons zelf. Of onze President meende, dat de
gedienstige zusters zonder zijn medeweten
toch voor geestrijk water hadden gezorgd,
weet ik niet, maar zijn voorhoofd rimpelde,
toen hij hoorde dat een vreemd lied werd aan-
geheven. Naderhand bleken het de Seminaris-
ten te zijn geweest, die daar even een eigen
compositie, hun volkshymne, ten beste had-
den gegeven - en de rimpelige zeespiegel
werd weer glad, ja golfde dan van een glim~
lach. En ook wij niet mis. Andermaal een
rimpel, maar nu rimpel en glimlach tegelijk:
want Lève Rolduc was overduidelijk het
werkstuk van een veel knapper componist!

Het zijn vandaag zij en wij, die de dag vul-
len en vervullen, Of om beurten, Of tesamen.
Nu is voetballen naar mijn begrip altijd een
sport geweest, waarbij twee partijen, liefst
tesamen, nodig zijn. Die waren er dan ook,
en om dat te bewijzen geschiedde de aftrap
door vertegenwoordigers van beide, om beur-
ten, maar het voetballen zelf was toch tesa-
men. Tenminste, algemeen wordt aangeno~
men, dat het nog een voetbalspel was. Des~
kundigen beweren' echter, dat de-deur ernaast
geen verschil meer gemaakt moet worden tus-
sen spelen en rusten. Geheel rusten was dit
inderdaad niet, anders zou de uitslag niet



1-1 geweest kunnen zijn. Overigens was
deze eindstand de juiste uitdrukking der ver~
houdingen. Toegegeven, in een ontmoeting
met dezelfden. buiten het kader van deze ont~
moetingsdag. hadden wij. ondanks de geest~
driftige voorspelling van Prof. Feron over
een 5-0 zegepraal van de zijnen. de slag ge~
wonnen. Nu niet. Nu wij niet en nu zij niet.
Want winnen of verliezen was vandaag van
geen belang: wij moesten elkaar leren kennen.
Bij een ander resultaat. dat in tekens van
winst of verlies geformuleerd had moeten

worden. hadden we elkaar stellig 'àl te goed
leren kennen. En dat was óók niet de be~

doeling!
Toen we dan eindelijk een beetje wisten.

wat we aan elkaar hadden. hebben we samen

toneel gespeeld. Samen? Ja: wij verschaften
zaal, muziek, costumes en grime en zorgden
tijdig voor passende lachsalvo' s, zij leverden
het spel. Tengevolge van aller medewerking,
meen ik, duurde het stuk de helft langer -
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gelukkig maar! - dan het elders geduurd zou
hebben. Dat zat zo. Er was een wederzijdse
beïnvloeding. I:Ietspel wekte het lachen der
toeschouwers. Het lachen wekte de inventieve

aanleg der spelers. Enzovoorts. Zodoende kon
Schmoll niet makkelijk het eind van zijn la~
mentaties vinden en haalde Kratzer er een

Jodenstreek te meer om uit; dus kreeg, de
boekhouder telkens gelijk als hij zei de. wel
heel erg ongelukkig met zijn eten te zijn;
waardoor de handige rentmeester zich van de
YJ'eeromstuit als bijzonder goochem ontpopte;
zodat het laat was, toen de luchtkastelen van

Hartwig gelegenheid kregen om in te storten.
Enfin. daarover mag hier niet verder ge~

schreven worden. Laten wij het er slechts over
eens zijn, dat de dag niet beter besloten had
kunnen worden. Wij hádden daarmee het
antwoord op onze vraag. Maar het onder
woorden te brengen? Dat doe ieder voor zich
zelf! Er zijn aanwijzingen te over waaruit men
kan putten naar believen. En 2nders liet het
avondlijke "Ad~eu Rolduc" van onze gasten
geen twijfel over: ook zij hadden er spijt van,
dat het uit was.

Helemaal uit is het echter niet. De herin~

,nering is door de onweersbui - zij hadden
daaraan geen schuld, volstrekt niet! - niet
weggespoeld. En herinnering. dat is, natuur~
lijk, een dochter van het verleden. Maar is zij
ook niet een beetje de moeder van de toe~
komst?

Het was een dag, die smaakt naar meer.
Welaan dan, tot een ander keer!

J. L.
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Ailbertus' V1S1oen
~

"Profectus est, nescius quocunque
duceret eum Dominus"

Annales Rodenses.

In dit stille middaguur, als de broeders
schertsend door de kloostertuin wandelen en

de koelte van de bronnen zoeken tegen de
hellingen, is Ailbertus alleen in zijn kleine
werkschuur. Het is er schemerig in de hoeken
ondanks de felle val van het zonlicht in de
zomermtddag. Slechts bij de kleine ramen op

kleur en warmte lijken één element geworden
in de omhulling van de stilte.

Men heeft onder elkaar de priester Ailber~
tus wat vriendelijk bespot, omdat hij - niet
tevreden met de ,eenzaamheid van het kloos~
ter - altij d weer, een nieuwe eenzaamheid
zoekt in zijn werkhut in het bos. En hijzelf
weet nauwelijks, waarom hij in zijn leven al-
tijd weer op de vlucht moet zijn voor zijn
eigen omgeving. Waarom hij altijd vertrekken
moet van wat hij zichzelf dierbaar, heeft ge~

het Noorden schijnt het licht op zijn werk~
tafel, en in dat licht beweegt zich zijn hand
met de tekenstift in vaste lijnen over het pa-
pier. Achter hem op de grond is het hel ver-
lichte vierkant, waar de zon binnendringt
door de openstaande deur. Er is in de stilte
slechts dat hoge zingen van de zomer, dat
zinderend deinen van warmte en Jicht, waarin
een enkele maal een vogel fluit. Licht, geluid,

maakt, waarom hij de oogst niet kan afwach-
ten van wat hij zelf gezaaid heeft. Hij, de
stichter van gemeenschappen, is zelf altijd
weer de eerste om in de ee:p.zaamheid te gaan,
gedreven door de onrust, die het volmaakte
zoekt en altijd geloven blijft, dat hij dit vol-
maakte vinden zal op de eerstvolgende pleis..
terpIaats.

Zo was het in Doornik geweest, die rijke



stad in het bloeiende Brabantse land. Lag niet
zijn leven helder en doorzichtig als een vijver
op zomermiddag vpor hem, toen hij als kind
in het klooster trad. Hij behoefde slechts na
te doen, wat anderen vóór hem deden: het

koorgebed, de sttidi;e,-Jde meditatie, de altijd
eendere wentel gang .der dagen in de verzorg~
de beslotenheid der welvarende abdij.

Maar het kostte hem moeite de armen, rus~
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Dan vond zijn hand tekenstift en papier en
hij bouwde uit zijn verbeelding kerken en
kloosters op 'papier, kastelen soms, maar die
laatste verscheurde hij beschaamd. Bloemen
en paarden tekende hij in vaste lijnen; en al
wist hij, dat dit alles buiten de orde van zijn
dagtaak viel, en dat het influisteringen waren
van een geest, die hem bewoog de regelmatige
paden te verlaten, hij kon de hand, waarmede

tig over elkaar geslagen, te verbergen in de
brede mouwen van het habijt en zo de Metten
te zingen in het koor, hij moest zijn stappen
dwingen in de rustige gang der broeders,
wanneer zij na de maaltijd de binnenplaats op
en af liepen. En in zijn cel. gebogen over zijn
boeken, steunde hij het hoofd in zijn handen
en er groeide een zekerheid in hem, dat er
andere dingen van hem gevraagd werden.

hij zichzelf zo vaak kastijdde, niet weerhou~
den" schoonheid te maken.

Dat alles is al weer lang geleden. Hij heeft
zijn eerste kerk gebouwd buiten Doornik en
een klooster ,.In prato". Daarna weer een
klooster in Elsbech. En toen had het genoeg
moeten zijn, want men mag van het leven niet
meer vragen, dan het geven kan. Hij had zijn
gelukkige uren gekend onder de werklieden,



die zijn tekeningen tot fê"Vénde gebouwen
maakten. Hij had iedere steen van de torens
naar boven zien reizen. Maar als hij voor het
eerst met de broeders de kerk binnentrok en
de geuren van de steen, de specie en het hout
nog in de gewelven hingen, dan wist Ailber~
tus met een felle zekerheid, dat hij vertrekken
moest, nu het werk gedaan was. Want er
wachtte hem hier niets anders dan de rust der
ouden, het trage komen en gaan der dagen,
de serene stilte, die hij minde en tegelijk ont~
liep.

Toen de broeders opgetogen fluisterden bij
de eèfste maaltijd in de refter, weende Ailber~
tus en in de vroege ochtend van de volgende
dag, nam hij zijn reisstok en zijn mantel en
liep de opgaande zon tegemoet, terwijl Thye~
mo en Walger, zijn broers, hem aarzelend
volgden.

