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EEN GEDENKWAARDIG JUBILEUM: HET JAARBOEK

VEERTIG JAAR

Overbodig komt mij het verzoek van de
archivaris voor, voorzichtig om te springen
met de kostbare banden, die hij op mijn
schrijftafel tot een soliede toren bouwt. Het
zijn immers de negen en dertig tot nu toe
verschenen jaargangen van ons Jaarboek; de
aflevering, die de lezer thans in handen
heeft, completeert het getal tot een aanlei-
ding om bescheiden te jubileren. Als schat-
ten altijd met eerbied behandeld moeten
worden, dan zeker dit "journal intime" van
ons huis, dat men, om de grote en kleine din-
gen die het uit het verre en nabije verleden
verhaalt, niet anders tegemoet kan treden
dan met een zekere wijding. Het is dan ook
een plechtig moment, wanneer ik het eerste
deel, dat in 1921 het licht zag, open.

Twee ondernemende mannen, wier namen
op de eerste bladzijde prijken, hadden toen
de moed - die sceptici voor euvel hielden
- om in navolging van andere onderwijsin-
stellingen-van-naam, vooral in het buiten-
land, het jaarlijks wel en wee van Rolduc in

druk te doen verschijnen. Tevens zat daarbij
de bedoeling voor, een band te scheppen
met alle Rolduciens: vertellend van vroeger
en nu zou het Jaarboek oude en nieuwe be-
volking nader tot elkaar kunnen brengen. Het
ongelijk bleek spoedig aan de kant der twij-
felzuchtigen, en zoals zo vaak werd verme-
telheid beloond. Het Jaarboek vond onder
de kundige redactie van L. Linssen en Dr.
Ferd. Sassen, de eerste redacteuren, al dra
zijn definitieve vorm. In opzet en inrichting
van 1921 is nooit wezenlijk verandering ge-
bracht. Na een inleidend woord volgt de
Kroniek, dan worden de gelukkige prijswin-
naars door de publikatie van hun namen ge-
eerd. De prijsuitdeling wordt gevolgd door
de jaarverslagen van godsdienstige, sociale
en wetenschappelijke verenigingen, toneel
en sport besluiten de rubriek, die van de
aanvang af een belangrijke plaats innam,
maar eerst in 1957 "Rolduc zoals het reilt en
zeilt" is komen te heten. leraren- en leer-
lingenlijst, personalia en necrologie vormen
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de afsluiting van het eerste gedeelte. Pagina
59 opent dan de artikelenreeks, meest in los-
se toon gestelde herinneringen van oud-leer-
lingen: "Wij hebben het Jaarboek aangekon-
digd als een boek van herinnering", zo heet
het in de verantwoording. Onder meer lezen
wij er het sappige verhaal van Mr. Bomans:
"Hoe ik op Rolduc kwam". Uitvoerige we-
tenschappelijke bijdragen kent het eerste
Jaarboek nog niet. Misschien mag het artikel-
tje van W. Nolet, over de Middeleeuwse
school te Rolduc, gelden als de bescheiden
voorloper van de latere indrukwekkende
reeks historische publikaties, die het Rolduc's
Jaarboek zijn alom erkende standing zullen
verlenen.

Het spreekt wel voor zich, dat men de ge-
schiedenis van het Jaarboek niet mag en niet
kan schrijven zonder de verdiensten der el-
kaar opvolgende redacteuren in het licht te
stellen. Niet alleen zijn zij het, die voor vorm
en inhoud van iedere aflevering verantwoor-
delijk zijn, maar ook maken zij het element
van eenheid uit, waardoor het mogelijk
wordt, in de overstelpende massa materiaal
van veertig jaarboeken een zekere ordening
te brengen. Welnu, de eerste negen jaar
staan in het teken van het tweemanschap
Linssen-Sassen.

Het kleed, waarin zij het Jaarboek hulden,
is niet dat ener voorname vrouwe! Eerst veel
later (1937), wanneer de kunst van de foto-
grafie zo ver is voortgeschreden, dat de
drukkerswereld er een dankbaar gebruik van
maakt, zal de dan waarlijk grootse inhoud in
een gewaad gekleed gaan, dat in alle op-
zichten bij het geëmancipeerd karakter van
het Jaarboek past. Voorlopig is het echter
nog lang niet zo ver. Een Toorop-achtige, in
rood-bruin uitgevoerde tekening, schema-
tisch Rolduc's toren voorstellend, waarachter
een stralende zon opkomt - het ontwerp is
vermoedelijk van de hand van de toenmali-
ge tekenleraar Lücker - is tot en met 1931
de omslag. Foto's kunnen slechts spaarzaam
worden geplaatst: zij dienen op afzonderlijk
foto-glanspapier afgedrukt, daar het ruwe
papier, dat in twee-koloms-druk de tekst re-
produceert, niet geschikt is om foto's op te
nemen. Tot 1938 zal men daarom genood-
zaakt zijn, aparte fotopagina's in te lassen. In
de periode 1921-1929 varieert het aantal van
8 tot 16. Eindklassen, toneel, sport, persona-
lia (in memoriam, benoemingen en jubilea),
actualiteiten: dat zijn de voornaamste onder-
werpen die, veelal statisch, op de gevoelige
plaat worden vastgelegd. In 1923 ontdek ik
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een idyllische uitzondering: de eilanden-
vijver met bootje, en 1926 permitteert zich
de poëtische weelde van herfst- en winter-
opnamen aan de vijvers, van wintergezichten
in groot en klein carré.

Mochten de eerste Jaarboeken niet duur
zijn? De kosten werden gedrukt door middel
van. .. advertenties! Jaarboek 1921 telt er
16, waarvan ik met bijzonder genoegen ver-
meid sigarenmerken, hotels in en buiten
Kerkrade en wijnhandel Nolet. Het volgende
jaar brengt groter soberheid: de drank wordt
voortaan geweerd, de sigaren bevinden zich
in het selecte gezelschap van boeken en
tijdschriften. Vanaf 1923 verdwijnen de recla-
mes naar het binnenblad van de omslag en
al spoedig hebben zij, gelijk betaamt, slechts
betrekking op wat des boeks is.

In de artikelen van deze periode over-
heerst het herinneringsmoment. Zo schrijft
Mr. van Haastert over "Mijn wankele schre-
den" (1922), Dr. Sterck over "voor vijftig
jaar" (1924), gevolgd door drie maal "voor
zestig jaar" (1926, 1927 en 1930) van H. W.
H. Everts. In "Docenten mijner jeugd" tekent
Frans Erens de portretten van enkele markan-
te leraren. De inzenders schrijven over de
meest verscheiden onderwerpen. De.ze mij-
mert over het waterman netje, die over het
casino, gene vindt in de crypte stof voor een
vrome overpeinzing. Een ander vertelt, 13
lange pagina's lang, hoe hij als oud-leerling
een reis maakte naar Rolduc en daar twee
dagen verbleef. Over kattekwaad verhaalt
Mr.J. Bomans,dezelfde van: "A propos. . . .
hebben wij er niet een die er heen kan?
Moeder zweeg. Er zijn van die dingen die je
ietwat te plots op het lijf vallen. Hoe bedoel
je? Vader zegt: zoo een van een jaar of elf,
hè? Zij, schuchter: . . . ja . .. Jan. Jan was al
naar bed. Sliep als een grote vent. Plotseling
schrikt hij op. (Hij ben ik). Hoort hij daar roe-
pen? Dieven? . . . Jan! Jan! In één sprong het
bed uit, naar de deur. 't Is vaders stem. Ja?
. . . Ja? . . . Vader: kom naar beneden, en met
je atlas, als je die boven hebt!"

Goed geschreven zijn deze stukjes vaak,
spits en geestig. "Uit de gedenkschriften van
een oude kleerkast" lijkt mij in dit genre wel
het beste. Het is waar, soms wekken zij de
indruk, oefeningen te zijn in het hanteren van
de pen, en ook valt het op, dat de Tachtigers
in die dagen nog ijverige epigonen hebben.
Dit neemt echter allemaal niet weg, dat men
ook nu met die oude Jaàrboeken menig ge-
noeglijk uurtje kan doorbrengen.

Geleidelijk aan slaagt de redactie erin, be-



slag te leggen op vaste medewerker~. Zo
kom ik verscheidene keren de namen tegen
van Mac M. J. van Rooy - hij is o.a. verant-
woordelijk voor de hoger genoemde reisbe-
schrijving - en van H. Reighard - die in
badinerende stijl de sport te lijf gaat en de
schutterij maar je-van-het vindt, of zich ver-
diept in de kachel problematiek van Rolduc
op hef eind van de vorige eeuw. Van serieu-
zer aard zijn de artikelen van Thijms zoon de
Jezuïet, pater J. C. Alberdingk Thijm. "Maria-
lia" (1922) spreekt over de Rolducse Maria-
devotie, "Ça et là" haalt herinneringen op
uit de jaren '60-'65, ook de volgende Jaar-
boeken nemen bijdragen van hem op, en
nog na zijn dood worden de door hem ver-
zamelde "Bouquets" van directeur Everts
gepubliceerd (1926, 1927). Pastoor Nolet
laat het niet bij zijn middeleeuwse school:
"De vroegere bewoners van Rolduc" en
"Een prentenboek over Rolduc" zijn de eer-
ste verkenningen van een terrein, dat later
stof tot uitvoerige studie zal bieden.

De redactie zelf laat zich niet onbetuigd.
Tal van bescheidenlijk niet gesigneerde arti-
kelen zijn stellig van haar hand. Een belang-
rijk initiatief ontplooide zij in 1923, toen zij
het plan bekend maakte, voortaan ieder jaar
het Jaarboek te openen met de beeltenis van
een der grote figuren uit Rolduc's historie
en deze beeltenis vergezeld te doen gaan
van een bijschrift ter huldiging van hun nage-
dachtenis. Achtereenvolgens komen aan de
beurt: Mgr. Dr. R. Corten, directeur Ant. van
de Venne, Mgr. Prof. J. Keulier, B. A. Pothast,
Pater J. C. Alberdingk Thijm S.J., Mgr. H.
Peeters, deken L. Thijssen. De nieuwe redac-
tie zal deze traditie voortzetten wanneer zij
onder meer een herdenkingsartikel wijdt aan
Joseph Raven, aan Mgr. van Bommel, aan di-
recteur H. A. Geurts.

De nieuwe redactie. Dr. Sassen, Prof. Sas-
sen geworden, verwisselt in 1929 toog voor
toga en Rolduc voor Nijmegen. Hij wordt
opgevolgd door J. Metzemakers, die samen
met Linssen tot 1935 de redactie blijft uitma-
ken. In omslag en uitvoering wordt de eerste
twee jaar geen wijziging gebracht, maar dan
doet het adagium "nieuwe heren, nieuwe
wetten" zich gelden. In 1932 verschijnt het
Jaarboek met een omslagtekening, in zwart
en rood, van Jean Adams, wat barokkerig,
lemidden van een overdaad van symbolen
Ailbertus voorstellend, die met vaderlijk ge-
baar een jongensfiguur in bescherming
neemt. Tot 1936 zal dit het kleed van het
Jaarboek zijn.

Het aantal fotopagina's breidt zich uit, in
1935 zijn het er al 22. Succesvolle pogingen
worden aangewend om het statisch karakter
te overwinnen; zo toont 1930 ongedwongen
snapshots van de bedevaart naar Schaesberg,
terwijl wij in 1931 drie pagina's fotomontage
aantreffen over het directeursfeest. De kunst
van het monteren wordt van Jaarboek tot
Jaarboek perfecter en bereikt op het eind
der dertiger jaren een volmaaktheid, die
ronduit weelderig is, al beantwoordt zij niet
meer aan onze smaak.

In de periode Linssen-Metzemakers vindt
de redactie een zeer gewaardeerde mede-
werker in de persoon van J. Kleijnfjens S.J.
In drie achtereenvolgende jaren put hij uit de
rijke geschiedenis van ons huis (1930-1933).
Een niet in alle opzichten betrouwbaar artikel
van 20 pagina's, met noten en bijlagen, over
Rolduc van 1839-1857, verschijnt in 1930;
1931 bevat een bijdrage over "Van der Vre-
eken en het Apostolisch Vicariaat van Lim-
burg in 1839", en het jaar daarna ziet een
artikeltje het licht over de keuze van de
laatste abt voor de Hervorming. Dr. P. S.
Everts, de eminente kenner van Rolduc's
kerk, wijdt in 1932 een uitvoerige studie aan
de "Oude Steenhouwerskunst in de kerk van
Rolduc", welke studie in het Jaarboek van
1933 een voortzetting vindt. Dé vangst van
de redactie is echter Dr. Gierlichs uit Herzo-
genrath. Een uitnemende kennis van ons ge-
west stelt deze historicus in staat, jaar in jaar
uit Rolduc's Jaarboek te voorzien van bijdra-
gen, die op lokaal-historisch terrein meer dan
pionierswerk betekenen. Voor het eerst werkt
hij aan het Jaarboek mee in 1932, met een
in het Duits gesteld artikel over de parochies
in het voormalige hertogdom Limburg, voor
zover zij van de abdij afhankelijk waren. Bij
gelegenheid van de 200-jarige herdenking
van de sterfdag van abt Heyendal wijdt hij
aan deze pastoor van Eupen en abt van
Kloosterrade een beschouwing, waarin hij
hem voornamelijk als de voortzetter van de
Annales Rodenses typeert (1933). Het jaar
daarna telt liefst twee studies, zij het dan
kleinere, van Dr. Gierlichs: "Wat oude bid-
prentjes verhalen" en "Allerlei gasten op
Rolduc". Ook 1935 vermeldt twee maal de
naam van de grote historicus, waarvan één
maal onder een artikel over de wijnbouw der
abdij.

Voor het overige blijft het bij het oude. De
toneel rubriek wórdt langzaamaan wat sub-
stantiëler, de sportrubriek abundanter.
Schetsjes en herinneringen vullen de open
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ruimten op gelijk weleer, terwijl, eveneens
gelijk weleer, schuchtere pogingen tot poë-
zie hun schuchterheid afleggen en in de
openbaarheid treden. Maar het Jaarboek
groeit, klimt naar zijn hoogtepunt, dat het in
de volgende periode zal bereiken. Nog meet
de omvang, zoals in het allereerste begin,
doorgaans 112 pagina's, al eens wat minder,
al eens wat meer, met een uitschieter in 1932
(162 pagina's!), noodzakelijk geworden door
de beschrijving van de kapitelen in kerk en
krocht, door Dr. Everts, en in 1935 (132 pagi-
na's), tengevolge van de omvangrijke bijdra-
ge van Dr. Gierlichs.

Verschilt aflevering 16 (1936) in- en uit-
wendig niet van haar zusters, het heengaan
van redacteur Linssen eist een wijziging in de
redactie: Dr. Huysmans staat nu als eerste
stuurman kapitein Metzemakers terzijde. Het
"nieuwe heren enz." doet zich in 1937 ge-
voelen: de omslag van Jean Adams, die het
vijf afleveringen uithield, maakt plaats voor
een foto-omslag, Rolduc's kerktoren met uit-
waaierende tak. De zeer geslaagde foto van
Hub. Leufkens zal gedurende tien jaar de
vlag zijn, om het bij de scheepstermen van
zo even te houden, die een steeds indruk-
wekkender lading dekt. Niet immer dezelfde
kleur is het echter, die de vlag siert waaron-
der het Jaarboek scheep gaat: de toren
steekt af tegen een successievelijk crême-
kleurige, lichtgrijze, blauwe, donkergrijze,
grijze, groene en okerkleurige achtergrond
en is zelf in de overeenkomstige kleuren uit-
gevoerd. Wat de verdere uitvoering betreft,
1937 is nog op papier van minder goede
kwaliteit gedrukt, dat het opnemen van foto's
niet dan op bij wijze van inlegvel ingevoeg-
de glanspapier-pagina's mogelijk maakt. Het
aantal fotopagina's is overigens tot 26 uitge-
groeid. Sedert 1938 wordt de beste kwaliteit
glanspapier genomen voor foto's én tekst:
vanaf dat moment is Rolduc's Jaarboek een
kolfje naar de vaardige hand van de drukker,
nog altijd, zoals van de aanvang af, H. van
der Marck en Zonen te Roermond.

Niet alleen om deze reden kan de periode
Metzemakers-Huysmans, die loopt van 1936
tot 1940, de glansperiode van het Jaarboek
heten. De afleveringen 17, 18, 19 en 20 zijn
geen boekjes-zo-maar meer, weerslag van
lief en leed van een, zij het nationaal ver-
maarde, toch slechts particuliere kostschool
in het Zuiden des lands. Zeker, de Kroniek,
tot nog toe vrij zakelijk en weinig omvang-
rijk, wordt met zwieriger en breedsprakiger
pen gevoerd. Zeker, de eigenlijk-Rolducse
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gebeurtenissen krijgen het dubbele aantal
pagina's toebedeeld van vroeger, en vooral
de toneelrubriek, nu ook filmrubriek gewor-
den, en kennelijk berustend in handen van
een ter zake kundige, mag zich verheugen in
een zorgzame toewijding. Daarnaast is het
Jaarboek echter een waardevol historisch
tijdschrift, waarvan het belang voor de lokale
geschiedenis niet te onderschatten valt. Een
boek ook, dat, het cliché zij mij bij gebrek
aan beter vergeven, een sieraad voor de
boekenkast is, dank zij de voortreffelijke uit-
voering en de statige omvang: 200, 250, 290
bladzijden heffen het ver uit boven ieder
ander dan verschijnend kostschool-relaas.

Het is vooral de inhoud die het Jaarboek
van deze periode zijn aanzien geeft. Dr.
Gierlichs wijdde in 1937 een groot artikel,
dat later in boekformaat verscheen, aan de
mijnbouw der abdij. Dezelfde auteur schreef
in 1938 en 1939 een geschiedenis van de
Bokkenrijders in het land van 's Hertogenro-
de, zo vakbekwaam en tegelijk zo boeiend,
dat ook deze studie naderhand in boekvorm
moest worden uitgegeven. Het werk geldt
nog steeds als het meest indringende dat ooit
over deze gecompliceerde materie geschre-
ven werd. Een kleinere historische publikatie
van Gierlichs verscheen nog in het Jaarboek
van 1940.

Dat men overigens het Jaarboek aantrek-
kelijk trach~te te maken voor de leerlingen,
behoeft geen betoog. Zij vinden er elck wat
wils: zoals reeds gezegd, krijgen de Rolduc-
se actualiteiten de volle aandacht, en verder
kan ieder zich vermeien in de ontboezemin-
gen, prozaïsch en poëtisch, van oude of dan-
malige alumni.

In 1940 trekt Huysmans zich uit de redactie
terug. Twee jaar slechts berust dan de leiding
bij J. Metzemakers en J. Damen. Het is oor-
log. In 1941 en 1942 kan het Jaarboek welis-
waar nog normaal verschijnen, maar dan
moet de publikatie, wegens "papierschaar-
ste", worden gestaakt. Nieuwe plannen ech-
ter rijpen in deze tijd van verdrukking. He-
laas, wanneer zij in 1946 tot verwezenlijking
komen, is de onvermoeibare Metzemakers,
sinds 1930 de stuwende kracht van het Jaar-
boek, niet meer. In mei 1944 had een lang-
durige diabetes zijn krachten zodanig ge-
sloopt, dat aan dit schone leven voortijdig
een einde kwam.

Ofschoon het Jaarboek in 1941 nog 204
pagina's telt, is het voor de lokale geschied-
schrijving van weinig belang meer. Een kort
artikel van Dom t. Coebergh O.S.B. behan-



delf een merkwaardige hervorming van het
koorgebed in de abdij van Rolduc, et c'est
tout. 1942, tot 184 pagina's teruggebracht,
bevat wederom een studie van Dr. P. Everts
over oude steenhouwerskunst te Rolduc.
Voor het overige nam de oorlog de aandacht
voor het heden zozeer in beslag, dat het
verleden nauwelijks ter sprake kon komen.
Onder de actualiteiten treft mij een lange,
sombere lijst: in memoriam.. .

In 1946 verschijnen twee Jaarboeken tege-
lijk. Het eerste, dat de schooljaren 1942-1943
en 1943-1944 omvat, is nog grotendeels het
werk van Metzemakers, zoals de nieuwe re-
dactie, bestaande uit J. Damen, H. Turlings en
C. Coenen, dankbaar in een inleidend woord
getuigt. Ook hier zoekt men historische arti-
kelen tevergeefs, hetgeen niet wil zeggen
dat dit Jaarboek voor de geschiedenis niet
van uitzonderlijk belang zou zijn, aangezien
het immers de stemming van die dagen van
onderdrukking en verzet beschrijft. Van de
herdenkingsartikelen noem ik, naast dat over
Metzemakers, piëteitshalve dat over Dr. Gier-
lichs, een der kostbaarste medewerkers die
het Jaarboek ooit gehad heeft. - Ook de
jaren 1944-1945 en 1945-1946 worden in één
band gecombineerd. Het nummer van 1945
geeft, behalve de vaste rubrieken, een im-
pressie over Rolduc als groot-seminarie en
Rolduc als Amerikaans restcenter; Prof. Sas-
sen werpt een terugblik op het te Weert
doorgebrachte filosofiejaar. De tweede helft
van deze aflevering, lopende over 1946,
opent met de Ere-galerij van oud-Rolducse
helden, een nagedachtenis aan de oud-leer-
lingen die in de oorlog het leven lieten. Deze
rubriek, geschreven door J. Bohnen, wordt in
1947 en 1948 voortgezet. Ook bevat 1946 de
Brief van Mgr. Lemmens, waarin deze bekend
maakt dat Rolduc voortaan uitsluitend klein-
seminarie zal zijn: een onherroepelijk besluit,
dat én Rolduc én het Jaarboek grondig zal
w.ijzigen. Dat velen naar de pen grijpen om
in een "adieu, Rolduc" het wereldje vaarwel
te zeggen, binnen welks grenzen zij zo lange
jaren met elkaar optrokken, valt niet te ver-
wonderen!

Een schrikkelijk fenomeen in de serie
Jaarboeken is de aflevering van 1947. Zij
vertoont een zoetelijke bandtekening van
Charles Vos, die volkomen uit de toon valt:
tussen de spreuken "Roda Trinitati dicata" en
"Auspice Deo" stutten twee seminaristen en
een in rochet gekleed priester de wapen-
schilden van bisschop en vorstenhuis. Verder
is dit het enige Jaarboek dat niet bij H. van

der Marck in Roermond (diens drukkerij was
toen een puinhoop), maar bij Mercurius in
Eindhoven gedrukt werd. De redactie is on-
dertussen tot het normale duo teruggebracht,
daar J. Damen zich een andere werkkring
had toegewezen gezien in Rome. Voor de
afleveringen 27 (1947), 28 en 29 zijn Turlings
en Coenen verantwoordelijk.

In 1947 lees ik voor het eerst een studie
van de historicus Dr. P. C. Boeren, en wel
over Rolduc en de Investituuurstrijd. De vol-
gende jaren zullen nog vele bijdragen van
zijn hand in het Jaarboek publikatie vinden.

Gelukkig kreeg de redactie over de ver-
gissing van 1947 spoedig berouw. Van 1948
tot 1957 verschijnt Relduc' s Jaarboek weer in
een waardige omslag: een knappe foto van
F. Cals, die de watertoren en een gedeelte
van het voorfront toont. De opdruk van jaar-
tal en "Rolduc" varieert van jaar tot jaar in
kleur: rood, wit (maar zonder jaartal: 1949!),
geel, oranje, paars, groen, blauw.

De omvang mag er nog altijd zijn: 154
pagina's voor het annuarium van een school,
die niet eens meer nationaal is, zou waanzin
zijn, indien men niet, terecht, voortging het'
Jaarboek door historische studies een brede-
re betekenis te geven. De belangrijkste bij-
dragen op geschiedkundig gebied uit deze
periode zijn die van Dr. P. C. Boeren en van
Prof. Dr. C. de Clercq. Alleen al een opsom-
ming van de titels geeft de lezer een indruk
van de rijkdom, welke het Jaarboek van 1948
tot op de dag van heden kenmerkt, rijkdom
welke beslist niet minder stralend is dan die
uit de gloriedagen van vóór de oorlog.

Maar laat ik eerst de geschiedenis van de
redacteuren vervolgen. Toen in 1950 Turlings
in Sittard werd benoemd, trad Ch. Janssen tot
de redactie toe. Het tweemanschap Coenen-
Janssen stond van 1950-1957 aan het hoofd
van een Jaarboek dat, hoewel in omvang te-
ruggelopen tot het aantal bladzijden van de
eerste tijd (in 1951 en 1957 kwam het zelfs
niet verder dan 88), in vorm en inhoud de
eerste Jaarboeken verre overtrof. Zie hier de
onderwerpen waarover Dr. Boeren schrijft:
nadat hij in 1948 over het oudste Rolduc als
cultuurcentrum gesproken had, wijdde hij in
1950 een uiteenzetting aan Ailbertus van An-
toing of Ailbertus van Keulen. Andere door
hem behandelde thema's zijn: De Congrega-
tie van Rolduc (1951), Rolduc en Sint Oeden-
rode (ibidem), Het handschrift van de oudste
Annales Rodenses (1953), Sint Norbertus en
Rolduc (1955), Rottenbuch en Rolduc (1957).

Prof. de Clercq werkt voor het eerst aan
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L. Linssen en Dr. F. Sassen

ROL D U C .S J A A R BOE K 1 9 2 1 - 1 9 6 O.

Herinneringenvan de eerste redacteuren.

Hoe wij ertoe kwamen? Wie van ons bei-
den zal zich dat na bijna veertig jaren nog
met alle bijzonderheden herinneren? - Wij
kenden de Jaarboeken van verschillende ka-
tholieke colleges in Engeland en, laten wij
eerlijk zijn, ook dat van het Canisius-College
te Nijmegen, dat in 1915, reeds 15 jaar na de
opening van het College zelf, voor het eerst
was verschenen. De gedachte kwam bij ons
op, dat Rolduc met zijn verleden van meer
dan acht eeuwen ook zijn Jaarboek behoor-
de te hebben, bestemd voor leerlingen en
oud-leerlingen, waarin niet enkel de herinne-
ring aan dat verleden levend zou worden
gehouden, maar ook het actuele gebeuren
voor de geschiedenis bewaard zou blijven.
Wij wilden de lezers die wij voor het Jaar-
boek hoopten te winnen, het beeld voor
ogen stellen van hetgeen de inrichting, waar
zij hun opleiding ontvangen hadden of nog
ontvingen, voor het Nederlandse cultuurle-
ven en meer in het bijzonder voor de katho-
lieke herleving in Nederland had betekend,
en hen wijzen op de rol, die het derde Rol-
duc, naar wij hoopten, nog lang in ons land
te vervullen zou hebben. Maar vooral. lag
ons de gedachte aan het hart, door het Jaar-
boek bij de leerlingen het besef en de waar-
dering aan te kweken van de uitzonderlijke
en onvervangbare betekenis van Rolduc voor
hun godsdienstige, verstandelijke, culturele
en esthetische vorming. Wij meenden daar-
bij erop te mogen rekenen, dat tal van Rol-

duciens en oud-Rolduciens de behoefte zou- ,
den voelen de herinnering aan de beleve-
nissen van hun kostschooltijd in het Jaarboek
vast te leggen en ook van hun liefde voor
het "séjour de leur enfance" te getuigen. De
uitkomst heeft ons vertrouwen op dit punt
niet beschaamd. Vele medewerkers denken
nog met voldoening terug aan de prille pen-
nevruchten, die zij hier gedrukt mochten
zien, en in tal van gevallen is het eerste
"plaisir de se voir imprimé" voor de schrij-
vers een prikkel geweest tot verdere werk-
zaamheid op wetenschappelijk, letterkundig
of journalistiek gebied.

De tijd voor het opzetten van een Jaar-
boek met zulk een program leek in 1921
gunstig. De (eerste) wereldoorlog met zijn
vele moeilijkheden, ook voor de landen die
er niet rechtstreeks bij betrokken waren, was
voorbij. Wij leefden in de illusie van een
"eeuwige vrede", die door de Volkenbond
zou worden verzekerd. Ons land zag een
nieuwe welvaart in een nabij verschiet. Ook
het derde Rolduc leek een tijdperk van nieu-
we bloei tegemoet te gaan. De verhoging
van de subsidie uit 's Rijks kas gaf het be-
stuur ruimer armslag dan ooit te voren. De
plannen voor inwendige vernieuwing, mo-
dernisering van de inrichting en uitbreidng
van de gebouwen begonnen te rijpen. Rol-
duc zou met zijn filosofie, zijn gymnasium,
zijn hogere burgerschool, zijn hogere han-
delsschool en zijn voorbereidende klas zijn
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I,

plaats als oudste en eerste van 's lands instel-
lingen van voorbereidend hoger en middel-
baar onderwijs weten te handhaven.

Verschillende van onze oudere collega's
stonden echter tegenover het plan tot uitga-
ve van een daarboek enigszins sceptisch. Het
leek hun een uiting van jeugdig idealisme,
dat niet voldoende rekening hield met de
reële moeilijkheden, die zulk een uitgave
noodzakelijk mee zou brengen. Sommigen
meenden zelfs, dat het Jaarboek na enkele
Jaren bij gebrek aan abonné's, aan mede-
werkers, en aan copy, weer zou verdwenen
zijn. "Hoe stelden de initiatiefnemers zich
voor," zo vroegen deze voorzichtigen zich
af, "dat zij het Jaarboek van jaar tot jaar vol
zouden krijgen?" - De veertig Jaarboeken,

. die thans verschenen zijn, hebben deze
vraag op klinkende wijze beantwoord. Elk
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jaar is opnieuw gebleken, hoe rijk de ge-
schiedenis van Rolduc is en welk een onuit-
putfelijke stof zij ter beschrijving heeft te
leveren. Het Jaarboek zelf heeft de twijfe-
laars van toen ongelijk gegeven.