Toen was die wo~derlijke tocht naar het
Oosten begonnen in lange dagmarsen. Zij
Ii~pen gedrieën en werden niet moede te zin~
geb, want zij liepen achter een droom aan die
werkelijkheid moest worden. Hij wist het: hij
zou de kerk van zijn grote liefde bouwen en
het klooster, waarin zijn onrustig hart rust
zou vinden. Het zou in de eenzaamheid zijn,
die hem getoond was in visioenen, in het ddl
van vrede, waar de woeste beren zouden wei~
den met de schaapskudden.

Zijn komst in het land van Rode leek de
vervulling; het bos om hem heen verwelkomde
hem als een oude vriend, de bronnen in de
heuvels spraken met zachte stemmen tegen
hem en toen hij uitgestrekt in ootmoed op de
grond zijn dankgebed sprak, zongen de klok~
ken onder de grond, alsof alle klokken van
Rome beierden in het hart van de aarde.

Hij heeft er een klein bedehuis gebouwd
en de belofte van zijn grote kerk ingegraven
onder het houten altaar. Wie hem kwam be~
zoèken, bleef, als in de ban van zijn blik.
Onder de bomen stonden de cellen der broe~
ders en wanneer zij bijeen waren in de kleine
kerk, dan klonken de getijden der ongeoefen~
de zangers schoner, dan Ailbertus ze ooit
elders hoorde.

Dit heeft enige jaren geduurd en in die
jaren groeide in Ailbertus' werkhut in het bos
de droom van zijn kerk uit in vele tekeningen.
Wat hij vandaag ontwierp, werd na enige tijd
verworpen om vervangen te worden door nog
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grootsére concepties: méer zuilen en grot'~ré
bogen, kostelijker kapitelen en glasvensters,
zoals de Franse meesters ze maakten in hun
kathedralen. Het was ee'ri heel'lijke tijd" waar~
in de scheppende verrukking hem verwarmdk:
en waarin de weken verbloeiden onder de
ijver voor de schoonheid van het huis Gods,
dat hij hier moc'ht bouwen.

Tot de dagen keerden en een andere wer~
kelijkheid zich aan Ailbertus opdrong: de
kleine twisten tussen de broeders, de versto~
len opmerkingen van Embrico, wanneer zij
samen bij de bouwplaats stonden, de nauwe~
lijks opvallende tegenwerking, wanneer hij
zijn gezag deed gelden. Het duurde lang, eer
Ailbertus de verandering, die om hem heen
plaats gegrepen had, vermoedde, Hij was als
een man, die - vermoeid - uit de zwartheid
van de slaap niet kan oprijzen, en die alle
vormen als omfloersd ziet.

Maar in dit zomermiddaguur is hem plotse~
ling de helderheid geworden, waarin hij de
werkelijkheid herkent. Zijn grote droom is
verbleekt en met een weemoed, die zijn hart
benauwt, moet hij bekennen, dat hij ook hier
niet de rust zal vinden, die hij zocht. Hij is
voorbestemd om te beginnen, niet om te vol~
tooien, hij moet zaaien, maar hij mag slechts
van de oogst dromen. En terwijl zijn geest
reeds duidelijk de nieuwe zwerftocht aan~
vaardt, is zijn hand nog onwillig om het werk
hier in de steek te laten, en tekent deze in

. sierlijke lijnen het ontwerp voor een der kapi~
telen van de crypte: een zachtmoedig paard,
dat voorzichtig stapt tussen de bloemen en de .

ranken van de kloostertuin.
Dan ontglipt hem zijn stift en zijn hoofd

rust weer in zijn handen, zoals eertijds in de
cel; de eenzaamheid van de onrust sluipt in
zijn hart en hij voelt bij alle zekerheid van het
vertrek een bittere droefheid om zijn Rode,
dat slechts weer een pleisterplaats bleek. Zijn
ogen vullen zich met tranen.

Het wordt donker in zijn werkhut, hij hoort
enig geluid achter zich en hij wendt zich om.
In de deuropening staat een vreemdeling,
wiens schaduw over de vloer voor hem uit~
valt. Ailbertus kan zijn gezicht nauwelijks
zien, zo scherp kruipt het zonlicht om het
hoofd van de vreemde.

Een pelgrim, denkt Ailbertus. Een nieuwe~
ling misschien, die zich melden komt voor de



kloosterdienst. Maar hij is niet bij machte om
de stilte te verbreken en een vraag te stellen.

De vreemdeling steekt een hand uit, een
gebaar als om te troosten en hij zegt slechts
een enkel. woord: "kom!"

Ailbertus vat zijn hand en de vreemdeling

98

rijst een hoge kerk op, omringd door gebou-
wen, die hij nimmer zag. Een sierlijke toren
blinkt in het. stralende licht. Vogels vliegen
àf en aan rond de galmgaten. Verward staat
hij stil. maar de stem zegt weer dringend:
"kom!" En hij gaat verder, terwijl in hem

leidt hem naar h~t zonnig deurvierkant. Ail-
bertus moet de ogen sluiten voor het felle
licht. Hij wankelt, maar het is alsof nieuwe
kracht in hem vloeit uit de hand, die hem
leidt. Zij treden naar buiten en nu opent hij
de ogen.

Nóg schijnt de zomerzon door de bomen
en werpt een tapijt van kleine lichtvlekken
voor zijn voeten. Maar hij ziet het vertrouwde
pad niet meer, waarlangs hij altijd gaat. Hij
staat in een nieuwe werkelijkheid. Voor hem

een ongekende vreugde groeit. Hij gaat door
blanke gangen in een zingende stilte en door
de vensters ziet hij een weelde yan bloemen
in de hof.

Zo treden zij de kerk in en hier doet de
vreemdeling hem stilstaan in het halfduister
onder het koor. Ailbertus weet niet hoelang
zij toeven, maar opeens is er een juichende
zekerheid in hem, want hij ziet de kerk van
zijn grote liefde voltooid: de hoog opgaande
bogen, die het gewelf ondersteunen, een vol-



maakt spel van lijn~n en vlakken. En ver 'voor
hem uit is het hoge koor der monniken voor,
de absis-ronding, waarin de ramen het zomer-
licht in honderd kleuren zeven.

Ontroering klemt hem de keel dicht en toch
zou hij willen zingen, zoals hij zong toen hij
Oostwaarts trok. Als zij zacht jens naar voren
lopen, begint er muziek te klinken achter in
de hoge kerk, een simpele toon, die stijgt en
valt en liefkozend langs de koele stenen trekt.
Ailbertus herkent zijn tekeningen en plannen,
die hij in zijn eenzame hut ontwierp. Hij zou
willen spreken en zijn gezel willen zeggen,
waarom hij dit alles zó gebouwd heeft. maar
er zijn teveel gevoelens die hem bestormen,
om ze te kunnen uiten. En dus wandelt hij
beschroomd verder.

Nu dalen zij af in zijn crypte. de onderkerk,

waar')an hij gisteren nog het metselwerk heeft
bezien. In het koele gedempte licht worden
ook de laatste resten 'van zijn zorgen en ang-
sten weggenomen. Het is hem alsof hij het
geluk van een andere wereld drinkt. En weer
springen hem de tranen in de ogen. Dit is
teveel, dit is te kostbaar om door een men-
senhart bevat te worden. Zijn hand zoekt
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steun aan een tombe, die in het hart van de
onder.kerk is geplaatst.

Nu fluistert de vreemdeling hem toe: "Zie!"
En Ailbertus buigt zich over de tombe en

hij ziet het gebeente van een mens door de
kleine glasruiten in de steen. Hij leest een
naam, zijn eigen naam. En dan zinkt zijn
hoofd op de koele steen van de tombe. Zijn
ogen sluiten zich en de hand van de vreem-
deling glijdt uit de zijne.

Als Ailbertus ontwaakt, is het hem of de
orgelklanken nog rond zijn hoofd zweven. Er
is een vreugde en dankbaarheid in hem. die
hij nooit eerder heeft gevoeld. Hij heeft zijn
tekenstift nog in zijn hand geklemd en naast
de tekening van het kleine paard in zijn om-
helzing van bloemen en ranken is een nieuwe
tekening ontstaan: een man die besprongen
wordt door verscheurende dieren, maar die
zegevierend oprijst boven de greep van hun
wrede muilen, het hoofd geheven, schouwend
met de rust van hem, die zeker is van een
duurzaam geluk.

BERN. J. M. BEKMAN.
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Ailbertus van Antoing of Ailbertus van Keulen?
Degenen, die de laatste honderd jaar schre~

ven over Rolduc's stichter Ailbertus, hebben

zich stuk voor stuk en uitsluitend verlaten op
de mededelingen van de schrijver der oudst\:'
Annales Rodenses (1104-1157).

Geen hunner heeft ooit de waarde van de

biografische mededelingen van de Annalist
systematisch aan critiek onderworpen. Geen
hunner ook heeft ooit gespeurd naar het be~
staan van andere, eventueel oudere, bronnen.