Directeur van de Venne, met zijn grenze-
loze liefde voor de instelling, waar hij toen
reeds het grootste deel van zijn leven had
doorgebracht, en met zijn onbeperkte toe-
wijding aan de glorieuze traditie en de ac-
tuele reputatie van het derde Rolduc, was
zonder veel moeite voor onze plannen te
winnen. Alleen de financiële opzet leverde
enige moeilijkheid op. De directeur, even
zuinig op de kas van het huis als royaal met
zijn eigen beurs, wanneer het uitgaven ten
behoeve van anderen betrof, stelde als voor-
waarde, dat het Jaarboek zichzelf zou moe-
ten bedruipen. Wel was hij bereid het huis
een subsidie te laten verlenen voor het op-
nemen van de gegevens der prijsuitdeling,
die tot dan toe telken jare op kosten van
Rolduc in een afzonderlijke brochure werden
gepubliceerd. Maar nu deed zich een nieu-
we moeilijkheid Voor. Krachtens een gebruik
van bijna een eeuw oud was de prijsuitde-
ling steeds in het Frans gehouden en in de
desbefreffende brochure kwam geen woord
Nederlands voor. Wij vonden, dat het niet
aanging, in het Jaarboek dit gebruik te con-
tinueren en stelden dus voor, ook voor de
prijsuitdeling definitief op de eigen landstaal
over te gaan. Maar hoewel het Frans reeds
sinds een decennium als verplichte omgangs-
taal uit Rolduc was verdwenen en nog slechts
in enkele benamingen, zoals die van de ver-
grijpen tegen de huisorde en de daaraan
verbonden "grande ou petite salie de puni-
tion" voortleefde, konden wij van de direc-
teur eerst na lang praten de toestemming
krijgen, om de lijst van de prijzen voor de
verschillende vakken in het Nederlands in
het Jaarboek af te drukken. Wat wij van de
plechtigheid zelf zouden maken moesten wij
maar weten. Als redacteuren van het Jaar-
boek werden wij ex officio met de regeling
daarvan belast. Wij durfden het aan, met een
"usage antique et solen nel" te breken. En zo
is het gebeurd, dat in 1921 voor het eerst in
de qeschiedenis van Rolduc de prijzen in het
Nederlands zijn afgeroepen: de gelukkige
winnaars zijn er toen en later niet minder blij
om geweest.

Toch wensfe de directeur nog een waar-
borg voor de degelijkheid van hetgeen wij,
jonge heren, gingen ondernemen. Om de
kritiek van de ouderen op hetgeen in het



Jaarboek zou verschijnen bij voorbaat de
wind uit de zeilen te nemen, benoemde hij
een commissie van advies, die een wakend
oog op de "faits et gestes" van de redactie
moest houden. De commissie is slechts één
maal bijeen geweest en heeft het verder
maar aan ons overgelaten.

Wij zonden dus aan alle oud-Rolduciens,
van wie wij het adres kenden of soms na veel
moeite te weten waren gekomen, een circu-
laire, waarin het verschijnen werd aangekon-
digd van een Jaarboek, dat de traditie van
acht eeuwen zou vastleggen, de band van
herinnering tussen Rolduc en zijn oud-leer-
lingen zou versterken en de betrekkingen
van vriendschap tussen ons en die ons ver-
lieten zou voortzetten. Daarenboven schreven
wij een aantal prominente oud-leerlingen
aan met verzoek om een bijdrage. Het resul-
taat van het een en ander was ook voor ons
verrassend. Onze bisschop, Mgr. L. Schrijnen,
zelf oud.:.directeur van Rolduc, gaf ons zijn
beste wensen voor onze onderneming en

, voor de toekomst van Rolduc in een be-
moedigend schrijven mede en binnen enkele
weken hadden wij copy genoeg binnen om
het eerste nummer te vullen, terwijl de abon-
né's zich in groten getale aanmeldden. De
drukkerij H. van der Marck en Zonen te
Roermond was bereid tegen gunstige voor-
waarden het drukken van het Jaarboek op
zich te nemen.

Opzet en indeling van het Jaarboek had-
den ons intussen heel wat hoofdbrekens ge-
kost. Hoe zou het moeten worden ingericht
om zowel leerlingen als oud-leerlingen van
jaar tot jaar te kunnen blijven boeien? - In
het voorjaar van 1921 bood de voorberei-
ding van de uitgave ons bijna dagelijks stof
tot lange gesprekken. In de zomeravonden
liepen wij gaarne het Wurmtal in - de Duits-
se grens was toen na het vertrek van de
Franse en Belgische grenswacht geheel open
-L. om in Gods vrije natuur allerlei plannen
te overwegen.

Negen jaren hebben wij samen de redactie
van het Jaarboek gevoerd en, toen de twee-
de ondergetekende in 1929 tot een ambt
buiten Rolduc werd geroepen, is het hem
zwaar gevallen van dit stuk werk, dat hem
dierbaar geworden was, afscheid te nemen.
Zes jaar later, in 1935, moest de eerste on-
dergetekende evenzeer tot zijn leedwezen
wegens vertrek van Rolduc de redactie van
het Jaarboek aan anderen overlaten. Voor

ons beiden zijn deze negen jaren een tijd
geweest van broederlijke samenwerking, die
tot de aangenaamste herinneringen van ons
leven is blijven behoren. Met vreugde heb-
ben wij gezien, hoe het stekje, door ons in
vruchtbare bodem geplant, onder de bekwa-
me leiding van onze opvolgers in de redac-
tie gegroeid is tot een sterke en bloeiende
boom. Het Jaarboek is met zijn rijke en ge-
varieerde inhoud, waar zoveel voortreffelijke
schrijvers in de loop der ,iaren toe hebben
bijgedragen, een veel belangrijker publikatie
geworden, dan wij in 1921 durfden en kon-
den verwachten. Onze beste wensen verge-
zellen het op zijn verdere loopbaan.
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KRONIEK

Alvorens onder te duiken in de naamloos-
heid van Kroniekschrijver over het schooljaar
1959-1960, willen wij de lezers wijzen op de
verandering die er in de redactie van Rol-
duc's Jaarboek heeft plaatsgegrepen. Deze
nieuwe aflevering is tot stand gekomen met
de gewaardeerde medewerking van het nieu-
we redactielid, collega Drs. J. A. C. Lenders.
Ongetwijteld zullen de lezers voortaan zijn
medewerking op prijs stellen en zo het ent-
housiasme gaan begrijpen waarmee wij de
overheid dank zeggen voor deze keuze en
hem begroeten als medewerker. Deze troon-
wissel is noodzakelijk geworden, doordat
Mhr. eh. Janssen wegens werkzaamheden
van andere aard zich gedwongen zag uit de
raad te treden. Zij die tot de gewone lezers
van dit boek behoren, zullen met. ons hem
dankbaar zijn voor de tijd en het werk die hij
aan het jaarboek heeft besteed; voor de bij-
dragen in verscheidene jaargangen, voor de
verzorging van opmaak en uitvoering en
voor het beheer en de verzending van de
boeken. De nieuwe redactie hoopt hartgron-
dig dat zij in staat zal blijken, het evengoed
te doen.

Verleden jaar eindigden wij met de vreug-
de van het afscheid en de uitbundige pret van
het weerzien: studenten trokken de wereld
in, oud-studenten zochten de beslotenheid
der Rolducse muren; beide groepen onge-
twijfeld met even groot verlangen. Augustus
begint dan traditioneel met de sociale studie-
week, weidse naam voor een luttel tweetal
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Schooljaar 1959-1960

dagen: een zondagmiddag, een hele maan-
dag en een dinsdagmorgen. De arbeid is het
probleem waarover professoren, doctors en
een pater-zonder-meer het woord voeren. De
waarheid van de arbeid, de geschiedenis er-
van, zijn kerstening, de gemeenschap die de
arbeid schept (het ontbreken van flexie in
onze taal noopt mij tot de naar het klaslokaal
riekende toelichting: arbeid = onderwerp)
en de arbeid als bron van menselijkheid.
Het lijkt een schennis in dit huis, dat juist
het laatste pf! heeft uitgeblazen en waarover
zich de stilte van een kerkhof heeft uitge-
spreid. Spoedig echter hebben gangen en
lokalen weer hun ongewassen uitzicht dat de
laatste heren op de vlucht jaagt; naar verre
verten, zo het schijnt, want men hoort van
Palestina, Griekenland, Spanje fluisteren, en
wie de ongepaste moed heeft het woord
Schwarzwald te laten vallen, ontmoet slechts
een moeilijk ingeperkt spotlachje. Hoe een
groep leerlingen onder leiding van de heren
Lenders, Hommes en Slangen Parijs bezoch-
ten, kan men elders in dit jaarboek lezen.

In de stad waar de pausen eens gedurende
74 jaren in verbanning hebben geleefd, ver-
neemt Mhr. Slangen dat het onze bisschop
heeft behaagd, hem van ons weg te nemen
en te benoemen tot directeur van de Bis-
schoppelijke Kweekschool te Roermond. Al-
len die hem sinds zijn benoeming in 1946
hebben gekend, zullen ongaarne afscheid
van hem nemen. Hij was hier allereerst werk-
zaam als leerkracht aan de Voorbereidende



Klassen, maar in overeenstemming met zijn
belangstelling en gaven benoemde de over-
heid hem na enige jaren tot onderprefect van
Groot-Rolduc. De scheidende vergeve ons
dat wij hier de geestige vondst van een der
leerlingen vermelden die, nog tijdens de
ambtsperiode van prefect P. Houben, diens
assistent P. Slangen tot "sous-pi" bombar-
deerde; voor de waardering van deze coup
d' esprit lette men ook op de klank. Onder
de nieuwe functie ressorteerden ook alle
vormen van vrije-tijdsbesteding, sportieve en
niet-sportieve. Zijn leiding en ijverig werken
riepen in het "nieuwe Rolduc" (het hoeveel-
ste is het ook weer?) allerlei takken van sport
in het leven, die druk werden beoefend, en
ook de uitbouw van de z.g. vrije clubs dan-
ken wij aan hem. Leraren en leerlingen waar-
deerden hem als respectievelijk joviaal vriend
en goed raadsman. Wij wensen hem toe dat
hij in zijn nieuwe functie mag slagen!

Succes wensen wij ook toe aan de nieuwe
onderprefect Mhr. Poulssen, en aan Mhr. J.
Gijsen, die na een kapelaanschap van twee
jaar te Valkenburg het "professoraat" ver-
kiest en met animo de nooit-eindigende tocht
over Rolduc's plavuizen begint. Hij werpt
zich aanstonds met de borst op de studie der
geschiedenis.

Mhr. Lemmen is niet meer alleen van ons.
Wij zullen hem moeten delen met het Groot-
Seminarie van ons bisdom en met dat der
Paters van de Heilige Harten. Hij is aange-
zocht en bereid gevonden voor beider stu-
denten een cursus sociologie te verzorgen.
Het lijkt ons sine dubio dat zijn eloquentie,
ontsprongen aan abundantie zijns harten, hen
zal exalteren en hem de attentie der alumnen
zal assureren.

De Konijnenclub telt mee in den lande!
Tijdens de vakantie neemt zij deel aan diver-
se kon koersen; met het jonge broed nog
wel, en met resultaat. Goed zo, jongens, ho-
gerop maar! En zij het over de ruggen van
konijnen! Reeds heeft de club een eigen
briefhoofd; zonder r.k. nog wel.

Als wij ons tegen het einde van de vakan-
tie in het "Kloeësterveld" wagen, grijnzen
ons de betonnen skeletten van nieuwe "bun-
kers der moderne beschaving" tegen. Alle
hebben als richtpunt Rolduc, er is een straat
die rechttoe een uitzicht biedt op onze toren.
De weg naar Chèvremont, vredig wandelpad
voor brevierende heren, is versperd en gaat,
eerlang geheel verdwijnen, zo dicht reeds
rukt het front op het oude klooster aan.

Enige maanden later bereikt ons een schrij-
ven van "de raad van de gemeente Kerkra-
de", waarin wij na de opzienbarende mede-
deling "dat aan de nieuw aangelegde stra-
ten in het middengedeelte van het Rolducker-
veld namen dienen te worden gegeven", tot
onze vreugde lezen dat men vroegere direc-
teuren en bekende oud-leraren heeft willen
eren door straten in het nieuwe stadsgedeelte
naar hen te noemen. Wij hebben het gewe-
ten, dat Mhr. Augustus ijverig van advies
heeft gediend, maar waarom hebben wij
hem niet gewaarschuwd tegen de triviale
vernielzucht die door de Senatus Kerkradien-
sis vaart! Chronicus wil hier protest aanteke-
nen in naam van het P(opulus) Q(ue) dat
boven de ingang van die landdag de kern
vormt van de S en K. Men kan vrede hebben
met Ailbertuslaan, omdat hij Middeleeuwer
en priester en niet heilig- of zaligverklaard
is, terwijl de uitgang van de Latijnse tweede
declinatie zijn eerbiedwaardig-zijn duidelijk
suggereert; maar wie verzekert ons dat men
bij Van de Vennestraat geen associaties met
meel zal krijgen, dat Evertsstraat bij het na-
geslacht niet de gedachte aan een douanier
zal wekken en dat met Jansenstraat niet de
naam van het gros der Nederlanders aan de
spot wordt prijsgegeven? Bestedingsbeper-
king of uitwas der democratie? Dan geprezen
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de dagen van olim toen Ouodbach nog de-
ken Ouodbach, toen Deutz nog deken Deutz
heette en mocht genoemd worden. Mag di-
recteur Peters (waarom doet Petersstraat zo
aan stopverf denken?) dan zelfs niet Dir. zijn
en Professor Cobbenhagen of Monseigneur
Van Gils niet Prof. of Mgr. naar de zede des
tijds? Laten ze wèl het straatnamenboek huis
aan huis bezorgen, anders zal geen Peters de
Petersstraat betrekken en geen Everts zich in
de nabijheid van "zijn" straat wagen. Weet
men wel wat men deze burgers dan aandoet?

8 september, voorheen vrije dag vanwege
het geboortefeest van O.L. Vrouw, is de dies
ater waarop wij, ontwenden, het leven van
voor de vakantie hervatten. Inderhaast ma-
ken Ouodbach, toen Deutz nog deken Deutz
zondere aandacht aanbevolen klas en dan
spoeden zij zich reeds voor de vierde en vijf-
de les daarheen, waar het strenge rooster
hen roept. Onverbiddelijk plompen zij in de
muffe stof, waden moeizaam naar de verlos-
sende bel en gunnen zichzelf en de leerllin-
gen zuchtend een vrije halve-dag, om van de
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overmatige arbeid te bekomen.
Een gestencilde lijst leert ons dat Rolduc

bevolkt wordt door 437 jongelui, als volgt
verdeeld over de diverse instellingen van on-
derwijs: filosofie: 49 heren, gymnasium: 355
leerlingen, voorbereidende klassen: 26 jon-
gens.