Niet zonder enige schaamte moet ik zelf be~
kennen, dat ik bij het schrijven van een Ail-
bertusleven in 1942 1) evenmin met voldoen-
de methodische behoedzaamheid ben te werk

gegaan.
Met het biografisch bronnenmateriaal be~

treffende Ailbertus is he~ als volgt gesteld.
Contemporaine berichten zijn niet overgele-
verd. De enige bron. waarover wij beschikken,
de Annales Rodenses, is p:lS geschreven, toen
Ailbertus al lang dood was (1122).

Het is dus met de bronnen van Ailbertus'

leven gesteld als met die van zoveel andere
kloosterstichters, b.v. Geert Grote, Ruusbroec
en wellicht ook St. Norbertus. Dit heeft de

laatste tijd de aandacht van verschillende ge~
leerden getrokken en men is zodoende aan het
gissen geslagen, dat men vaak in de middel-
eeuwen de eigentijdse bronnen van de stichter
opzettelijk vernietigde om daardoor een jon~
ger en meer geïdealiseerd levensbeeld te
authentificeren en aan het n:lgeslacht op te
dringen. Vooral in gevallen. dat de heilige
stichters door critici wegens theologische uit~
latingen waren aangevochten of met bepaalde
kerkelijke overheden in juridische moeilijkhe~
den waren geraakt, schijnt men aan een der~
gelijk procédé behoefte te hebben gevoeld.

Het is de lezers genoegzaam bekend, hoe
wijlen pater Jac. van Ginneken de toepassing
van dit procédé heeft gemeend te kunnen aan~
wijzen in de biografische overlevering van
Geert Grote. Iets dergelijks was al eerder
verkondigd in verband met de zalige Ruus-
broec door de Leuvense hoogleraar O'Sheri~
dan en door kanunnik Plac. Lefèvre O.Praem.,
archivaris van Sint Goedele te Brussel, wier

1) P. C. Boeren. Het leven van Ailbertus van An-
toing (Rodensia II). Maastricht 1942.

stellingen in de vakwereld grote bijval hebben
gevonden.

Een en ander geeft een gewettigde aanlei~
ding om ook de biografie van Ailbertus met
methodische behoe'dzaamheid tegemoet te
treden.

1. De bronnen.

Allereerst worde hier een overzicht gege~
ven van de biografische bronnen betreffende
de stichter van Rolduc of tenminste van het

materiaal. dat daarvoor in aanmerking komt.
Aan oorkondelijke bescheiden bezitten wij

letterlijk niets. In een oorkonde van 1126

wçrdt wel gemeld, dat een zekere Albericus
kort daarvoor de eremitage van Clairefontaine
had gesticht 2), maar het is voorlopig niet
zeker, ddt met deze Albericus onze Ailbertus

van Antoing is bedoeld.e
De verhalende bronnen, die in aanmerking

komen zijn de volgende:

a) De oudste Annales Rodenses (1104-
1157). Deze ontstonden in ieder geval lang
na het sterfjaar (1122) van Ailbertus. Zijn
zij werkelijk pas in de jaren 1248-1252 ge~
schreven, gelijk mijn vaste overtuiging is, dan
boeten zij natuurlijk nog meer in van hun
waarde als biografische bron. Zij hebben nog
een tweede gebrek: de perkamenten bladen 3
en 6, juist de bladen. die voor Ailbertus' bio-
grafie de belangrijkste zijn, werden tegen het
einde der 17e e'2UW uit het handschrift ge~
scheurd en vervangen door twee papieren
bladen met een afschrift van de oorspronke~
lijke tekst, gemaakt door de latere abt Heyen~
dal. Welke waarborg kan er worden gegeven,
dat dit afschrift in allen dele het origineel ge-
trouw weergeeft?

b) de perantiquus liber Rodensis (zeer
oud boek van Rolduc), waaruit de Jezuiet
Bartholomeus Fisen tegen 1647 een levens~
beschrijving van AiIbertus heeft getrokken 3).
Was dit handschrift hetzelfde als het bekende
handschrift der oudste Annales Rodenses? of
was het een ander?

I

I

2) L. C. Hugo, Ordinis Praemonstratensis Annales, I.
(Nancy 1734), Probationes, col. 400-401.
3) Barth. Fisen S.J.. Flores ecclesiae Leodiensis (In-
sulis 1647), fol. 419-421.

~



c) De Chronica Pontificum Leodiensium,
een 13e eeuwse Kroniek der bisschoppen van
Luik, waaruit tegen of in 1472 een korte bio~
grafische 'notitie over Ailbertus overging in
het Florarium Temporum en van daaruit in of
na 1498 werd overgenomen in het Magnum
Chronicon Belgicum 4). Wat was dat voor
een kroniek die 13e~eeuwse kroniek? en in
welke verhouding stond zij tot de oudste An~
nales Rodenses?

d) Een ongedrukt leven van Ailbertus in
het archief van de Akense Dom 5). Zolang
geen nadere bijzonderheden bekend zijn, moet
ik dit handschrift buiten bespreking laten.
Trouwens, ik vermoed, dat het slechts een ta~
melijk moderne bewerking is van de gegevens
uit de Annales Rodenses.

2. De bron van pater Fisen.

Wat pater Fisen mededeelt over de ge~
boorte, afkomst, jeugd, de studie, de wereld~
vlucht, de mirakelen en het sterven van Ail~
bertus alsmede over de stichting van Rolduc,
herinnert woordelijk vrij nauwkeurig en in
ieder geval naar de inhoud volkomen aan het
verhaal, dat de Annales Rodenses (A. R)
geven. Het ligt daarom voor de hand te ver~
onderstellen, dat de perantiquus liber Roden~
sis, waarop Fisen zich beroept, de codex der
Annales Rodenses is, die nu in Berlijn wordt
bewaard, en dat pater Fisen die codex heeft
ingezien ofwel dat hem door Rolduc een uit~
treksel daarvan is verstrekt.

Toch wijkt Flsen in enkele belangrijke de~
tails af van de voorstelling der A.R Het zijn
de volgende:

1) Volgens Fisen stichtte Ailbertus in
1105/6 de abdij Elsbeek (onder Meerbeke bij
Ninove). De A.R berichten hier slechts, dat
Ailbertus daar een kerk bouwde, en merken
uitdrukkelijk op, dat het kloosterleven er reeds
voördien was ingevoerd.

2 ) Volgens Fisen is Ailbertus Rolduc blij~

4) Joannes Pistorius, Rerum familiarumque Belgica-
rum Chroniccn Magnum. Francofurti ad Moenam
1694. Dit is de door mij gebruikte uitgave. De eerste
editie gaf Pistorius in 1607 in deel VI (deel III der
latere edities) van zijn Scriptores rerum Germanica-
rum.

5) J. J. Michel. Herzogenrath:1in: ZeitschTift des Aache.
nel' Geschichtsvereins. I (1879) 110-119. Vermelding
van het handschrift op S. 111 Bemerkung. 2.
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ven besturen tot aan zijn dood in 1122, vol~
gens de A.R daarentegen is Ailbertus in 1111
vertrokken naar Noord~Frankrijk en werd in
zijn plaats in Rolduc de Beier Richerus tot
hoofd gekozen.

3 ) Volgens Fisen heeft Ailbertus van 1104
tot zijn dood in 1122 Rolduc doorlopend be~
stuurd (postquam... Rodam annis octodecim
administraverat) en zou Ailbertus al die jaren
in Rolduc zijn gebleven. Fisen weet niets van
Ailbertus' elfjarig verblijf in Noord~Frankrijk
en van zijn kloosterstichting te Clairefontaine,
waarvan de A.R tamelijk omstandig verhalen.

4) Het verhaal van Fisen bevat nergens
een weerklank van de uitvoerige deugdencata~
logus, aangetroffen in de A.R

De vier geconstateerde verschilpunten be~
treffen zonder uitzondering passages, welke
worden verhaald op de nu herschreven folia
3 en 6 van de A.R Nauwkeuriger gezegd:
met uitzondering van het bericht over Elsbeke
is van de tekst van bedoelde foHa 3 en 6 niets
terecht gekomen in het verhaal van pater
Fisen. Allermerkwaardigste omstandigheid,
die opheldering behoeft!

Het is niet aannemelijk, dat Nicolaus Hey~
endal bij het vernieuwen van de bladen 3 en
6 tegen 1700 de tekst daarvan opzettelijk zou
hebben veranderd. Althans, zeker het bericht
over Ailbertus' verblijf in Clairefontaine kan
hij niet hebben verzonnen, omdat het blad 9
(dat nog in oorspronkelijke staat aanwezig
is) aanvangt met de mededeling, dat Ailber~
tus in 1122 uit Clairefontaine naar Rolduc
terugkeerde.

Evenmin is aan te nemen, dat de bladen 3
en 6 in 1647 reeds zo onleesbaar zouden zijn
geweest, dat pater Fisen ze niet zou hebben
kunnen ontcij feren of dat de kanunnik, die
aan Fisen een afschrift zond, van transcriptie
zou hebben moeten afzien. Tegen het einde
der 17e eeuw schijnt Heyendal bij het her~
schrijven helemaal geen moeite met de trans~
scriptie te hebben gehad.