10 september. In de avonduren breekt er
brand uit in het lokaal van de goochelclub.
De bedreigde bovenburen, de heren Janssen
en Notermans, zijn er als de spreekwoordelij-
ke kippen bij, om met stromen water de
vlammen tot sterven te doemen. .Naar ver-
luidt was het vuur der verontwaardiging over
die onvoorzichtige jongens zo hevig, dat het
nablussen nog geruime tijd in beslag nam.

13 september. Loenik 11treft de maan en
slaat er tegen te pletter, precies om 10 uur
2 minuten 50 seconden; het verrassende
nieuws wordt druk becommentarieerd. Het
onmogelijke is mogelijk geworden, het on-
waarschijnlijke werkelijkheid - de dingen
staan op hun kop. Aloude zegswijzen die tot
dan toe geacht werden, naar de reële woord-
inhoud verwezenlijking uit te sluiten, worden
waar. De wereld gaat naar de maan! Kan het
dan nog verwondering baren dat filosofen
worden aangetroffen, vissend in de Kerk-
raadse riolering, of hollend met een tanden-
borstel achter onze "Küzje" - in het kader
van de ontgroening.

15 september. Wij bestrijden het heimwee
met een opgewekte film: One Mi/lion Pound
Note.

19 september. Volkomen onverwacht over-
valt ons de congé voor Mhr. Slangen. Een
frenetiek applaus geeft uiting aan onze dank-
baarheid.

21 september. Als de eerste filosofen voor
hun ochtendmeditatie het voorplein opdren-
telen, zijn daar werklui van onze aannemer
reeds bezig, de toren in een raster van ijze-
ren stellage te hullen. Doel is, een onderzoek
in te stellen of aan kap en spanten werk-
zaamheden moeten worden verricht, hetgeen
welhaast zeker is; tegelijkertijd zal de oor-
logsschade aan de muren en speciaal aan de
galmgaten en de sierlijsten worden hersteld.
Enige dagen later reeds staat het geval er
tot aan de dakgoot; het staat er ingenieus
geconstrueerd en duurzaam, vooral duur-
zaam, van een onverwoestbare degelijkheid,
zoals wijzelf mogen ervaren driekwart jaar
later, als er nog altijd niets aan de toren is
gebeurd. Allerlei instanties blijken bij onze



toren belang t~ hebben, van de architect tot
de regering toe, die allen de dossiers door-
lezen en laten liggen. Intussen betalen wij
voor het hekwerk onze dagelijkse gulden.
Maar áls het dan gaat gebeuren, zal het de
eerste allesomvattende restauratie zijn van de
ruim 50 meter hoge toren, sinds 1678, toen
abt Petrus Melchior van der Steg he de ste-
nen spits uit het begin van diezelfde eeuw
liet afbreken en er de huidige houten voor in
de plaats stelde. De werkzaamheden die Jo-
zef Cuypers in 1931 deed verrichten,' mogen
we, althans voor de toren, verwaarlozen; die
kreeg enkel een herstel van ouderdomsge-
breken.

27 september. Vandaag verschijnt voor het
eerst Dimensie, Tijdschrift voor het Philoso-
phicum Rolduc; de redactie is in handen van
de heren H. Bour, G. van Caldenborgh, J.
Diederen, N. Franssen en W. Veugelers. Voor
een beschouwing over het doel van dit tijd-
schrift alsmede over zijn inhoud, verwijzen
wij naar "Rolduc, zoals het reilt en zeilt."

De tennisclub speelt in Kerkrade tegen de
H.B.S.en verliest met 5-3. Toch is men niet
ontevreden met het resultaat. Dit is het eerste
optreden onder haar nieuwe moderator Mhr.
Buck; de chroniqueur houdt er zich van over-
tuigd dat deze tak van sport onder zulke
deskundige leiding ad astra zal gaan; en
voorzeker niet naar de maan.

29 september. Bleijerheide, namiddag 2.30
uur. Bleijerheide-Roda Jeugd. Scheidsrechter
Jos van der Linden gaf de volgende karakte-
ristiek van de strijd: over het algemeen een
slap geval; voOral in het begin heerste hevi-
ge verwarring in onze achterhoede, waarvan
de tegenstanders twee keer profiteerden. De
zinkende hoop van de Rolducse aanhang
werd nog één keer gestut, toen Dries Soons
tegenscoorde, maar toen zakte hij ons ook
voorgoed in de schoenen, want nog voor
r~st werd het 4-1. Gelukkig, na de rust ging
het beter, wij kregen er zin in, 4-2, 4-3 en tel-
kens onze Dries. Wij kwamen net niet gelijk.

30 september. Nog op de valreep van
september pogen onverlaten de nog pas en
met zoveel kosten gezellig ingerichte rook-
zaal in brand te steken. Weer is het Mhr. No-
termans die de onraad met fijne neus speurt
en met fikse hand bestrijdt. De lambrizering
is gedeeltelijk zwart geblakerd, de radio een
armzalig hoopje draden en een hele tafel is
verkoold. Een achteloos in een prullebak
weggeworpen sigaret - zo veronderstelt
men - veroorzaakte dit vlammenfeest.

3 oktober. Solange du da bist; wij hebben
over deze smalfilm slechts het begin van een
mening, aangezien het zwakke licht en het
kleine beeld in de grote aula ons voortijdig
naar buiten dreven.

4 oktober. En daar is dan weer de dag,
waarop de abituriënten ons laten zien, waar-
door zij zich dit jaar van het profanum vul-
gus wensen te onderscheiden. De hemmetjes-
van-oranje baren heel wat opzien, nu het
donkergrijs reeds enige jaren de jongensmo-
de versombert; en lokken heel wat opmer-
kingen uit. Het heeft iets van de fleurigheid
van een dames-hockey-ploeg of van een op-
tocht op prinsjesdag.

Op de zonnige speelplaats luisteren wij
naar Nederland-België en knijpen van natio-
nale pret in onze Nederlandse handen, als de
score oploopt tot de monsterachtige cijfers
9-1.

5 oktober. Vandaag gaan zelfs verstokte
sigarettenrokers onder de heren met een par-
mantige sigaar naar de derde les. Een pre-
sentje van de zusters, als wij ter receptie zijn'
getogen. De, causa laetitiae is het 25-jarig
professiefeest van Zuster Lambertinia uit de
naaikamer voor "herengoed", en van Zuster
Euthalie van slaapzaal 5. De harmonie was er
ook en het collegium philosophicum zond af-
gezanten.

14 oktober. Mhr. Poulssen mag vandaag
Jovi et bovi mededelen dat er surveillanten-
congé is. Als extra-gave draait in de avond-
uren een lachfilm. Eens te meer blijkt dat
George Formby als filmkomiek heeft afge-
daan bij het publiek. Zijn populariteit heeft
slechts kort geduurd: net zolang als men, nog
onder de serieuze druk van de laatste oor-
log, eens bevrijdend wilde schateren. Nu la-
ten de knetterraces van de altijd onfortuin-
lijke grappenmaker ons steenkoud.

15 oktober. Een inleiding in de missiezon-
dag is de spreekbeurt van pater Does S.V.D.
in de aula over de missie op Flores; hij ver-
toont mooie dia's en wij luisteren naar inte-
ressante bandopnamen van dit voor de Kerk
veelbelovend eiland.

18 oktober. Wij waren op deze missiedag
bizonder geïnteresseerd in de spreekbeurt
van pater Bouchier. Zowel de dia's als de
muziek waren uitstekend; kleurige opnamen
én een vergelijkend overzicht, dat men zou
kunnen betitelen als: Van Oerwoudkreet tot
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de 'Concertzang van Mahalia Jackson. Het
meest getroffen heeft ons de preek-zingende
dominee.

Ondanks de hooggestemde inleiding die
Lumière ons had verschaft, viel de film "Vrij-
heid" van Hannon Foss ietwat tegen. De ci-
neast had schilderachtige scènes opgenomen
bij de rivier de Niger, mooie emotie-volle
koppen en het onbevangen beweeg van la-
chende negers, maar hij kon de meeste van
ons uit het oogpunt van ritme en gezien het
pathetische spel niet bekoren. "De overwel-
digende indruk", die de wereldpers er van
had voorspeld, droegen wij niet mee.

Een week lang hebben Marianne van der
Heijden, kunstzinnige dochter van onze oud-
leraar, en het echtpaar Vroemen in de kruis-
gang een kleine tentoonstelling; mooie
portretten - kleine houtsneden voor het me-
rendeel - van eerstgenoemde en kleurige
tapijten van de laatsten hebben we bewon-
derd.

19 oktober. De eerste regen sinds lange,
lange tijd. Nog nooit heeft een zomer zo
lang geschitterd en geschenen; van mei tot
midden oktober is er welhaast geen sprake
geweest van regen. De gezondheid van Rol-
duc's bewoners is er wel bij gevaren, zoals
hun humeur; tevredenheid met het weer
bracht tevredenheid met alles en iedereen.
De buitensporten hebben wél hun kansen ge-
had dit jaar! En terwijl wij koppen in de kran-
ten lezen als: "Droogte katastrofaal voor vee-
stapel", "Voetbalvelden afgekeurd wegens
stof", zijn de ramen in de klassen open, de
gordijnen dicht voor het stekende zonnetje,
geuren onze kamers luchtig, zonder rook-
restjes, en gaan wij lustig door met het "óm-
werken" van ons poeierige voetbalveld. De
bladers zijn alree gevallen, maar de bij de
wisseling der seizoenen traditionele ver-
schijnselen in stemming en gedrag blijven
alsnog athterwege. Vandaag merken wij
eerst goed hoe ver wij gevorderd zijn in het
jaar. De lucht zit gesloten, alles druipt weer
van regentranen, we rillen kouwelijk en voor
het eerst warmen wij ons aan elkaar in pot-
dichte lokalen.

22 oktober. Wij vernemen dat in de voor-
bije nacht onze oud-leraar Bern. Janssen is
overleden. Slechts een heel enkele van ons
heeft hem nog gekend als prefect van Klein-
Rolduc. Dertien jaar is hij op Rolduc geweest;
in 1929 ontving hij de opdracht in Broekhem
bij Houthem een nieuwe kerk te bouwen.
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Men herinnert zich nog dat zijn studentjes
steentjes-kaarten mee op vakantie namen;
voor een dubbeltje mocht de weldoener die
zij aanklampten "een steentje prikken". Na
nog het pastoraat in de Basiliek van Onze
Lieve Vrouw te Maastricht te hebben ver-
vuld, genoot hij van een verdiend otium.

24 oktober. De schrijver van het veelver-
kochte boek "Ik was een der miljoenen", de
heer Wigmans, vertelt over zijn ervaringen

. gedurende tien jaren gevangenschap in Sow-
jet Rusland. Alleen de ouderen mogen naar
hem luisteren; zij komen machtig onder de
indruk van de bezielde voordracht, die zich
sterk tot het gemoed richtte. Enige aanwezi-
ge heren heeft chronicus horen zeggen, zeer
oneerbiedig, dat "ze er niet in trapten".

25 oktober. De laatste gangen van de tri-
mester-maaitijd vóór de grote pauze. Voor
het nu volgend gerecht leverde Rolduc al-
leen de ingrediënten, de Veteranen-voetbal-
lers hadden niets in te brokken. Aan de 11-0
zat voor hen wel een heel bittere smaak.

Zeer opwekkend, met grappige situaties
en hier en daar een ondeugend vrijmoedig-
heidje, is de film: De Italianen zijn gek. On-
danks het pessimistisch gevoelen aangaande
hun verstandelijke vermogens, misleiden zij,
lang niet gek, kampoverheid en kampwacht
en bezorgen ons daarmee enige prettige
uren. Dat de werkelijkheid in de militaire ge-
vangenkampen van Noord-Afrika wel he-
melsbreed verschilde van het idyllische
beeld kan de pret niet drukken; het kostelijk
amusement werd op filmisch niet onknappe
wijze aan de man gebracht en wij slikten het
gretig.

2 november. Onze zeer gewaardeerde
huisdokter E. Rijeken viert vandaag zijn 25-
jarig jubileum als arts. Verscheidene heren
gaan hem gelukwensen.

3 november. Wij keren van halftrimester
terug en stappen uit de bussen in de retraite.
Weer verwarmt ons het enthousiasme der pa-
ters Franciscanen, wier ruige dracht en exo-
tische namen, zo van Theodulphus en Laetus
en Antigonus, iets van het oude monikken-
dom in onze gangen doen herleven. Ruw uit
de sfeer valt pater Jan - zo echt-Hollands
Jan - Thomaassen, echter in de smaak bij de
heren, die ook hun geestelijk leven gaan ver-
zorgen. Men heeft gemeend, stilte en inge-
togenheid niet te storen, wanneer men onder
de retraite een film draait. Mocht de lezer



zich nu in stekelige verbazing bewust worden
van de moderne wegen die de spiritualiteit
van het Klein-Seminarie bezig is te bewande-
len, dan moge hij als olie op de baren zijner
opgewondenheid ervaren de mededeling dat
de film Grazige Weiden heette en - heel
kort gezegd, want hij is vroeger hier reeds
besproken - bevat de droom van een ne-
gerkind naar aanleiding van de bijbelse ver-
tellingen op de zondagsschool.

8 november. Met een geduchte nederlaag
sturen wij de H.B.S.-ers van Kerkrade naar
huis. Wij hebben ons maar zo'n beetje ge-
traind, met behulp van deze mensen; aJs ta-
feltenners bleken zij van heel gering allooi.
Wist u dat men bij deze sport potjes speelt,
potjes wint en soms wel eens een potje moet
laten schieten? Althans op Rolduc.

Deze zelfde dag tijgt het elftal van Klein-
Rolduc naar Richterich (Duitsland, zo ver-
meldt met trots mijn verslagje hierbij). Het
verloop van de wedstrijd wil ik u laten lezen,
zoals een jeugdig reportertje het voor mij
opschreef.

"We vertrokken met niet al te veel hoop
op de overwinning, omdat we de vorige
keer reeds verloren hadden, op eigen ter-
rein.
Met veel moeite kwamen we over de
grens; dat lukte met de hulp van de pre-
fect. De wedstrijd begon omstreeks 10.30
uur. Reeds in de 12e minuut opende onze
linksbinnen de score. Verder verliep de
eerste helft met een overwicht van het KI.-
Rolducs elftal. Even voor tijd bracht de
rechtsbinnen de stand zelfs op 2-0. Hier-
mede ging de rust in. Onze dorst werd ge-
lest door een kopje warme thee. We be-
gonnen de tweede helft met goede moed,
om de vorig jaar verloren wedstrijd te re-
vancheren. Maar ook onze tegenstanders
begonnen met nieuwe moed, om het ver-
~oren terrein weer te heroveren. Al spoe-
dig werd de voorsprong verkleind tot 2-1.
Onze achterhoede moest verder alle zei-
len bij zetten om erger te voorkomen.
Doch onze voorhoede bracht ook gevaar
met zich mee voor de tegenstanders. Allen
waren blij toen de scheidsrechter voor de
laatste maal floot.
En Klein-Rolduc had dus verdiend gewon-"nen.