Er is derhalve een bepaalde opzet aanwezig
geweest bij het verzwijgen van de episode van
Ailbertus' leven in Noord~Frankrijk. De
vraag is nog slechts, of deze opzet aanwezig
moet worden gedacht aan de zijde van Rolduc
dan wel aan de zijde van Fisen.

Opzet aan de zijde van Rolduc lijkt mij
uitgesloten. Als later abt Heyendal een uit~
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treksel van de A.R. aan de auteurs van Gallia
Christiana verstrekt, ontbreekt daarin de epi~
sode Clairefontaine niet. Waarom zou zijn
voorganger van 1647 ze dan hebben verzwe~
gen bij het verstrekken van een afschrift aan
Fisen? A fortiori kan er van verzwijgen aan
de kant van Rolduc geen sprake zijn, indien
Fisen het handschrift met eigen ogen zou heb~
ben ingezien.

Het opzettot verzwijgen moet gezocht wor~
den aan de zijde van Fisen. Als veel later de
Bollandisten in hun Acta Sanctorum Ailber~
tus' leven behandelen, verzwijgen ook zij de
Clairefon taine~episode.

Wederom een allermerkwaardigste bevin~
ding! Twee historiografen der Societeit stap~
pen beiden over Clairefontaine heen. De ene
(Fisen) schreef in de tijd, waarin de bladen
3 en 6 nog niet waren herschreven; de andere
(de Bollandist) in een tijd, dat die bladen
reeds waren vernieuwd. Het wantrouwen in
de echtheid van de tekst der vernieuwde bla~
den kan daarom hierbij geen rol hebben ge~
speeld, te minder, daar het zeker is, dat de
Bollandist het handschrift van de A.R. met
de in zijn tijd reeds herschreven bladen onder
ogen had (vetusta vita manuscripta quam ante
me habeo).

Fisen, die er op uit was, Ailbertus voor te
stellen als stichter van kloosters 6), zou zeker
diens stichtersactiviteit in Clairefontaine heb~
ben vermeld, als niet een of ander ernstige
reden hem had weerhouden. En diezelfde ern~
stige reden zal nog aanwezig zijn geweest,
toen ruim een eeuw later de Bollandisten in
hetzelfde punt zwegen.

Wat heeft deze Jezuieten tot hun opvallend
zwijgen bewogen?

Het is mogelijk, dat zij uit irenische over~
wegingen hebben gezwegen. De Clairefon~
taine~episode immers speelde destijds een rol
in de animositeit tussen zwarte en witte regu~
lieren. Clairefontaine ging na Ailbertus' dood
over aan de Norbertijnen. Een traditie wilde,
dat Ailbertus en Norbertus elkander in
Noord~Frankrijk zouden hebben ontmoet en
dat Ailbertus zijn stichting aan Norbertus zou

6) Fisen stelt Ailbertus voor als stichter van de ab-
dijen Elsebeke en Saint-Nicolas-des-Prés. De A. R.
daarentegen kennen Ailbertus slechts als verwijderde
grondlegger van Saint-Nicolas en zijn aandeel in de
stichting van Elsebeke schakelen zij uit.
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hebben opgedragen, maar dat Norbertus dit
aanbod 2;OUhebben geweigerd. De Albericus-
oorkonde van 1126 speelde daarin een rol.
De Norbertijn Hugo heeft zich in 1734 als
spreekbuis van deze (voor de Norbertijnen
voordelige) traditie of zienswijze opgewor-
pen. Daarbij heeft hij uit bedoelde oorkonde
van 1126 meer afgeleid dan de tekst toelaat,
een voorbarigheid, waarvoor hij dan ook door
de auteurs van Gallia Christiana IX zachtjes
op de vingers is getikt. 7)

Doch het is daarnaast en tevens mogelijk,
dat de Jezuieten in kwestie door hun histo-
risch~critische zin tot hun zwijgen g-ekomen
zijn. Zij kunnen hebben betwij feld, of docu-
menten als b.v. de Ailbertus-oorkonde zulke
verreikende conclusies toelieten als de Nor~
bertijnen daaruit trokken. Maar bovenal: zij
kunnen over andere (ons nu onbekende)
bronnen hebben beschikt met een afwijkende
lezing, die hen tot voorzichtigheid maande.

Het blijkt namelijk, dat de genoemde Je-
zuieten niet de eersten zijn geweest, die de
Clairefontaine~episode verzwegen. Zij hebben
al in de Middeleeuwen een voorganger gehad.

3. Het Magnum Chronicon Belgicum.
In of na 1498 compileerde een regulier ka~

nunnik van de Windesheimse priorij te Neusz
bij Keulen het bekende Magnum Chronicon
Belgicum, dat in 1607 door Pistorius voor de
eerste maal in druk werd uitgegeven 8). Op
fol. 110 der uitgave van 1694 leest men vol~ .

gende passus over Rolduc:

Leodiensia.

./sto eodem tempore Albertus canonicus
T omaccnsis qui de Colonia originem duxit,
in parochia Rodensi ecclesiam in honorem
perpetuae virginis Mariae et eius paranymphi
Gabrielis aedificavit, et ibidem fratres sub te-
gula Augustini, sicut per revelationem acce~
perat, congregavit, et relicta praebenda, in
eadem ecclesia Deo sub duobus praepositis
devote militavit, quibus in pace defunctis ab~
batem primum praefecerunt virum religiosum,
nomine Joannem, de consènsu domini Oberti

7) Meer bijzonderheden hierover in mijn Rcde:nsia, Il,
73-75.

8) Zie over dit werk: O. Lorenz, DeutschIands Ge-
schichtsquellen im Mittelalter, 3. Ausg., Il (1888)
47-55. J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Neder-
landsche geschiedschrijving in de middeleeuwen
(Haarlem 1932) 200-203.
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episcopi Leodiensis. In hoc loco monasticae
disciplinae vigor per multos effloruit annos,
sed heu iam nostris temporibus non hostium
incursu forinseco, sed tinea attenuatus intrin~
seca, desolationi proxima est H aec ex
Chronicis eorundem (Leodiensium) Ponti~
ficum.

In een afzonderlijke paragraaf vat hier de
kroniekschrijver onder het hoofd Leodiensia
een aantal gebeurtenissen uit het bisdom Luik
samen, welke plaats hadden onder de regerin~
gen van de keizers Hendrik IV en V. Als
bron, waaruit deze groep van berichten werd
geput, wordt door hem aangegeven de Chro~
nica Pontificum Leodiensium, een kroniek,
waaruit hij ook in andere passages zijn Luikse
berichten verklaart te hebben geput.

Het Magnum Chronicon Belgicum is tot het
jaar 1468 een excerpt uit de wereldkroniek
Plorarium Temporum. Deze wereldkroniek
werd geschreven in de Windesheimse priorij
Màriënhage onder W oensel bij Eindhoven en
voltooid in de maand Mei van het jaar 14729) .
Tot op het jaar 1466 vermeldt de auteur, die
als Collector bekend staat, geregeld zijn bron~
nen. Het enige handschrift, de autograaf,
werd in 1876 ontdekt op een kasteel in de
provincie Namen, werd met de bibliotheek
van de bezitter in 1882 geveild, ging van de
ene hand in de andere hand en was reeds in
1888 volslagen zoek, maar is door een toeval
in 1941 te voorschijn gekomen als bezit van
het Staatsarchiv te Düsseldorf. Voor zover
de tekst niet werd overgenomen in het Mag~
num Chronicon Belgicum, is hij onuitgegeven.

De hierboven weergegeven tekst betreffen~
de Rolduc behoort tot de teksten, die door de
compilator van het Magnum Chronicon Bel~
gicum zijn genomen uit het Plorarium Tem~
porum.

Op mijn verzoek was Or. B. Vollmer, de
staatsarchivaris van Düsseldorf, onmiddellijk
bereid, de bewuste tekst uit het Magnum
Chronicon Belgicum te collationeren aan de
overeenkomstige passage in het Plorarium
Temporum. De uitslag van deze collatie, mij
medegedeeld bij schrijven van 5 Maart 1949,
beh~lst, dat de tekst in beide bronnen letterlijk
gelijkluidend is. De varianten zijn zo onbedui~

.
D) P. C. Boeren,ROM het FlorariwnTemporum,in:
Miscellanea Van Gils (Maastricht 1949).
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dend, dat zij niet meetellen, maar securiteits~
halve worden zij hier aangegeven:

Florarium Temporum
(1472)

Hoc etiam tempore
perpetuc virginis
defunctis sibi abbatem
intrinsica
desolationi proximui

Magnum Chronicon Belgicum
(ca. 1498)

Isto eodem tempore
perpetuae virginis Mariae
defunctis abbatem
intrinseca
desolationi proxima

De afgedrukte passage over Rólduc kun~
nen wij dus met zekerheid beschouwen als
afkomstig van de auteur van het Plorarium
Temporum, en niet van de auteur van het
jongere Magnum Chronicon Belgicum. In de
overgeleverde vorm werd de passàge dus ge~
schreven in of tegen 1472 te Mariënhage bij
Eindhoven. Maar voor een deel moet de tekst
nog ouder zijn, want de auteur van 1472 geeft
een bron aan.