9 november. Medice, cura teipsum, moet
Mhr. Timmermans gedacht hebben, toen hij,
lijdelijk uitgestrekt op wat een vriendelijke

collega de operatiebaar noemde, in het zie-
kenhuis tevergeefs wachtte op de chirurg.
Wij ontvangen hem met flikkerende spot-
lichten in de ogen. Enige dagen later schijnt
de operateur hersteld van de plotselinge in-
zinking en wensen wij, nu weer ernstig, het
slachtoffer beterschap.

10 november. Mhr. Janssen voelt ook iets,
in de buik of daaromtrent, en de dokter en
later de chirurg vinden er zelfs iets: een ont-
stoken blinde-darmpje. Wie had toen kunnen
vermoeden dat zijn afwezigheid van zo lan-
ge duur zou zijn? Want al kOlT!thij 21 no-
vember weer terug, spoedig daarna vindt
men in het ziekenhuis te Maastricht onder
zijn leden een ziekte die slechts eens in de
zoveel (d.i. heel veel) jaren schijnt voor te
komen. De technische uitleg hebben wij niet
kunnen volgen, herinneren ons alleen onaan-
genaam de met-volle-Iepels-aftescheppen
spijt. op het gelaat van de doktoor die wre-
delijk zei: "Wat jammer, dit geval had ik nou
graag gehad!" Eerst na vastenavond is hij er
weer, zó als wij hem altijd hebben gekend:
vast, vol, gezond.

12 november. In kringverband kijken de
hogere klassen naar de middagvoorstelling
van Midzomernachtsdroom door het be-
roepsgezelschap Puck. Ze hebben er niet
veel prijzende woorden voor. Terecht, want
de droom werd aan flarden gespeeld.

15 november. De smaad van Keulen -
een begrip in de sportwereld, sedert het ~Ne-
derlandse elftal daar met 7-1 verloor - is
gewroken, de nationale revanche heeft plaats
gehad; de faam van de Nederlandse leeuw
op de buitenlandse velden is weer hersteld;
hij kan de weerbarstig geheven manen laten
zakken en zich in decenter kleding dan een
hemmetje vertonen. Rolduc heeft daarvoor
gezorgd! Roda (was het bloem of jeugd?)
heeft Richterich onder de voet gelopen: 7-1.

25 november. "Zozeer heeft mijn bevol.
kingsgroep zich in de laatste jaren gedistan-
cieerd van de vroegere eenheid, dat er twij-
fel mag rijzen of Sint Kathrien met betrekking
tot "de cour" nog wel het karakter van tra-
ditie moet behouden". Zo ongeveer sprak
de president van de filosofen, Bert Heffeis, in
de eetzaal. En met te meer reden benadrukte
hij de scheiding, omdat enige al te dapperen
media nocte getracht hadden het edele nat
uit het Casino te stelen. Hij zei het in ant-
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woord op een dan tóch traditioneel gewor-
den "woordeke", dat J. Simons tot de feest-
vierders richtte; en waarvan wij niet veel be-
grepen hebben, gezien de overladen stijl en
de ingewikkelde perioden die hij hanteerde.
Wij danken het wijsgerige zangkoor wel
voor de heerlijke zang: Madl, ruck-ruck-ruck
an meine grüne Seite.

Wij kregen het toneelstuk zo'n beetje uit
de tweede hand; enige dagen te voren ver-
scheen het op de dis van de bewoners van
de Vroedvrouwenschool, als een soortement
generale repetitie. Onder de kerstvakantie is
het nog vijf keer opgevoerd voor "Kerk in
Nood" en daarmee oogstte men daverende
recensies en meer dan 700 gulden voor het
goede doel; het welwillend publiek werd
telkens toegesproken en voor het "edel stre-
ven" geïnteresseerd door J. Spitz, die in een
vraaggesprek voor Radio-Zuid werd gehul-
digd als de "toneelpromotor Joep Spitz", tot
aller vermaak.

En nu het stuk zelf, én de opvoering. Ge-
speelt werd: Herberg "De vier winden", door
P. Dumaine en M. Dubois. Als regisseur werd,
na veel zoeken en vragen in eigen huis, weer
aangezocht de heer H. Hunnekens van het
College te Weert; de keuze van het stuk
was toen reeds geschied, alleen bracht hij
de noodzakelijke inkortingen aan en een
wijziging aan het einde, waardoor dit iets
van zijn pathetische overdrijving verloor. Al-
le respect voor wat deze kundige toneellei-
der in de enkele repetities die hem mogelijk
waren, met de spelers heeft gedaan. De uit-
voering dient dan ook in uw memorie terug-
geroepen, en daarom drukken wij hier af de
stemmingsinleiding van het programma en
de rolverdeling met toebehoor.

Januari 1943. Een verlaten streek in Frank-
rijk. Een herberg "De Vier Winden". Een
vader in het verzet; een zoon die voor de
Duitsers werkt. Wapendroppings, onderdui-
kers, piloten die verborgen worden, speuren-
de Gestapo-agenten. - Voldoende stof in-
derdaad voor een toneelstuk, dat u onze
eigen strijd, die nog maar zo kort achter ons
ligt, weer in het geheugen zal roepen.

Na een inleidende situatietekening zien
we hoe de herberg "De Vier Winden" steeds
meer het centrum gaat worden van de ge-
beurtenissen, die dan ook langzaam maar ze-
ker naar een climax worden gevoerd. Een
climax die aan het slot nog een verrassende
wending krijgt.
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Rolverdeling:

Jasseron . . . . Herman Veugelers
Fredo, zijn zoon. Gerard Cybulski
Pastoor Forest, gen.

Jean-Louis. . . ChrisWiermans
Meneer Morane . Ger van Caldenborgh
John-Martin, Cana-

dees.. .. Wiel Stevens
1e Reiziger. . . Piet Jacobs
2e Reiziger. . . Naud Franssen

Grime: H. de Serno
Decor: R.T.T.
Souffleur: Jan Moonen

Onder de toeschouwers merkten wij op de
inmiddels in eerwaarden getransformeerde
heren W. Smeets en W. Nohlmans; wij ver-
zochten hun, ons een oordeel over de op-
voering te geven. Zij schreven ons:

"Het begin was aarzelend en vooral on-
verstaanbaar. Overigens droegen deze om-
standigheden er toe bij, om ook in de zaal
een ietwat geheimzinnige sfeer te scheppen,
hetgeen voor het verdere verloop nogal van
belang was. Na elkaar kregen we een stel
dialoogjes, die ons de situatie in het bezette
Frankrijk moesten schilderen. Nogal taai, zo'n
twee-mannenstemmen-scènes met enkel een
opst aa n-wande len-z itte n-tech niek.

Opvallend goede momenten waren o.a.
de "bezemscène" van Jean-Louis; ook de
opkomst en de reacties van de gewonde pi-
loot "deden" ons iets. Het was trouwens één
van de weinige momenten in het stuk, die
daartoe kans gaven. Over het algemeen
werd er goed spel vertoond, vooral door
Jasseron en Fredo. De manier, waarop Jean-
Louis zijn "dubbelrol" ten beste gaf, vonden
we een prestatie. "Deutschland über alles"
ging, zeker wat de reizigers betreft, dit maal
niet op. Jammer, we konden niet in ze ge-
loven.

Het slot van het stuk was zonder meer ko-
misch. We stonden op het punt om nog
"Paaf!" te roepen, maar het was gelukkig
niet meer nodig.

Eén ding heeft deze avond heel zeker ge-
leerd: een puike regisseur, gesteund door de
verbluffende ijver van de spelers, kan zijn
publiek ook met een zwak stuk een heel ge-
noeglijke avond bezorgen."

28 november. Wij beginnen aan twee da-
gen van bezinning op en gebed voor de
vervolgde Kerk, de "Kerk-in-Nood". Twee
keurige boekjes, een voor de hogere en een



voor de lagere klassen, willen een inleiding
geven in de situatie en de problemen van
deze Kerk en tevens de jongelui aangepaste
gebeden verschaffen, waarvan sommige van
de hand van de leerlingen zelf. Wij vonden
ze zo keurig van inhoud dat wij graag enige
aanhalingen doen, om u een beeld te geven
van de geest waarin men deze dagen wilde
beleefd zien. Allereerst het voorwoord van
het organiserend comité:

"Onze Heilige Vader de Paus zal speciaal
in december in vereniging met alle gelovi-
gen herhaaldelijk en met veel aandrang bid-
den: "Hart van Jezus, laat onder de Katholie-
ken de hulp aan hun vervolgde broeders
door gebed, woord en daad niet verslap-
pen !"

Zijne Heiligheid doet wederom een drin-
gend beroep op de vrije wereld om te hel-
pen door GEBED,WOORD en DAAD.Het zal
bij niemand verwondering wekken, dat op
een instelling als ons seminarie een hele dag
gewijd wordt aan die Kerk-in-nood. Daardoor
moge ons gevoel van verbondenheid met
die Kerk-in-nood levendiger worden. Uit dit
eerste doel van deze dag volgt het tweede:
over te gaan tot daadwerkelijke steun. Door
gebed en daaruit voortvloeiend de DAAD. In
welke vorm we dat doen? Daarover beraden
we ons allen binnen zeer korte tijd. Men
moet de dag "Kerk in Nood" beschouwen
als een inleiding daarop. Dan pas heeft een
dag als deze betekenis.

In dit opzicht is het gerechtvaardigd, in ons
een heilige onrust op te wekken; zowel om-
trent de situatie van de Kerk-in-nood als om-
trent onze eigen situatie. Op deze dag zullen
we een vluchteling uit Oost-Duitsland in ons
midden hebben: Klaus Schirrmeister, tegen-
woordig leraar in Münstereifel. Deze komt
ons een beeld geven van de Kerk-in-nood,
die hij van zeer, zeer nabij kent.

Tenslotte. Wij hopen dat deze dag zal blij-
k~n te beantwoorden aan het gestelde doel.
Wij verwachten een spontane reactie van
onze GEHELEgemeenschap, waaruit we tot
op vandaag uiteraard nog slechts vertegen-
woordigers hadden in ons organisatie-comi-
té. Uit iedere kring één. Op 29 november
gaan we gezamenlijk aan de slag, aan de
daad!"

Hoezeer het thema tot het gemoed sprak,
kan men lezen uit:

VERVOLGDE
de hel
is rond mij

maar in mij
schroeit de wil
om mens te zijn

als schuw water giet men mij uit
tot warme bronnen zamel ik mij
als stenen bakt men mij hard
tot medelijden vorm ik mijn adam

0 god
als er een hel is
en een louteringsplaats
bestaat er ook
uw hemel

Toon Jakobs, VI G.

De dagen van bezinning werden geopend
met een stemmige culturele avond: voordra-
gers en zangers zongen van leed en ver-
drukking, maar ook van de liefde, die alleen
in staat is de wereld te redden, de liefde in
Jezus Christus. Het programma:

1. Aanklacht van Masscheroen tegen de
wereld, W. A. P. Smit, Joep Spitz

2. Het Schot, dichter onbekend,
Mafthieu Thelen

3. Concentratiekamp, A. van Duinkerken,
Tom Lenders

4. Sometimes I fee I like a motherless child,
Koortje van 6 Gymnasium

5. Machteloos, Netty Verhagen,
Wim Pluimakers

6. Psalm 59, vertaling van Gabriël Smit,
Matthieu Theunissen

7. Hij is ook in Boedapest, Gabriël Smit,
Toon Jakobs

8. Nobody knows the trouble I've seen,
Koortje van 6 Gymnasium

9. Laat mij mijn ziel dragen in 't gedrang,
Wies Moens, Mafthieu Smeets

10. Wat wij nu moeten doen, Gabriël Smit,
P. Nauts, N. Aretz, T. Koek, P. Stultiens

11. Advent, Gabriël Smit, Frans Wierz
12. In the Garden, Koor van Philosophen

achtergrondmuziek - Balkan-Volksmuziek.
\

Slechts de ouderen was toegestaan, bitser
en harder geconfronteerd te worden met de
reële situatie van de gecontroleerde en ge-
boeide Kerk in Oost-Duitsland; Klaus Schirr-
meister sprak er in het Duits over en toonde
enige filmpjes. Na zoveel neerdrukkends
wilde men de dag niet sluiten met mineur-
tonen, in een gevoel van onmacht of on-
vruchtbare moedeloosheid. De organisatoren
hadden de goede gedachte gehad, een film
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te vertonen waarin gerechtigheid en goed-
heid de overwinning behalen op verblinding
en hardheid, wier verwoestende werking ons
op deze dag wel duidelijk getoond was. Een
Engel in Brooklyn heette de heerlijk optimis-
tische film. Wij ontlenen aan de inleiding
door Mhr. Stassen de volgende passage, om-
dat wij een prettige herinnering bij u willen
oproepen en omdat allen zich met deze be-
oordeling volledig akkoord konden verkla-
ren.

"In een immigrantenwijk van Brooklyn,
waar vele Italianen een armelijk bestaan lei-
den, woont een gierig advocaat. Als huur-
ders zijn de bewoners hem schatplichtig. Hij
zuigt de mensen uit en jaagt ze soms grom-
mend en blaffend weg van zijn huisdeur. Er
is ook een oud vrouwtje, dat loten verkoopt.
Ze is omgeven door een sfeer van sprookje
en wonder.

Op zekere dag wordt de advocaat door
het vrouwtje in een hond veranderd. Hij zal
hond moeten blijven, totdat hij een mens
gevonden heeft die van hem houdt. Als
hond wordt hij overal verjaagd, maar hij
vindt hulp en vriendschap, n.1. bij een jonge-
tje dat. hij ooit geschopt heeft. Door een
vriendendienst, waarbij de advocaat als hond
zijn leven waagt, herwint deze zijn mens-zijn.
Als zodanig betreedt hij weer zijn bureau.
Hij blijkt een beter mens geworden te zijn,
die zich haast, alle onrecht te herstellen. Hij
wint ieders sympathie en er komt geluk in
het povere bestaan van velen.

De film bezit heel wat kwaliteiten. De
sprookjesachtige sfeer is bijzonder goed vol-
gehouden. Men twijfelt geen moment aan de
gedaanteverwisseling en men ervaart de ver-
betering, die zich in de hond voltrekt, als
een menselijk proces. De regisseur weet zijn
materiaal knap te gebruiken, de film zit vol
rake détails, terwijl er een bijzonder milde en
wijze humor in dit filmwerk is neergelegd.
Meesterlijk hanteert Vajda de geluiden. Door
de deformaties, die hij hierin toepast, maakt
hij de illusie, dat de advocaat honds is en dat
de hond een menselijk wezen is, volkomen."

5 december. Wij pakken de pakjes thuis
uit; op 8 december zijn we weer binnen de
veste, om ons gereed te maken voor de laat-
ste slag; nog een keer zien wij iets anders
dan boeken en schriften en wel op

10 december: enige filmpjes over Oost-
Duitsland; dan bereiden wij ons voor op de
compositie; het rooster wordt ons gedicteerd
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en wij reageren er op met gebruikelijke ze-
nuwachtige commentaren. Maar uit de baai-
erd van boeken, vellen, cijfers en rapporten
rijst als een ster de gedachte aan de vakan-
tie. "Lijdt u, 't sal hier haest sijn ghedaen",
zo bemoedigen wij elkaar, Aldegondes
spreuk ontkrachtend. Volkomen van harte
wensen wij elkaar alle goeds voor de vakan-
tie, het Kerstfeest en het begin van het nieu-
we jaar, nauwelijks verhelend hoe blij wij
zijn met het afscheid.

10 januari. Het eerste wat ons opvalt, als
wij de ingang binnenzwenken, is dat "de
dames" genereus hebben toegestaan, één
boom om te hakken en grint te storten, zodat
de helling vlak voor de poort kan worden
geëgaliseerd. Zo kan de uithaal van het ge-
motoriseerde tuig groter zijn en wordt het
"nemen" van de inrit gemakkelijker. Dwalend
in de kostbare antiquiteit die Rolduc heet, op
zoek naar vernieuwingen of restauraties, tref-
fen wij in de zuidergang het oratorium nieuw-
geverfd, de vloer bijgespijkerd en alles er uit
verwijderd wat aan de vroegere eredienst
herinnert. Er staat enkel een ietwat gesti-
leerde tafel, zomaar vlakweg op de vloer;
een beeldenstorm die gedachten wekt aan
reformatie, Staatse troepen en godsdienst-
twisten.

In de grotere ruimten wachten ons weer
dezelfde partners en probleempjes en wij
maken ons al gereed, ons weer te schikken
in dezelfde onnutte grollen en kleine ge-
spreksthema's, als daar plots het bericht komt
dat onze provisor in België een aanval ge-
waagd heeft op het Belgische leger: bij het
indraaien van een voorrangsweg rijdt hij een
bemande jeep in de flank, een uit een hele
colonne van militair vervoer. De "kapitein"
is in de prak; met weinig letsel maar veel
schuld komt een nog-ontdane roekeloze op
zijn basis terug.

Mhr. Ch. Jansen zet zijn kuur voort en om
de jongens niet in het gemis van de waarde-
volle lessen Frans te laten, heeft de president
Mhr. Van der Heijden bereid gevonden ge-
durende korte tijd - naar wij denken - in
te springen. Het doet ons genoegen, hem
weer te zien in de goede gezondheid en
zorgeloze opgeruimdheid die wij hem voor
zijn vertrek hebben toegewenst.

Veel heren zijn op stap geweest, om de
studenten thuis te bezoeken, hen "op eigen
veld" bezig te zien en in gesprekken met de
ouders toelichtingen op de rapporten en



raadgevingen te verstrekken. Onder de paas~
vakantie zal deze actie worden voortgezet.

12 januari. De leerlingen komen terug in
een korte vorstperiode. De volgende dag
proberen zij reeds hun kunnen op ijs, dat
ronduit slecht is door de hevige sneeuwval
en de strakke wind die het water heeft doen
kruiven.

13 januari. De heren die zoveel program-
ma's en lesvellen hebben getypt en gesten-
cild, kunnen het zonder hulp niet meer bol-
werken. Zij gaan er toe over, een club op te
richten, de Type-Boek-Club, ofwel naar de
gewoonte des tijds en de initialen van een
der heren-oprichters, de T.B.-club. Heden
wordt hij ten doop gehouden, in het bijzijn
van genitores, getuigen, en met muisjes.

17 januari. Zozeer een gewoonte is reeds
de recollectie geworden die telkens op de
eerste zondag van elk trimester de leerlingen
verdieping biedt, dat chronicus de huidige
niet zou vermelden, ware het niet dat zij de-
ze keer een uitzonderlijk cachet had. Nu
eens niet zwart-getoogde of zwart-gepakte
leden van de diocesane clerus; leken zijn
aangezocht om de studenten toe te spreken
over het onderwerp Levensstijl. Men ver-
wacht van de variatie veel vruchten, omdat
hun zeer persoonlijke visie en de eigen stijl,
wars van alle preektoon, misschien grote
kracht van overtuiging bevatten. Het verwon-
derlijke is echter dat de jongens weinig heb-
ben nagepraat over wat de heren voor hen
behandelden of met hen bespraken. Zijn zij
minder veeleisend in dezen dan wij denken?
Voor de filosofen heeft de president ge-
vraagd oud-student burgemeester H. Dassen.
De conferenties worden voor het overige ge-
geven:
voor 6 gymn. in het klasje door de Heer N.
P. Tervoort, leraar aan de Kweekschool te
Heerlen;
voor 5 gymn. in de rookzaal door de Heer H.
A. J. Kok, docent aan de School voor Maat-
schappelijk Werk te Sittard;
voor 4 gymn. op de projectiezaal door de
Heer G. Houwen, directeur van de Kweek-
school te Heerlen;
voor 3 gymn. in de grote studiezaal door de
Heer J. Janssen, leraar aan het Lyceum voor
meisjes te Roermond;
voor 2 gymn. en de groep Groot-Rolduciens
van .1gymn. in het vergaderzaaltje door de
Heer P. N'agel, leraar aan het Bisschoppelijk
College te Roermond.

26 januari. De Culturele Kring Kerkrade,
afdeling jeugduitvoeringen, heeft het goede
idee gehad, de aangesloten jongeren te la-
ten kennismaken met een opvoering in
grootse stijl in een heuse schouwburg. Ook
onze hogere klassen vertrekken vandaag per
bus naar Aken voor de bijwoning van Verdi's
Aïda. Daar zitten ze verspreid over parterre
en balcons in het frisse, ruime Stadttheater en
brengen hun cijns aan de Musagetae Helico-
niadumque Choro (hoeveel gymnasiasten
wisten de vertaling van deze spreuk boven
de klassieke ingang van de Muzentempel?).
Over de voorstelling zelf is niet onverdeeld
gunstig geoordeeld. De bezetting was wat
de solisten betreft beslist van het tweede
plan; slechts een heel enkele kon bekoren
door voldoende volume en aangenaam tim-
bre van stem. Niettemin bleef er nog genoeg
te genieten over: het prima orkest en zeer
speciaal de enscenering; gestyleerd in op-
bouwen schikking legde ze meer de nadruk
op een juist afgewogen spel van ritmen en
kleuren dan op realistische uitbeelding. Zo
had men bizonder goede herinneringen aan,
de Nijlscène en aan de balletten. Het koor
was goed zonder meer, met een overheer-
sing van de martiale mannenstemmen. Men
was dan ook zeer tevreden met dit kunstzin-
nig middagje-uit, om ineer dan enkel het
kunstgenot ook diegenen die in de luttele
minuten respijt voor of na de voorstelling de
sensatie mochten beleven van in een Duitse
winkel wat zoetigheid te kopen. Dat is iets
om over te vertellen in het internaat!

30 januari. Mhr. Poulssen heeft een ree,
eigenlijk slechts een klein ree, een reetje
dus, aangeschaft tot vermaak van de bezoe-
kers en tot verfraaiing van de Rolducse dier-
gaarde. Vanmorgen is het hummel verdwe-
nen; nog overnacht blijft het onvindbaar, dan
wordt het door de dienstbaren gevangen.
Het blijkt de vijver te zijn overgezwommen
en een uiltje geknapt te hebben in de vrij-
heid. Het is ook niet goed dat het schepsel
alleen zij. Enige dagen later arriveert de ge-
zellin en zo liggen zij dan beidjes lekkertjes
in het groene gras, met hun reebruine haar-
plekken en hun reebruine ogen, en logeren
in een fijne blokhut.

7 februari. Intercollegiale op de groene
tafel en het groene laken. Ons drietal tafel-
tennissers bezet de tweede plaats met 7 pun-
ten achterstand op Weert, maar toch altijd
nog aanmerkelijk beter dan de twee andere
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colleges; Jos van der Linden werd zelfs der-
de in de individuele rangschikking; met hem
speelden Jan Vaessen en Jo Ploum. Het bil-
jartteam bracht de overwinning mee naar
huis; individueel vielen onze carambollers
tegen.

14 februari. Er is nauwelijks in de geschie-
denis der laatste jaren een dag te vinden die
zo degelijk is voorbereid en zo groots opge-
zet als de Rolducse dag van vandaag. We-
kenlang hebben commissies van heren ver-
gaderd, mogelijkheden overwogen, plannen
beraamd, normen bepaald en vlugschriften
opgesteld. Enige weken voor de grote dag
ontvangen alle leerlingen in enveloppe een
eerste oproep, die appelleert aan een ver-
ondersteld schuldbesef en een bestoft eer-
gevoel. Wij lezen er in joviale Piet Bakker-
stijl :

We gaan weer een DAG organiseren!
Een dag, die ditmaal gewijd is aan ONS
EIGEN HUIS, aan ROL D U C.
Vreemdelingen maken verre reizen om ons
ROLDUC te zien. Kunstgeschiedenissen
verhalen met veel ophef over kruisgangen,
kerk en krocht.
En wat weten WIJ er van?
Wij zijn als reizigers die naar het buiten-
land gaan en hun eigen land niet kennen.

DAT ZAL VERANDEREN! !

Rolduc -abdij
Rolduc - school
Rolduc - seminarie
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voortaan hoeft niemand ons daarover iets
wijs te maken.
Een foto-herkenningswedstrijd en een gro-
te quiz zullen de ware kenners van ROL-
DUC tegen elkaar in het strijdperk voeren.
Fotografen, dichters en tekenaars zullen
zich loslaten op de vele riante - en, he-
laas, minder riante - plekjes die ROLDUC
biedt.
De lagere klassen zullen - in groepen -
fraaie werkstukken vervaardigen met als
onderwerp: ROLDUC.

DOE MEE!

Laat de oude abdij op haar grondvesten
daveren!
We laten je nu al horen wat allemaal is
uitgedacht.
Er is beslist iets voor jou bij!
En anders: bedenk eens wat!
Ieder initiatief is welkom.

DOE MEE!

De fotoherkenningswedstrijd is een groot
succes geworden; dagen achtereen hebben
ouderen en jongeren door en rondom het
huis gezworven, om de gevelstenen, wapens,
plaketten te ontdekken, er het wat (is het,
stelt het voor, wanneer gemaakt), waar en
van wie van op te schrijven en zo mee te
dingen naar de prijzen in waardebonnen. De
opgave bleek iets te gemakkelijk: veelal had
men de plekken in hun geheel gefotogra-
feerd, zodat meer het naarstig speuren dan
schranderheid en fantasie werden gepre-
mieerd. Nog meer plezier hebben wij be-
leefd tijdens de quiz-avonden, waarop teams
van drie personen een uitermate spannende
competitie aangingen; de vragen waren van
onze archivaris Mhr. Augustus, die zelf ook
in de jury de antwoorden beoordeelde; zij
werden gesteld door de heren Timmermans
en Engels. Zij waren volstrekt niet gemakke-
lijk, eisten een aandachtig doorlezen van
verschillende werken over Rolduc en van de
laatste drie jaarboeken. Twee teams van de
filosofie betwistten elkaar op de laatste
avond de eerste prijs - een niet uit te vlak-
ken prijs: een eendagsreis met zeker Kerk-
raads reisbureau; tenslotte werd de inférieure
winnaar. Vragen en antwoorden werden door
de zaal met spanning gevolgd en wat allen
het meest verraste, was voorwaar het plotse-
linge lucide besef dat Rolduc een geschiede-
nis heeft, niet enkel belangrijk, regionaal en
landelijk, maar ook interessant, verrassend en
pikant.



Dan heben wij het genoegen gehad de
resultaten van het dicht- of opstelconcours
door te lezen. Wat hebben ze gebloed, de
dichtaders! Rolduc, wat is het bezongen op,
met of door "tere snaren", in populaire of
fijnzinnige stijl. Zo van "ons robijnen stukje
land", dat "rust (Iet wel: de indicativus!) in
vrede"; "huis van zelfvorming, triplex en
modderpoel" (een geheid verwijt van een
voetballer?); wij zijn de dag doorgedraafd
van "tingeling de dag ontwaakt" over het
goûter "dat wat kracht voor de maag bevat"
naar de avondlijke kerk "dampend van ge-
bed". Wij zijn verbleekt bij de gruwelijke
fantasieën die het kinderlijk brein uitvond,
zoals "een lange rij ovale gezichten, geklemd
tegen stenen muur." Anderen gedachten de
vooruitgang met een "gevorven" speelzaal,
of verbonden de wens "blijf voortbestaan"
aan gammele "muren, hier en daar met los
cement". Wij lazen gedurfde enjambemen-
ten, zoals een doormidden gesneden meneer
"Stas-sen", of van een prefect die zozeer
alle regels vergeet dat. hij "om kwart voor
zeve aan de belle trekt". En wat te denken
van deze sceptische uitlating: "Laten wij zijn
(= Ailbertus'!) voorbeeld volgen, al staan wij
niet in voor de gevolgen"?

Gaan we nu over tot de dag zelf; we volg-
den deze dagorde:

8.00 uur. Plechtige Hoogmis, opgedragen
door de Hoogeerwaarde Heer H. Jochems,
President van Rolduc. De preek wordt ge-
houden door de Zeereerwaarde Heer G.
Hommes.

10.00 uur. Begin van de rondleidingen door
kerk, kruisgangen, bibliotheek, bisschops-
zaai en vergaderzaaltje.

11.00 uur. Feestzitting in de aula, opgeluis-
terd met zang, muziek en voordracht.

1.00 uur. Diner.

2,00 uur. Voortzetting der rondleidingen, nu
ook door de keuken, wasserij, ketelhuis en
sacristie.

4.30 uur. Goûter.

5.00 uur. Plechtig lof.
6.30 uur. Souper.
7.00 uur. Feestavond met quiz in de aula.
9.15 uur. Avondgebed.

De feestzitting verliep zo stemmig en keu-
rig dat wij het programma ook daarvan wil-
len vastleggen:

1. Rolduc's Zangkoor zingt o.l.v. de Zeereer-

waarde Heer H. Schrijen: "Seht den Sie-
ger" uit het oratorium Judas Maccabaeus
van G. F. Händel.

2. De Hoogeerwaarde Heer President van
Rolduc spreekt het openingswoord.

3. De Zeereerwaarde Keer L. Augustus houdt
een korte inleiding over "Het eerste Rol-
duc" .

4. Pie de Groot draagt voor uit "Carmen His-
toricum".

5. Rolduc's Harmonie speelt o.l.v. de Heer E.
Gerards "Festival Hymne" van G. Boedijn.

6. Dr. M. van Can, rector van de R.K. Leer-
gangen in Tilburg, oud-leraar van Rolduc,
spreekt over "Het tweede Rolduc".

7. Toon Jakobs draagt voor: "Adieu Rolduc"
van Dr. M. van Can.

8. Colla Bemelmans vertelt: "Hoe ik op Rol-
duc kwam" door Mr. J. Bomans.

9. Mgr. H. van der Mühlen, oud-president van
Rolduc, spreekt over "Het derde Rolduc".

1O. Lève Rolduc.