De Mariënhaagse auteur verwijst namelijk
naar de Chronica Pontificum Leodiensium
als de bron, waaruit hij de berichten van deze
paragraaf Leodiensia heeft geput. Dat is na~
tuurlijk geen waarborg, dat hij deze bron let~
ter lijk heeft geëxcerpeerd, maar toch wel een
garantie, dat hij althans de substántie van de
berichten, vervat in deze paragraaf, aan die
bron heeft ontleend.

Bezien wij nu nader het deel der paragraaf,
dat handelt over Rolduc.

De klacht, geuit in de laatste zin, over het
geestelijke verval der abdij Rolduc in zijn da~
gen (nostris temporibus), is wel een toevoe~
ging van de Mariënhaagse kanunnik van
1472, die het Plorarium compileerde. Zij was
v~edig gegrond, want in die dagen was er
van kloosterleven in Rolduc werkelijk geen
spoor meer te bekennen, gelijk men in Heyen~
dal's vervolg op de Annales Rodenses kan
lezen.

Anders staat het met de voorgaande regels,
die over Ailbertus en de stichting van Rolduc
handelen. Althans de kern hiervan moet aan

de Chronica Pontificum Leodiensium zijn ont~
leend.

Laten wij eerst zien, wat de Chronica Pon~
tificum Leodiensium als geschiedbron waard
zijn.

4. De Chronica Pontificum Leodiensium.
Aan de bronnen van het Plorarium Tem~

porum werd in 1888 een algemeen onderzoek



gewijd door Herman Müller 1°). Friedrich
Franz had zich kort te voren speciaal bezig
gehouden met de Chr.P.L. en een reconstruc~
tie van deze nu verloren bron beproefd 11 ).

De ontleningen aan de Chr.P.L. lopen in
het Plorarium niet verder dan het jaar 1238.
Franz besluit daaruit, dat de Chr.P.L. in of
kort na 1239 moeten zijn geschreven.

Ook de bronnen van de Chr.P.L. zijn weder
voor een deel te achterhalen. Bijna geheel
door de schrijver van de Chr.P.L. afgeschre~
ven is Albéric de Troisfontaines, wiens kro~
niek tot 1241 loopt. Verder benutte de schrij~
ver de kroniek van Gilles d'Orval, die in haar
huidige vorm tot 1247 reikt en waarvan de
auteur in 1252 overleed. Deze twee zijn de
jongste van de in de Chr.P.L. verwerkte
bronnen. :

Het is niet zeker, dat de auteur van de

Chr.P.L. de volledige tekst van Albéric de
Troisfontaines vóór zich 'had. Het is zelfs on~

waarschijnlijk, meent Franz, omdat zijn ontle~
ningen daaraan niet verder gaan dan 1238,
terwijl hij toch overigens zowat alles van hem
copieerde.

Heel zeker heeft de schrijver van de Chr.
P.L. geen volledige Gilles d'Orval tot zijn
beschikking gehad, maar slechts een uittrek~
sel daaruit, gelijk Franz op bladzijde 37 van
zijn werk betoogt.

Ook na deze overwegingen blijft Franz
vasthouden aan zijn oorspronkelijke indruk,
dat de Chr.P.L., zo zij niet in, maar na 1239
ontstonden, toch slechts zeer kort na dat jaar
kunnen zijn geschreven.

Het is nu aan deze Chr.P.L., geschreven
in of kort na 1239, dat de Mariënhaagse
schrijver van het Plorarium de kern van zijn
bericht over Ailbertus en Rolduc heeft ont~

leend. Het zij nogmaals gezegd: in hoeverre
de ontlening letterlijk is, kunnen wij bij ge~
brek aan vergelijkingsmateriaal niet beoorde~
len. Franz heeft dan ook dit bericht niet dur~

ven opnemen in zijn reconstructie van de tekst
der Chr.P.L., maar aan het feit van de ont~

lening doet dit niets af.

1°) K. E, Hermann Müller, Das Magnum Chronieon
Belgieum und die in demselben enthaltenen QueUen
Berlin o. J. (1888).
ti) Friedrich Franz, Die Chroniea Pontitieum Lee-
diensium. Eine verlorene QueUensehritt des XIII.
Jahrhunderts nebst einel' Prob'e der Wiederhel'stellung.
Inaug.-Diss. Straatsburg 1882.
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5. De Chr.P.L. en A.R.

Wij beschikken nu waarschijnlijk over twee
dertiende~eeuwse teksten betreffende Ail~
bertus: de Chronica Pontificum Leodiensium,
geschreven in of kort nR 1239, en de Annales
Rodenses, geschreven tussen 1248 en 1252.
De teksten zijn ongeveer gelijktijdig ontstaan;
het is zelfS mogelijk, dat de Chr.P.L. iets
ouder zijn dan de A.R.

Voorwaar, een bevinding, die het biogra~
fisch uitzicht van Ailbertus grondig veran~
dert en mogelijk tot gewichtige consekwenties
kan leiden. Zeer juist blijkt te zijn d~ gissing
van de onvolprezen Ernst, dat de auteur van
het Plorarium Temporum (aan hem nog
slechts bekend via het Magnum Chronicon
Belgicum) voor zijn mededeling over Ailber~
tus moet hebben geput uit een middeleeuwse
bron, die een andere was dan de A.R. 12).

Vergelijken wij nu de inhoud van beide
bronnen. De volgende verschillen dringen zich
naar voren:

1) De AR. laten Ailbertus geboren wor~
den in Antoing, de Chr.P.L. daarentegen in
Keulen.

2) De AR. laten Ailbertus van 1111-
1122 verblij,ven in Noord~Frankrijk en daar
Clairefontaine stichten, maar de Chr.P.L.
kennen geen onderbrek~ng van zijn verblij f in
Rolduc, laten zelfs uitdrukkelijk uitkomen,
dat hij daar God diende onder twee achter-
eenvolgende proosten.

3) De AR. betitelen de tw~e eerste hoof~
den van Rolduc als abten, de Chr.P.L. noe~
m'en hen proosten.

Inzake punt 2 komt het bericht der Chr.P.L.
overeen met de biografieën van Fisen in 1617
en van de Bollandisten. Men ontkomt niet aan
de indruk, dat Fisen en de Bollandisten via
de editie van het Magnum Chranican Belgi~
cum van Pistorius hebben kennis gedragen
van het bericht van de Chr.P.L., ook al ver~
melden zij deze editie nergens.

Laten wij de verschilpunten een voor een
onleden.

6. Abten af proosten?

Tot aan de bestuursaanvaarding van Joan-
nes (1137) is de prelaatstitulatuur zwevend
gebleven en een voorwerp van voortdurende

12) S. P. Ernst, Histoil'e du Limboul'g, 11,306 note 1.



controverse. De Chr.P.L. hebben gelijk met
hun bericht, dat Joannes in 1137 de eerste
abt werd, als men dit zo verstaat, dat Joannes
de eerste prelaat was, die van het begin af en
zonder onderbreking en tegenspraak de abts~
titel heeft gedragen en onmiddellijk na zijn
verkiezing tot abt werd gewijd, en dat met
hem de ononderbroken reeks der abten begint.
Alleen dwalen zij, waar zij de verkiezing van
deze Joannes (1137) plaatsen onder het epis~
copaat van Otbertus, die reeds in 1119 over~
leed.

Terwijl in de Franse canonieën de abtstitel
gebruikelijk was, had men in de Duitse voor~
keur voor de proosttitel. Gelegen op de grens
der Keulse en Luikse diocesen, gaf Rolduc
aanvankelijk een concurrentie van beide titu~
laturen te zien.

Tussen 1120 en 1125 verweet de Keulse
aartsbisschop Frederik aan zijn suffragaan
Albero van Luik, dat hij abten plaatste aan
het hoofd van Rolduc en v:m Saint~Gilles~de-
Publémont 13). Dit verwijt moet betrekking
hèbben op de wijding van Giselbertus tot abt
van Rolduc in 1122. Het verwijt moet indruk
hebben gemaakt, want aan de twee volgende
prelaten: Bertolphus (gekozen 1123) en Bor-
no (gekozen 1124) werd de abtswijding niet
toegediend. Sterker nog: Frederik (niet toe~
vallig een Duitser), gekozen in 1128, stond
zelf op de titel van proost.