De redactie vond de inhoud der drie inlei- .
dingen zo belangwekkend als karakteristiek
van de drie perioden van Rolduc's bestaan
- als abdij, als vrije school en seminarie, als
klein seminarie van het bisdom - dat zij ze
verderop in dit jaarboek afdrukt. Na de fina-
le van de quiz in de avonduren zagen wij tot
slot een revue-achtig besluit van ernst en
luim, dat zeer goed voorbereid en uitstekend
ten tonele gebracht werd. Wij geven het
woord aan Mhr. Lenders die de gebeurtenis-
sen in het programmaboekje inleidde; betere
typering kunnen wij niet geven. Het begint
met:

een bonte reeks van scènes, die' alle iets
met Rolduc uitstaande hebben. Aan Roda's
steigertoren wordt een weemoedig liedje
gewijd; abten verrijzen op de klokslag van
twaalven; grote mogendheden komen hier
ter conferentie; muziKale limericks gewa-
gen van de ondeugendheden van jong en
oud. Dit alles passend omlijst door muziek
en zang.
Het slot is een apotheose. Tegen een ach-
tergrond, die symbolisch de drie histori-
sche tijdperken van Rolduc voorstelt, trach-
ten wij zinnebeeldig èn concreet uit te
beelden, wat ONS ROLDUC VAN NU
VOOR ONS betekent. In een kleurrijk tafe-
reel geven wij gestalte aan de bonte ver-
scheidenheid van ons Rolducse leven.
AILBERTUS, de stichter, wordt gepaste eer
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gebracht; en dan treden zij aan: DE MU-
ZEN, zes nog in getal, die ons gymnasium
vertegenwoordigen; SINT THOMAS, de
wijze middeleeuwer, in wie onze huisge-
noten, de filosofen, hun patroon erkennen;
SINT CAECILlA, en mèt haar zangkoor,
harmonie, orkest en huismuziekclub; SINT
LUCAS, de beschermer van schilders en
boetseerders; DEDALUS, die voor Icarus
de wassen vleugels goot, en PROME-
THEUS, de rover van het licht, om wie de
praktische clubs zich scharen; de MARA-
THONLOPER, door beoefenaars van negen
verschillende takken van sport omstuwd;
de treurspeldichter SOPHOCLES, die R.T.V.,
poppenkast en goochelaars in bescher-
ming neemt; en tenslotte de minnaar van
de natuur, SINT FRANCISCUS, die de
vrienden van planten en dieren begeleidt.
Zo staat dan heel Rolduc voor ons: een
veelkleurige mengeling van mythologie en
christendom, gelijk de cultuur waarmee
wij ons Ieren doordringen.
Het spreekt vanzelf, dat wij allen aan het
slot uit volle borst het lijflied overnemen,
dat door de groep op het toneel wordt in-
gezet:
LEVE, ROLDUC, TON FRONT RADIEUX..!

Nijvere handen hadden alles uitgestald wat
uit historisch oogpunt of als huidige inventa-
ris belang heeft; en dat bleek zoveel, dat wij
de hele dag getrokken hebben van de ene
ruimte naar de andere. Aardig was het te be-
merken, dat ouders die zoonlief nog eens
voor halftrimester moesten zien, zich bij de
processerende groepen aansloten en mee-
luisterden naar de uitleg die geïnstrueerde
oudere studenten gaven. Laat chronicus zich
beperken tot een algemene opsomming van
het getoonde: in de kruisgangen hingen ab-
ten, directeuren en presidenten, verder gra-
vures en tekeningen van de gebouwen; in de
bibliotheek- lagen oorkonden en handschrif-
ten; de koster vertelde in de sacristie over
kelken, monstransen en gewaden; velen za-
gen voor het eerst keuken, wasserij, ketelhuis
en - voorzover ze nog geen eindexamen
hadden atgelegd - de bisschopszaal; en op
kleine stands in de gangen kon men kennis-
nemen van de talrijke boeken en artikelen,
aan Rolduc ge'-\lijd.

21 februari. Wij ontvingen de schakers der
drie Limburgse colleges voor een nieuwe tak
aan de welige boom van de intercollegiale.
Wij boden ze een diner en een koffietafel
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aan en de president reikte een wisselbeker
uit aan de winnende ploeg, en dat waren wij.
Met twee gewonnen partijen en een remise
(voor de hele groep) werden wij winnaar;
we telden 36~ bordpunten, 6~ meer dan
de eerstvolgende.

17 maart. Mhr. Stassen en Lumière hebben
dan waargemaakt, wat zij ons reeds lang in
het vooruitzicht hebben gesteld: Rolduc
heeft zijn eigen tilmdagen, meer speciaal:
dagen van de Nederlandse film. "Wij stellen
u voor, u zélf van alle vooroordelen en arg-
waan te bevrijden en gedurende deze dagen
met oog en oor te vernemen, hoe Nederland
schittert in zijn eigen-aardige poëtische do-
cumentaires, en op het gebied van de
speelfilm getuigt van een positieve ontwik-
keling naar een internationaal peil", zo kon-
digde juichend het programma aan; en zon-
der de waarde en de schoonheid van de pro-
dukten-van-Nederlandsen-stam te bevitten,
durven wij toch onze voldoening te laten r

blijken over het feit, dat deze films in spreek-
beurt en forum de gerede aanleiding werden
tot ruimere uiteenzettingen, over het wezen
van de tilm, over filmkunst en filmkunstenaar,
over close-up, ritme - chronicus doet slechts
een wilde greep uit de onderwerpen die ter
sprake kwamen en door wier behandeling
ook de theoretische kennis van de nieuwbak-
ken muze bij de hogere-klassers werd bijge-
spijkerd. De dagen werden een succes, ze
zijn geslaagd, ze voorzagen in een dringende
behoefte - deze cliché's zijn te zwak om uit



te drukken onze gretige belangstelling, onze
dankbare voldaanheid. En niet enkel van de
hoogtepunten der Nederlandse documentaire
filmkunst, ook van de verve, de pittigheid en
de gedurfdheid waarmee pionier prof. A. Van
Domburg zijn waardevolle waren aan de aan-
dachtige mannen bracht; ook van de wild-
west-vechtpartijen, de zwart-witte karakters,
de vriendelijke ontvoeringen en de idyllische
huiselijkheid in de jeugdfilm. Voor een ver-
slag tot in bizonderheden verwijzen wij u
naar "Rolduc, zoals het reilt en zeilt", wij be-
palen ons tot het programma dat - elastisch
- werd gevolgd.

donderdag 17 maart: Opening vàn het "Fes-
tival" door de Hoogeerwaarde Heer Presi-
dent.
"Vier rakkers in een oude jeep", jeugdfilm,
Henk van der Linden.
Inleiding: Thea Eijssen, lid van de "Speel-
groep Limburg" en medewerkster aan de
Rex-Jeugdfilm.

vrijdag 18 maart: Documentaires, die de
jongsten nog niet zagen, o.a.
"Ballade van de hoge hoed", Max de
Haas.
"Een leger van gehouwen steen", Theo
van Haren Noman.
"Spiegel van Holland", Bert Haanstra.
Voor iedere film een korte inleiding.
(alleen toegankelijk voor V.K., 1, 2 en 3)

zaterdag 19 maart: Inleiding door A. Van
Domburg.
Onderwerp: "De Nederlandse Documen-
taire" .
Ter illustratie worden gedraaid:
"Prijs de Zee", Herman v. d. Horst.
(première),
"Regen", Joris Ivens.
"Glas", Bert Haanstra.
"Amsterdam, stad van het water", Max de

'Haas.
"La Seine a rencontré Paris", Joris Ivens.

zondag 20 maart: 's Morgens Forum, toe-
gankelijk voor H.H. Filosofen, 4, 5 en 6
gymn.
Onderwerp: Film in het algemeen.
Forumleider: A. Van Domburg.
's Avonds, "Rembrandt, schilder van de
mens", Bert Haanstra.
"Fanfare", Bert Haanstra.
Inleiding op "Fanfare" door Herbert Joeks,
toneelspeler en "filmster" in genoemde
film.

27 maart. En daar is dan Halfvasten. Na 12
jaar weer eens een Vondeluitvoering door de
jongens. Werd voor 25 jaar de aula geopend
met de Lucifer, nu wordt de eerste restaura-
tie van het interieur ingeleid door en bege-
leid met Salomon. Terwijl de spelers zich
uren voor de uitvoering - die dit jaar voor
het eerst in de 25 jaar om 7 uur begint (een
echte avondvoorstelling dus!) - naar de
kleedkamers haasten om geschminkt te wor-
den, speelt de tennisclub op een met voor-
jaarszon overgoten baan tegen een Kerk-
raadse club. Mogen wij voor een bespreking
van de Vondel-uitvoering verwijzen naar
verderop in dit jaarboek.

29 maart.Priestercontactdag. Om de heren
gelegenheid te geven de discussie in de
speelzaal bij te wonen, valt de vijfde les uit.
Na overleg beslist men geen herhaling van
het halfvasten-toneel te geven, omdat de
meeste zielzorgers hun praktijk niet tot in de
avonduren in de steek kunnen laten. Daarbij
mocht men vorige jaren constateren, welk
een diepe wijsheid een populaire uitdrukking,
bevat als: Ein voller Bauch studiert nicht
gern. Zelfs de uiterste inspanningen van de
spelers hebben niet vermocht, de van het
lichaam bezwaarde geesten in de zoele mid-
dagsfeer naar de Parnassus te voeren, hoe
edel van aard de gevleugelde rug ook we-
zen mocht.

2 april. De priesterwijding van onze oud-
studenten in de kathedrale kerk te Roermond
wordt, dit jaar voor het eerst, bijgewoond
door de zesde-gymmers, die hiervoor de he-
le morgen vrij hebben.

De Vereniging voor Veilig Verkeer heeft
tussen de Kerkraadse scholen 'een wedstrijd
georganiseerd. Op Rolduc houden wij ver-
keers-tentamens, om de beste kenners te vin-
den. Pierre van Dijck blijkt onbetwis,tbaar de
beste: zijn dadelijke antwoorden verrassen
zelfs de gerenommeerde chauffeurs onder
de heren. Met enige assistenten tijgt hij naar
Kerkrade. En laten wij daar nu struikelen over
een kinderwagen! "Mag men, achter op een
fiets zittend, met de hand een kinderwagen
meetrekken?" Dat was de vraag, een onno-
zele vraag, een vraag die men met een hau-
tain lachje rijp voor de pruIIemand had
moeten verklaren. Wie er al met die kinder-
wagen overweg kon, óns zat hij dwars, wij
wisten er geen raad mee in de eindstrijd te-
gen de Kerkraadse M.M.S.-ers. Dat wij het
onderspit zouden delven, was voor de aan-
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wezigen trouwens geen verrassing: de meis-
jes reageerden sneller, waar wij telkens de
hoofden bij elkaar staken, om het toch maar
zo zeker mogelijk te hebben.

In de avonduren organiseert de goochel-
club haar grootste optreden sinds haar stich-
ting. Begeleid door de Songkillers, lokt hun
show vele nieuwsgierigen.

6 april. Vandaag herdenkt Mhr. Vogels de
dag dat hij voor 25 jaar de H. Priesterwijding
mocht ontvangen. Bij de plechtige hoogmis
die hij voor zijn familie en voor ons opdroeg,
werd hij geassisteerd door zijn broer, zijn
neef en de president. Het koor zong de Mis-
sa Regina Martyrum van Refice, en het Te
Deum van Andriessen, waarbij de heren as-
sisteerden in rochet. Vermelden wij apart de
mooie cantate van J. S. Bach tijdens de feest-
mis: Wohl mir dasz ich Jesum habe.

Zelden hebben wij de aula zo joyeus ver-
sierd gezien als vandaag, nu de serre-club
op het feest van zijn moderator het gehele
podium en de opstapjes naar het toneel in
de bloemen heeft gezet. Na een blijde inzet
door de harmonie kwamen de sprekers, die
aan de algemene achting en genegenheid
voor de feesteling uiting gaven in sympathie-
ke woorden. Jan Peters zette de sterrekundi-
ge-uit-liefhebberij in het zonnetje en de
bloemenvriend tussen de bloemetjes; als

voorzitter van de courraad bood hij aan een
bureaulamp en een staande lamp. De filoso-
fen wensten geluk bij monde van Bert Hef-
fels, prezen het hartvermarmende enthousias-
me waarmee de leraar het ondankbare vak
wiskunde doceert. Spreker sloot met de
mooie wens die de priester nu reeds 25 jaar
dagelijks verscheiden keren heeft uitgespro-
ken over die hem zijn toevertrouwd: "De
Heer zij met u in al uw daden en werken."
Voorzeker had de president de sceptische
blik gezien waarmee de jubilaris tot dan toe
gekeken had naar de sprekers, die enthousi-
ast uiting gaven aan wat zij meenden; hij be-
gon immers met te zeggen dat hij hem zou
toespreken fIniet met welgekozen, maar wel
met weloverwogen woorden, omdat ze an-
ders gemakkelijk door u worden uitgelegd als
overdreven." Wat hij naar voren haalde was
vooral de consequentie waarmee de feeste-
ling zijn priesterschap had beleefd en de wij-
ze waarop hij zich geheel aan zijn taak op
Rolduc had gegeven. Wij herinneren ons de
prettige woorden waarmee de zozeer be-
zongene en toegesprokene zijn slotspeech
begon. "Ik sta vandaag voor het eerst op het
toneel, dat is letterlijk het geval, maar ook
ben ik nog nooit zo ten tonele gevoerd als
vandaag; en dan moet men oppassen dat
men in het licht van de schijnwerpers niet
verblind raakt." Dan wordt ons een wiskun-



dige verhandeling bespaard die zou dienen
te bewijzen dat 25 eigenlijk een heel onvol-
maakt getal is en er dus geen reden is tot
feestvieren. Tenslotte vindt hij de formulering
die ieder tevreden moet stellen: "Jullie kun-
nen blij zijn dat God 25 jaar temidden van
jullie heeft willen werken, langs mijn per-
soon." Laat de feesteling dan van ons aan-
nemen dat wij ons bereid verklaren, van
harte, het nog eens 25 jaar te willen aanzien,
want wij hebben al eens slechtere geleiders
gekend! Dus nog veel jaren, Mhr. Vogels, als
collega, als leraar, als priester op Rolduc!

In de avonduren worden de feesteling en
zijn gasten nog eens met handgeklap be-
groet in de aula, als tot hun eer en tot aller
vermaak de Vrek van Molière ten tonele
wordt gevoerd, door het beroepsgezelschap
Puck. De uitvoering werd een evenement,
ondanks de zeer sceptische verwachtingen,
in diverse Franse lessen behoedzaam geuit.
Nog lang zal ons de herinnering bijblijven
aan dit knap gespeelde meesterwerk, dat tot
in de puntjes verzorgd werd gebracht.

En dit moet dan het einde zijn van ons
verslag over het tweede trimester. Alle ini-
tiatieven blijven voor de komende twee
weken gelukkig achterwege; de studie krijgt
haar volle pond, tot Witte Donderdag. Dan
leiden verschillende heren de studenten in
in de liturgie van de Heilige Week en Pasen.
En na de namiddag dienst van Goede Vrijdag
vertrekt het jongvolk voor een, niet al te lan-
ge, vakantie.