Tekenend voor de controverse is ook, dat
Richerus, tot proost gekozen in 1111 en vol-
g~ns de A.R. door de bisschop van Luik tot
abt gewijd in 1119, in het necrologium der ka~
thedraal van Salzburg in 1122 als proost werd
ingeschreven 14). Dat Richerus (ook een Duit-
ser!) zich na zijn verkiezing in 1111 proost
noemde, kan niet verwonderen. Dat hij zelfs
na zijn abtswijding in Salzburg (zijn vader-
land) nog als proost te boek bleef staan, be~
wijst, dat men daar van die wijding niet ge-
d:end was. 15)

13) Ch. Dereine S.J., Les coutumiers de Saint-Quentin
de Beauvais et de Springiersbach, in Revue d'Histoire
Ecclésiastique, XLIII (1948) 411-442. Speciaal p. 423.
14) Zie mijn l?odensia, I, 28 en II. 61.
15) Volgens de A. R. zou Richerus zich in 1111 niet
tot abt hebben laten wijden, omdat de toenmalige bis-
schop van Ltiik, Otbertus, een simonist zou zijn. Ddt
dit motief niet opgaat, is indertijd reeds door Prof.
Hermesdorff opgemerkt in Historisch Tijdschrift, XIII
(1934) 5 vlg. In 1111 had Otbertus zich immers reeds
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Als de Chr.P.L. de eerste twee prelaten
proosten noemen, geven zij niet alleen een
Duits. standpunt weer, maar ook de oudste in
Rolduc bestaan hebbende toestand. De A.R.
geven in dezen meer uiting aan het Luiks-
Franse standpunt, dat eerst omstreeks 1140 in
Rolduc voorgoed zegevierde.

7. l(eulen of Antoing?
De Chr.P.L. en de A.R. zijn het met elkaar

eens in dit punt, dat Ai1bertus kanunnik in
Doornik was, maar zijn geboorteplaats geven
zij verschillend op: de Chr.P.L. noemen als
zodanig Keulen, de A.R. Antoing bij Doornik.

Dit is wel de meest verrassende afwijking.
Zij is door geen enkele auteur gevolgd, zelfs
niet door Fisen en de Bollandisten.

Op zichzelf lijkt het niet onmogelijk, dat
welgestelde Keulenaren hun zoontje ter op~
voeding zouden hebben toevertrouwd aan de
destijds beroemde kapittelschool van Doornik.
Een Keulse afk~mst van Ailbertus zou ver~
schillende punten uit diens leven ophelderen:
zijn vriendschap met de graaf van Saffenberg
en met heer Retherus van Dyck, zijn predika-
ties in de volkstaal in en rond Rolduc. Zij zou
verklaren, waarom Ailbertus na het verlaten
van zijn Doornikse prebende het eerst in Ri~
puarië (gelijk de A.R. de streek tussen Maas
en Rijn noemen) gaat prediken en naar een
plaats van vestiging zoeken. Maar vooral zou
zij nieuw licht verschaffen in de Keuls~Duitse
invloed, die aanvankelijk in Rolduc viel waar
te nemen en die de bisschop van Luik eerst na
veel moeite heeft weten terug te dringen.

Men ZOu dan natuurlijk moet,en aannemen,
dat de schrijver der A.R. Antöing als geboor~
teplaats uit zijn duim heeft gezogen. Op zich~
zelf lijkt dat niet onmogelijk, zelfs niet onaan~
nemelijk. In Antoing immers localiseerde zich
een epische traditie, waarvan de Annalist
heeft gebruik gemaakt om Ailbertus in bloed~
verwantschap te brengen met de dynasten
van Gelre, Kleef, Heinsberg-Valkenburg en
Kriekenbeek 16). Een Annalist, die de afkomst
van Ailbertus verfraaide door haar in te we~
ven in de chansons de geste, zal er ook niet

bekeerd. Wij bevroeden nu, wat het werkelijke motief
zal zijn geweest: de aartsbisschop van Keulen (toen
reeds Frederik) zal zich tegen abtswijding hebben ver-
zet en bovendien zal Richerus als Duitser er geen
prijs op hebben gesteld.
16) Zie mijn l?odensia, I. 81-82.



voor hebben teruggeschrikt, Antoing als ge~
boorteplaats te fantaseren. Heel te goeder
trouw mituurlijk: uit het feit van het Doornik~
se canonicaat kon bij gebreke v::m andere ge~
gevens op voor de hand liggende wijze wor~
den afgeleid, dat Ailbertus in de omgeving
van Doornik zou zijn geboren. Dit te gemak~
kelijker, omdat in diezelfde tijd inderdaad
een heilige Ailbertus in de omgeving van
Doornik werd geboren, als kluizenaar leefde
en stierf 17) .

Doch het moet worden toegegeven, dat wij
hier niet verder komen dan het pad der gissin~
gen, zolang wij tegenover de mededeling der
A.R. niets anders kunnen stellen dan deze

zinsnede uit de Chr.P.L.: qui de Colonia ori~
ginem duxit. Feitelijk komt heel het getuigenis
der Chr.P.L. in dezen neer op het ene woord:
Colonia, en hoe gevaarlijk is het, op een enkel
woord af te gaan? Wie waarborgt, dat de
schrijver van het Florarium Temporum ook
dit woord uit de Chr.P.L. heeft overgeno~
men? Ontlening van de substantie van het
bericht over Ailbe~tus aan de Chr.P.L. brengt
niet noodzakelijk mede, dat ook ieder woord
daaraan zou zijn ontleend. De Keulse afstam~
ming kan zijn ing~last door de Mariënhaagse
schrijver van het Plorarium Temporum, die in
1472 schreef. In dat geval is het bericht daar~
van te jong om als gelijkwnardig naast de
A.R. gelegd te kunnen worden.

Inlassing door de kanunnik van Marlën~
hage mag daarom niet worden uitgesloten,
omdat deze kanunnik tegenover Rolduc nogal
onsympathiek stond. Zijn bng niet mals oor~
deel over het verval der abdij in de 15e eeuw
(een oordeel, dat op zich niet onverdiend
was) leerden wij reeds kennen. Voor de con~
gregatie van Windesheim, W3artoe ook Ma~
riënhage behoorde, gold Rolduc als e2n ver~
dorde loot aan de Augustijnse kloosterstam.
Er bestond in die tijd zelfs een wrijving tus~
sen Rolduc en Windesheim. In Rolduc kon
men het niet verkroppen, dat de Friese doch~
terkloosters in 1429 onder het toezicht van
Windesheim waren gesteld door de bisschop
van Utrecht zonder dat Rolduc daarin ge~
kend was.

17) Zie over hem mijn R.odensia, 11, 10-11. Deze Ail~
bertus (Saint Aybert) staat bekend als oudste beoefe-
naar van de Rozenkrans in onze streken; vgl. Steph.
Axters, La spiritualité des Pays-Bas (Louvain-Paris
1948) 27.
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Maar zelfs als de Mariënháagse 3uteur van
het Florarium het bericht over de Keulse af~
komst zelf 'zou hebben ingelast en tegenover
Rolduc niet sympathiek zou hebben gestaan,
dan nog blijft de vraag: hoe kwam hij aan dat
bericht? Hij was er de man niet naar om te
verzinnen. Scrupuleus geeft hij zijn bronnen
geregeld aan en tal v,an keren corrigeert of
beredeneert hij ze. Hij is door Lorenz en Ro~
mein terecht geprezen als de eerste moderne
geschiedschrijver in onze streken en door Lo~
rens niet ten onrechte vergeleken, met de abt
van Sponheim. Joannes Trithemilils.

Nog moet worden gewezen op het niet on~
belangrijke feit, dat de Mariënhaagse kanun~
n:k de naam van Rolduc' s stichter anders

spelt dan de A.R.: niet Ailbertus, maar AI~
bertus.

8. Clairefontaine?

Ook al moge Heyendal bij de herschrijving
van de folia 3 en 6 van de A.R. onnauwkeu-
righeden hebben gepleegd, dan nog moet wor-
den aangenomen, dat het bericht over Ailber~
tus' verblijf in Clairefontaine reeds stond in
het oorspronkelijke handschrift, zoals dat
(naar mijn mening) in de 13e eeuw ontstond,
gelijk hoger werd gezegd.

Daarnaast constateert men dan het volle~
dige ontbreken van dit bericht in het Flora~
rium Temporum van 1472, waarbij dan komt
de uitdrukkelijke med~deling, dat Ailbertus
tot zijn dood in Rolduc is gebleven. Dit is in
het bericht van de Mariënhaagse kanunnik
wel een zeer substantieel iets en daar wij we~
ten, dat de kanunnik tenminste de substantie
van zijn bericht pufte uit de 13e~eeuwse Chr.
P .L., zullen wij niet kunnen ontkomen aan de
conclusie, dat reeds de Chr.P.L. zwegen over
Clairefontaine en Ailbertus aan één stuk door
in Rolduc lieten leven.

Niet minder frappant is het, dat later de
Jezuietische historiografie (Fisen en de Bol~

.landisten) een soortgelijke voo~stelling geeft.
Bij de huidige stand van zaken is het niet

mogelijk, de twee zeer uiteenlopende bericht~
gevingen tegen elkaar af te wegen. Dat zal
eerst mogelijk zijn na een systematische criti~
sche herziening van de oudste geschiedenis
van Rolduc enerzijds en van de biografische
bronnen van St. Norbertus en de oudste ge~
schiedenis van Preinonstreit anderzijds. Dit
werk moet grotendeels nog worden verricht,



doch hetgeen pater C. Dereine S.J. in die
richting aan het ondernemen is, wekt goede
verwachtingen.

Toch is er al te wijzen op twee omstandig~
heden, die de richting aangeven, waarin de
oplossing moet worden gezocht. Het zijn:

1) De traditie, vertegenwoordigd door
Chr.P.L., Florarium, Fisen en Bollandisten,
ontkent n:et, dat Ailbertus ooit in Clairefon-

taine kan zijn geweest; zij zwijgt er alleen
maar van alsof dit verblij f in Clairefontaine
in Ailbertus' leven een minder belangrijke
episode is geweest. Zo tenminste kan dit zwij~
gen worden uitgelegd. De eigenlijke zin van
deze traditie zou hierin kunnen bestaan, dat

Ailbertus tot aan zijn dood zijn hoofdverblijf
in Rolduc heeft gehad.

2) De traditie Clairefontaine is in de loop
der tijden aangedikt. De A.R. berichten alleen
nog maar, dat Ailbertus van 1111-1122 in
Noord~Frankrijk verbleef, daar ontginnings~
arbeid verrichtte en een eremitage Clairefon~
taine stichtte, welke later een priorij van Nor~
bertijnen werd. Omstreeks 1700 echter is de
traditie (vooral blijkens H ugo) reeds zozeer
gedijd, dat zij Ailbertus in contact laat treden
met Norbertus en opneming in diens nieuwe
orde laat verzoeken, een verzoek, dat zou zijn
afgewezen.

Bij de eerste traditie zal wat bij, van de
tweede zal wat af moeten worden gedaan. Er
is dan een mogelijkheid om beide met elkaar
in overeenstemming te brengen. Maar vooraf
zal men dan een juister inzicht moeten krijgen
in de figuur van Ailbertus, die evenals Nor-
bertus een zwervend prediker wilde zijn en
evenmin als deze de bedoeling zal hebben ge~
had om een orde of congregatie te stichten 18).,

In Doornik schijnt Ailbertus onder de in-
druk te zijn gekomen van het wereldverza-
kend voorbeeld van Odovan Saint~Martin 19).
Radicale armoede en prediking stelde hij zich
als levenstaak. Toen zijn Doornikse volgelin~
gen hem in zijn radicale armoede niet wensten
te volgen, verliet hij de plaats om in Rolduc
een nieuwe, grotere eenzaamheid te zoeken.
Een eventuele afkomst uit Keulen zou deze

18) C. Dereine S.J.. Les origines de Pl'érnontl'é, in:
. Revue d'Histoire Ecclésiastique, LIl (1947) 352-378.

19) C. Dereine S.J., Odeon de Tournai et la cl'ise du
cénobitisme au Xlc siècle, in: Revue du Moyen-Age
latin, IV (1948).
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beïnvloeding door de Franse spiritualiteit van
die dagen niet behoeven te weerspreken. Ook
de Gennepenaar Norbertus, kanunnik te Xan~
ten en curiaal te Keulen, is onder de ban daar~
van geraakt.

Het zal Ailbertus hebben verdroten, toen
Rolduc in de jaren 1108-1111 werd ingericht
als een canonie naar Duitse trant met prelaat
(proost) aan het 'hoofd door het drijven waar-
schijnlijk van de aartsb:sschop van Keulen,
van de kloostervoogd en van de in de A.R. als
werelds beschreven kanunnik Embrico van
Mayschosz. In nederigheid zal hij zich hebben
geschikt en op de achtergrond hebben gehou~
den. Was hij niet de bestuurder, hij kan toch
tot zijn dood de geestelijke vader van Rolduc
zijn gebleven. Van Rolduc uit kan hij gere~
geld tochten hebben ondernomen om te predi~
ken en vooral om de gemeenschappen van zijn
volgelingen, die zich elders hadden gevormd,
te bezoeken en met raad en daad bij te staan.

In 1105/6 bracht Ailbertu,s, gelijk de A.R.
berichten, een bezoek aan Doornik om daar
zijn vrienden aan te sporen, naar de dingen
des hemels te haken. Men tast zeker niet mis,
als men met pater Fisen in deze vrienden de
door Ailbertus gevormde kluizenaarsgemeen-
schap van Saint-Médard bij. Doornik ziet,
waaruit de heilige man zich in 1104 had te~
rug getrokken en waarop hij nu nog eens een
dringend beroep wilde doen om de apostoli~
sche leefwijze in uiterste strengheid te be~
oefenen. Op dezelfde wijze kan Ailbertus van
Rolduc uit bezoeken hebben gebracht aan en
meermalen tijdelijk hebben verbleven in de
door hem in of na 1111 gevormde kluizenaars~
gemeenschap van Clairefontaine inNoord~
Frankrijk.

In dit verband dringt zich op een merk~
waardige passage in de A.R. (ad annum
1109) over een gezagskwestie tussen Embrico
en Ailbertus en vooral de passus op het jaar
1112, waarin de Annalist opmerkt, dat Ail-
bertus Rolduc vrijelijk kon verlaten, omdat hij
in Rolduc niet door de Bisschop was aange~
steld, maar omdat hij slechts commandatair
hoofd was (ipse vero impositus loco non erat
ab episcopo, sed commendatus; unde facta
rerum mutatione est liber hinc regressus).
Mogen wij deze passus verstaan in de gewone
canoniekrechtelijke zin, dan mo~ten wij daar~
uit lezen, dat Ailbertus als wereldgeestelijke



het huis Rolduc als een soort commende be~

zat, hetgeen inhield, dat hij er wel voor moest
zorgen, maar er niet het bestuur uitoefende.
Is deze vertaling juist, dan volgt daaruit, dat
Ailbertus nooit feitelijk hoofd van Rolduc is
geweest, maar dan volgt daar tevens uit, dat
de verkiezing van Richerus tot proost in 1111
geen afzetting voor Ailbertus betekende en
dat zij op zichzelf voor Ailbertus geen reden
behoefde te zijn om de plaats te verlaten.

Zo Ailbertus ontevreden was over de gang
van zaken in 1111, dan kan dat niet geweest
zijn uit gekwetste ijdelheid, maar enkel en
alleen, omdat de met Richerus in Rolduc inge~
voerde soepele gebruiken van het Beierse Rot~
tenbuch niet strookten met het ideaal van de

strengste observantie van het apostolische le~
ven, dat Ailbertus in Doornik had leren ken~

nen en waarvan hij nog steeds verwezenlij~
king nastreefde. Wel kan de gang van zaken
hem hebben bewogen, elders, in een nieuwe
eenzaamheid, nI'. te Clafrefontaine, een nieu~
we gemeenschap te beproeven, opgezet naar
zijn ideaal. Maar deze nieuwe stichting be~
hoeft n:et te hebben verhinderd, dat Ailbertus
in Rolduc zijn ware thuis behield; evenmin,
dat hij daar het geestelijke voorbeeld bleef
voor de afzonderlijke kanunniken.

Misschien is de positie van Ailbertus in
Rolduc ietwat te vergelijken met die van
Ruusbroec in Groenendaal. Ruusbroec schijnt
de verheffing van de eremitage van Groenen~
daal tot een canonie allerminst met vreugde te
hebben begroet. Hij heeft dan ook in organi~
~atie en bestuur daarvan geen aandeel gehad.
Maar in alle nederigheid bleef hij en was hij
al zijn verdere levensjaren voor zijn mede~
broeders een voorbeeld en een vr=agbaak en
volgde de uitbreiding der congregatie met
W2rme belangstelling.

Komen wij nog even terug op het ideaal der
allerstrengste observantie van de apostolische
levenswijze, dat in Noord~Frankrijk in de 11e
eeuw veld won. Dit ideaal begon eerst vrucht~
baar te worden, toen het werd gesteld onder
de schutse van St. Augustinus' regel. Volgens
pater Dereine zou dit gebeurd zijn in de twee~
de decade van de 12e eeuw, het eerste in
Springiersbach en in Prémontré (1119).

Het is mogelijk, dat Ailbertus van Rolduc

na zoveel jaren van experimenteren deze be~

wegingmet instemmingheeft begroet en van
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haar doelmatigheid overtuigd raakte. St. Nor~
bertus kwam in 1119 tot dit inzicht. Het is

lang niet onmogelijk, dat de twee heiligen
elkaar in Noord~Frankrijk ontmoetten en dat
Ailbertus' Clairefontaine aan Norbertus zou

hebben aangeboden, gelijk een der tradities
wil en gelijk uit de Ailbertus~oorkonde van
1126 zou kunnen worden afgeleid 20). N or~
bertus wees het aánbod af, niet om voor Ail~

bertus en Rolduc minder pleitende redenen
(zoals wel eens is geinsinueerd), maar om de
eenvoudige reden, dat Norbertus toen nog
niet aan de stichting van een orde dacht (tot
die stichting is hij eerst later door de kerke~
lijke overheid gedrongen). Ailbertus' zou dan
op dat ogenblik reeds meer vooruitziende
plannen hebben gehad dan Norbertus.

Het lijkt mij waarschijnlijk, &lt Ailbertus
nog tijdens zijn leven de gemeenschap van
Rolduc, d~e in 1111 een andere weg had ge~
kozen, geleidelijk dichter bij zijn strenge ideaal
heeft gebracht. In 1119 (juist het jaar, waar~
in NOl'bertus tot nieuwe inzichten kwam)
heeft proost Richerus zich tot abt bten wij~
den. Rond die tijd ook werd in Rolduc een
meer gestrenge ascese ingevoerd, gelijk men
in de A.R. in bijzonderheden kan lezen. Ik
kan mij niet indenken, dat het voorbeeld en
het vermanend woord van Ailbertus hierop
niet van invloed zouden zijn geweest.

En nauwelijks is Ailbertus overleden
( 1122), in hetz.elfde jaar als proost Richerus,
of een kanunnik van Springiersbach wordt in
Rolduc als prelaat binnengehaald en daar~
mede in beginsel ook de strengste observan~
tie. Is het niet alsof men hier het geestelijk

testa~ent van de stichter een begin van uit~
voering ziet krijgen?

Ailbertus kan vóór zijn sterven aan zijn
medebroeders de raad hebben gegeven, de
leiding te aanvaarden van Springiersbach,
destijds de enige congregati~, welke de stren~

2°) Waarom zou er al niet reeds bij de stichting van
Clairefontaine overleg tussen Ailbertus en Norbertus
kunnen hebben bestaan? In 1115 verbleef Norbertus

geruime tijd te Rolduc om zich over zijn toekomst te
beraden. Dit feit lijkt mij een aanwijzing, dat Ai1ber~
tus in 1115 in Rolduc verbleef. Waarom zou Norber-

tus in dat jaar naar Rolduc zijn gegaan, als het niet
was, om de heilige en toen reeds beroemde man Gods

Ailbertus te raadplegen? 111



gc ascese reeds practiseerde in het kader van
Augustinus' regel 21).

9. Twee tradities.

Langs een kronkelige, maar toch weinig
sensationele omweg zijn wij tot de bevinding
gekomen, dat er reeds in de 13e eeuw twee
ogenschijnlijk zeer uiteenlopende tradities be~
stonden ten aanzien van het leven van Ailber~
tus, de stichter van Rolduc: de ene, beli~
chaamd in de Annales Rodenses, de andere
in de Chronica Pontificum Leodiensium.

De optekening in de Chr. P.L. (ca. 1239)
is waarschijnlijk iets ouder dan die in de A.R.
(1248-1252). Te aordelen naar de langs tus~
senwegen avergeleverde tekst, welke slechts
proosten kent in de per~ode vóór 1137 en
Ailbertus laat geboren worden in Keulen,
moet de eerste teruggaan op een Rolducse
bron uit de eerste dagen van het bestaan van
Rolduc afwel op een 'wat jongere Rijnlandse
bron. De Chr.P.L. beharen tot dat geheel van
Luikse geschiedbronnen, dat in de eerste helft
van de 13e eeuw ap bisschoppelijk bevel werd
geschreven, nadat alle Luikse archivalia in
1214 door de Brabanders waren vernield.
Hebben deze bronnen een officieel karakter,.
zij hebben tach het nadeel, dat zij vanwege
de ramp van 1214 met weinig bronnen moes~
ten worden geschreven, en dat de schrijvers
van de gelegenheid hebben gebruik gemaakt
om de nieuwe bronnen za ap te stellen, dat zij
voor de Luikse curie het meest aangenaam
en voordelig waren. Dit is de reden, waarom
de Luikse historiografie van de 13e eeuw bij
de maderne critici in een tamelijk slechte reuk
staat. Nochtans, dit bezwaar geldt niet voar
de Chr.P.L., waar zij over Ralduc schrijven.
De bron voar dit bericht kon natuurlijk niet
meer gevanden worden in de verwaeste ar~
chieven van Luik; als zadanig maet zijn ge~
bruikt afwel de mondelinge averlevering,
gangbaar in de streek, afwel een aude Ral~
ducse of Rijnlandse tekst uit de eerste helft
der 12e eeuw. Vermaedelijk is zulk een aude

21) Zowel Springiersbach als Prémontré hebben de
monachale levenswijze met de zielzorg verbonden. Vol.
gens pater Dereine is Springiersbach hierin Prémontré
zelfs voor geweest. Als omstreeks 1140 Rolduc pa-
rochiezielzorg begint uit te oefenen, zal men daarin
eerder de invloed van Springiersbach dan van Pré-
montré moeten onderkennen.
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tekst gebruikt en niet de mandelinge averle~
vering, want in het Luikse was na ca. 1150
ander 'de reguliere kanunniken de praosttitel
niet meer in zwang.

De redactie van de A.R. mage iets jonger
zijn dan de varige, zij heeft het grate vaar~
deel, dat zij de o1p.streeks 1250 in Ralduc gel~
dende afficiële huistraditie weergeeft. Dit
vaordeel kan echter aak in een nadeel verke~

ren. De schrijveJ:. van de A.R. kan Ailbertus'
leven hebben willen beschrijven meer zaals
men het amstreeks i250 gaarne zag dan aver~
eenkamstig de histarische werkelijkheid.

Aan beide tradities kleeft een g~brek in de
tekstaverlevering. Het is niet meer na te gaan,
in haeverre de mededeling van de Mariën-
haagse kroniekschrijver uit 1472 letterlijk be~
antwaardt aan redactie van de Chr.P.L. uit
de 13e eeuw. Oak bestaat er geen valstrekte
zekerheid, dat de bladen 3 en 6 van de A.R.,
die de vaornaamste passage in kwestie (Clai~
refantaine) bevatten, tegen 1700 daar Heyen~
dal letterlijk zijn herschreven naar de nu ver~
loren bladen uit de 13e eeuw. Dit gemeen~
schappelijke nadeel wordt weer apgewogen
door het gemeenschappelijke voordeel, dat zo~
wel de Mariënhaagse kanunnik van 1472 als
de Rolducien Heyendal van 1700 met meer
dan gewone cr~tische zin waren begaafd en
uitblonken daar abjectiviteit.

Beide tradities hebben in de historiografie
volgelingen gevonden. De traditie van de
Chr.P.L. leefde vaart bij de Mariënhaagse
kanunnik in 1472, bij de Jezuiet Fisen in 1647
en nog later bij de Bollandisten. De traditie
van de A.R. vindt men terug in de 17e eeuw
bij de Akense kroniekschrijver Noppius, in de
18e eeuw bij de Norbertijn Hugo en in Gallia
Christiana. .

De Narbertijn Huga heeft de tweede tradi~
fie ietwat aangedikt door de Albericus~oor~
kande van 1126 in het geding te brengen en
daaruit te vèr-gaande gevolgtrekkingen te ma~
ken, d:e zich bovendien leenden tot een ietwat
dubbelzinnige interpretatie. Al kan men )Jet
maeilijk bewijzen, men krijgt tach de indruk,
dat dé Clairefontaine~episode uit Ailbertus'
leven een element is gaan worden in de wrij~
ving tussen zwarte en witte regulieren, waar
de Jezuieten zich dan wijselijk hebben buiten
gehauden.



10. Besluit.

Het feit aanvaard hebbend, dat er reeds in
de 13e eeuw twee verschillende versies van

Ailbertus' leven in omloop waren, zal men
deze twee tegen elkaar hebben af te wegen.

Bij de voorlopige stand van zaken, is het
nog niet uit te maken, welke van beide ver~
sies historisch~critisch de voorkeur verdient.

Er zijn evenwel argumenten van interne aard,
die er op wijzen, dat beide versies elkander
niet wezenlijk tegenspreken, maar zelfs op
bevredigende wijze kunnen aanvullen. Zelfs
al zou de versie van de Chronica Pontiticum
Leodiensium de voorkeur verd:enen, dan nog
zou zij geen revolutie in onze kennis van Ail~
bertus' leven en van de stichting van Rolduc
teweeg behoeven te brengen.

De voornaamste der afwijkingen raken de
titulatuur der eerste prelaten van Rolduc, de
stichting van Clairefontaine door Ailbertus en
vooral de vraag, of Ailbertus van 1111-1122
zijn hoofdverblij f in Clairefont':.line had dan
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weI in Rolduc. In al deze verschilpunten is een
zodanige verzoening mogelijk, dat Ailbertus
er nog inniger dan tot nu het geval was, door
wordt verbonden aan Rolduc en dat toch zijn
stichting van Clairefontaine historisch blij ft.

Slechts een enkel ondergeschikt punt van
verschil kan in deze verzoening niet delen,
namelijk de opgave van Ailbertus' geboorte~
plaats: Keulen of Antoin~? Hier kan slechts
het een of het andere waar zijn.

Geheel de kwestie: Keulen of Antoing?
hangt aan de juiste overlevering van een enkel
woord: Colonia. Zij draait om de vraag: heeft
de schrijver van het Florarium Temporum dit
woord geput uit de Chronica Pontiticum Leo~
diensium of is het een toevoegsel van hem?

In het eerste geval komt de Keulse afkomst
van Ailbertus ernstig in overweging. In het
tweede geval komt zij niet ernstig in aan~
merking.

Or. P. C. BOEREN.
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