Onder de paasvakantie bereikt Mhr. Heij-
nen een brief, afkomstig van niemand minder
dan de beroemde dichter A. Roland Holst.
Het is een antwoord op een felicitatie die 3
gym de auteur heeft gezonden in september
j.!., toen hij uit handen van koning Boudewijn
de letterkundige Prijs der Lage Landen ont-
ving. Wij drukken het curiosum hier af; hij is
~edateerd: Bergen N.H. 20 april 1960 en
heeft de volgende inhoud:

Tot mijn schrik en schaamte vind ik daarnet
in de chaos van mijn papieren uw brief
van oktober, waarin u mij met uw leerlin-
gen van de derde klas gelukwenscht met
de prijs van de Nederlandsche Letteren.
Hoe laat dan ook (maar vooral tengevolge
van die prijs raakte mijn correspondentie
totaal in de war) stel ik er toch prijs op, u
te verzekeren, dat deze brief mij dankbaar
ontroerde. Wilt u dit ook uw leerlingen
mededeelen. Met beleefde groet en de

meeste hoogachting - uw A. Roland
Holst.

Zo iets inspireert, weet u. En chronicus kan
dan ook zijn dichterlijk geheugen niet be-
teugelen. Hij wil wiegen op golvend ritme
en herleest nog eens de passage uit Aafjes'
Voetreis, die tot proloog diende van het
reisboekje der Romereizigers:

Reizen - als men het mij vraagt - reizen
Is 't schoonst godengeschenk misschien. . .
Reizen, het is zijn hart losmaken
Van het anker der kleine vaart,
Om het vlot te laten geraken
Op de zeeën der wereldkaart.

Die wereld ging open, de horizon verwijd-
de zich voor 34 Rolduciens, voornamelijk
van 5 gymnasium, die onder leiding van de
heren Timmermans en Salemans in bussen
kropen met het stoute plan de weg naar Ro-
me te vinden, en met een mondvol Italiaans
in de zak en koffers vol "personalia", maar
zonder de knots of het boetekoord van hun
woeste voorvaderen. Zij vertrokken op paas- ,

dinsdag en in vier gestrekte dagmarsen be-
dwongen zij de afstand, met als rustpunten
Füssen in Zuid-Duitsland, Verona en Floren-
ce - Firenze, vermeldt het programmaboek-
je zelfvoldaan.

Vier dagen heen, vier Rome, vier terug,
het is mondjesmaat, maar als een eerste azen
naar de kruimels van het overdadige zuiden
voldoende, om trek naar meer op te wekken.
Zij worden ontvangen op het Nederlands
college door onze oud-leraar Mgr. J. Damen,
rondgeleid door twee oud-studenten; zij
wonen een aud:ëntie bij in de St. Pieter. Een
van de oudere deelnemers geeft verderop in
dit boek zijn impressies van Rome; men kan
er de voldaanheid in proeven waarmee allen
na zoveel schoons te hebben genoten, terug-
keren.

Wie uit de laan over de vette voldaanheid
heen van enige aardgebonden zeugen, die
de "bleyde inkomste" danig ontsieren, neer-
kijken op de in voorjaarsgroen gebette vij-
vers, bemerken op het watervlak enige
broedkorven voor de eenden, die zich al
gauw in de weidse naam van bungalows
gaan verheugen. De verwachtingen van de
dierenoppassers zijn gespannen; later zal
blijken dat het pluimvee er dit jaar nog niets
in gedaan heeft.

In de kerk treffen wij stellages aan; een
van de bogen bij de ingang van Kiein-Rol-
duc dient gestut te worden.
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2 mei. Met heel wat meer moed dan na
een kerstvakantie keren de jongelui terug:
een kort en mooi trimester wacht hun. Het is
te merken aan hun opgeruimde groet, welke
de ouders interpreteren als: "Hij gaat altijd
graag naar Rolduc." Wij doen er nog een
schepje op, geven hier een kneepje, daar
een goedmoedig stompje, om te laten zien
dat de menselijke verhoudingen op Rolduc
wel hun kans krijgen.

5 mei. Te Kerkrade, viering van het derde
lustrum der bevrijding, waaraan wij dit jaar
niet deelnemen.

De verstandige combinatie Schaesberg-
dag-intercollegiale is reeds enige jaren oud,
en nu het verre Weert het strijdperk vormt,
gaan wij niet als supporters mee. De thuis-
blijvers dus, voorzover geen echte of ver-
meende kwaal hun van de fikse voettocht dis-
penseert, moeten "aennemen een pelgrima-
gie harde ende stranghe". Chronicus moet de
belangstellende oud-student weer een pijn-
lijke wonde toebrengen: er is weer een tra-
ditie gesneuveld. Sinds de harmonie een ge-
waardeerde gast is geworden op de intercol-
legiale, mist de stoet-huiswaarts alle solem-
niteit. Maar meer onbegrijpelijk en uw ver-
ontwaardiging alleszins rechtvaardigend is
het dat men niet meer marcheert, in formatie,
klasgewijs, zingend van tarietata, en dat men
de triomfantelijke overwinning op pijn en
vermoeidheid niet meer viert met een fier
défilé voor het courbordes. Waar blijft het
decorum, als de medelijdende voorbijgan-
ger zich moet afvragen wie toch dat kluitje
jongetjes zijn dat daar bestoft, slepend ge-
rekt naar het hok, met de jasjes aan en lan-
goureus het voorplein opsloft? Dit anti-mili-
tarisme gaat voorwaar te ver!

Terwijl verdedigen elf energieken de faam
van Roda's voetbal. Hub Bovend'eerdt is na-
mens het jaarboek meegeweest en maakte
een versla'gje. Hier is het:

Terwijl enige honderden Rolduciëns 's
morgens opgesteld stonden voor het Maria-
beeld bij de poort, vertrokken 2 bussen -
gevuld met spelers, harmonieleden en enige
supporters - naar Weert. De bedevaartgan-
gers zongen het "Donne, donne, nous un
beaujour". Ze hebben er succes mee gehad
want heel de dag is stralend zomerweer ons
blijven vergezellen.

Door een uitbundig vlaggend Zuid- en
Midden-Limburg reden we naar Weert. De
stemming in de bussen was uitstekend, al-
hoewel de verwachtingen omtrent de afloop
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van de wedstrijden niet al te optimistisch wa-
ren: er was immers bijna niet getraind....

Het college van Weert was dit jaar de
gastheer. De strijd zou gestreden worden op
het ruime en luxueus ingerichte sportcentrum
van het college, tegen de achtergrond v;'m
een magnifiek openluchttheater als een Ro-
meinse arena. De Rolducse harmonie opende
dit sportfestijn met het spelen van het Wil-
helmus.

Als eerste wedstrijd werd Rolduc-Roer-
mond gespeeld. De Roermond-supporters
waren met een spandoek verschenen; ande-
re "instrumenten" gebruikten ze niet om hun
favorieten aan te moedigen. Waren ze mis-
schien bang weer met lege handen naar de
harde schoolbanken te worden terugge-
stuurd, zoals de laatste jaren reeds zo vaak
was gebeurd? De kleine Rolducse supporters-
schare was luidruchtiger. De wedstrijd verliep
voor de Rolduc-supporters nogal teleurstel-
lend. In de eerste helft nam Roda een 1-0
voorsprong, maar direct daarna maakte Roer-
mond gelijk. Een sterker Roda kon toen niet
meer tot doelpunten komen tegen een taaie
en moedige tegenstander die echter, voet-
bal-technisch gezien, nog de B en de C
moest Ieren.

Hierna gingen Sittard en Weert elkaar be-
kampen. De zwakste, Sittard, won deze wed-
strijd met 2-1. De Weerter supporters gaven
in deze wedstrijd blijk van gevoel voor Ger-
maanse stamverwantschap, toen ze hun spe-
lers in spreekkoren smeekten om "noch ein
Tor."

Nadat Sittard een kleine overwinning op
Roermond had behaald, verschenen de spe-
lers van Weert en Rolduc op de niet al te
beste grasmat. Rolduc speelde een behoor-
lijke wedstrijd en won verdiend met 1-0. Ge-
heel in de stijl van het Weerter college
speelde zijn team een luxe-spelletje: mooi
om te zien maar niet erg produktief.

Hierna maakten Weert en Roermond door
gelijk te spelen (1-1) uit, dat Roermond der-
de en Weert vierde zou worden. Nu moest
het dan gebeuren! De laatste wedstrijd was
n.1. Rolduc-Sittard. Als Rqlduc won was de
intercollegiale voetbaltitel weer in ons bezit.
Bij een gelijkspel of een nederlaag was Sit-
tard de gelukkige. Het hoeft geen zeggen
dat beider supporters hun favorieten luid-
ruchtig aanzetten tot het uiterste. Die van Sit-
tard waren gewapend met 2 spandoeken,
waarvan het ene getuigde van een gedegen
klassieke opvoeding - Sittárd veni, vidi, vici
- en het andere van bloeddorstige mentali-



teit, want men wilde dit edele levenssap zien
vloeien.

De wedstrijd stond op een goed peil en
was echt intercollegiale kampioensploegen
waardig. Ruststand 0-0. Hierna maakte Roda
een goal; de kampioensgoal naar we dach-
ten, maar het kwam anders uit, want enige
minuten later scoorde Sittard verrassend: ge-
lijk. De laatste minuten verliepen onder
hoogspanning, maar een vermoeid Roda be-
zat niet meer de kracht - en het kleine beet-
je noodzakelijke geluk - om in de 1-1 stand
een verandering te brengen. Het Sittardse
veni, vi di, vici was dus uitgekomen; overi-
gens was dit spandoek van eigenaar veran-
derd, want enige Rolducse "nozems" hadden
het met geweld bemachtigd.

Ook al was het resultaa"t voor ons achteraf
iets teleurstellend, toch willen wij volmondig
toegeven dat het een uitzonderlijk mooie
sportdag was geweest.

Voor de volledigheid geven we hier de
opstelling van Rolduc:
doel: Toon Frencken "

achter: André Reijnen en Harrie Steinbusch
midden: Jan Lenaers, Hub van de Loo en Jo

Couwenberg
voor: René Creusen, Louis Dullens, Wiel Ste-

vens, Dries Soons en Piet Selen.

6 mei. Tot onze ontsteltenis horen wij dat
onze huisdokter E. Rijcken na een korte ziek-
te is overleden. Het Jaarboek zal hem in een
apart In Memoriam herdenken, maar wil na-
mens leraren en studenten hier getuigen van
de erkentelijkheid voor de toewijding en be-
langeloze ijver, waarmee de afgestorvene
bijna 25 jaar heeft gereedgestaan voor zie-
ken en gewonden op Rolduc. Verscheidene
van de heren mochtèn zich tot zijn vrienden
rekenen. Tot veier verrassing wordt bekend
dat hij voor zijn sterven de wens heeft geuit
op Rolduc's kerkhof te worden begraven.

'11 mei. Rolduc bewijst de laatste eer aan
zijn dokter. Tussen de rijen van de studenten
begeeft de rouwstoet zich over het voor-
plein, dan door de gangen en over de speel-
plaats naar het kerkhof. De harmonie speelt
het Adieu Rolduc, het koor zingt bij de toe-
gang tot de tuin: Ecce quomodo moritur jus-
tus. Morgen zal in onze kerk een plechtige
rouwdienst worden gehouden, waarbij ook
de familieleden aanwezig zullen zijn.

13 mei. Vandaag eindigt het schriftelijk
eindexamen. Men ademt op, de opgaven
zijn meegevallen; zou men al kunnen over-

gaan tot het verkopen van de berehuid? 35
kandidaten hebben zich aan de proef onder-
worpen, waarvan 11 bèta's. Zes leerlingen
hebben tegelijkertijd het S-examen afgelegd,
dat overigens niet aanmerkelijk verschilt van
het staatsexamen. Terwijl zij voor de moder-
ne talen de centrale opgaven dienen te ma-
ken, concentreert het wiskunde-onderwijs,
met uitsluiting van de andere geheimen van
dit vak, zich op stereometrie. Het moeilijke
Griekse en Latijnse proza blijft voor hen terra
ignota, in plaats daarvan krijgen zij in beide
talen een inleiding in de christelijke litera-
tuur, verlucht met teksten ter vertaling. Mocht
het aantal der S-en, zoals ze in het spraak-
gebruik heten, stabiel blijven, dan hoopt
men, door het enigszins verleggen van het
accent bij het onderwijs in meer vakken te
ontkomen aan de knellende en meermalen
vernauwende eisen van het rijksexamen. Zal
het nijpend gebrek aan voldoende leer-
krachten dit mogelijk maken?

Op deze vrijdag beginnen de filosofen
hun missiologische dagen met een missa can-
tata. Het "Leitmotiv" - volgens de Neerlan-
dici: het motto, volgens de juristen onder'
hen: de kernspreuk of leuze - van de inlei-
dingen en debatten zal zijn: Missie onder de
naaste. De heren hebben bij lange na niet het
revolutionaire van hun bedoelingen beseft;
taalkundig" althans hebben zij nu ruim baan
gemaakt voor de zending onder de heiden,
de zielzorg onder de arbeiders vrouw en de
drankbestrijding onder de student. Om u een
beeld te geven van de n~bele opzet laat
chronicus hier het programma volgen:
17.00 uur Vespers.
19.15 uur Zitting in het Casino.

Openingswoord van de Voorzitter
van de Missievereniging "Rolduc".
Inleiding door de Heer R.F. J.
Vink, Algemeen Secretaris van het
K.A.G.I.B.
Onderwerp: De Kerk en de een-
heid der volkeren.

Zaterdag 14 mei:
7.45 uur Missa Cantata.

19.15 uur Zitting in het Casino.
Inleiding door Prof. Dr. J. Sleyffers
S.J.
Onderwerp: Eenheid voor God.
Na de inleiding korte pauze, waar-
na discussie.

22.15 uur Gebedsdienst in de Crypte.

Zondag 15 mei:
19.15 uur Zitting op het Projectiezaaltje.
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Inleiding door Pater A. Bouchier
S.M.A.

Onderwerp: Van Oerwoudritme tot
The Modern Jazz Quartet.

Maandag 16 mei:
7.10 uur Prime in de Kapel.

15.30 uur Zitting in het Casino.
Inleiding door Rev. dr. dr. P. A.
Pauels.
Onderwerp: Wo ist der Mensch,
den wir zu missionieren haben?

17.45 uur Missa Cantata in de Kapel (votief-
mis de Propaganda Fide).

18.45 uur Gezamenlijk avondeten in de eet-
zaal van Klein-Rolduc.

Weer nemen wij deel aan de jaarlijkse de-
clamatie-wedstrijden in Kerkrade, die zo
langzamerhand een regionaal karakter be-
ginnen te krijgen. De grotere concurrentie en
de korte tijd van voorbereiding zijn er debet
aan, dat het Rolducse optreden minder écla-
tant bleek. Slechts Nico Aretz met Onge-
noemde Doden, van Ype Foppema; en Mat-
thieu Thelen met Van Duinkerkens De Wui-
vende konden het tot een tweede prijs bren-
gen. Onze gelukwensen!

15 mei. Vandaag en volgende zondag zijn
de ouderdagen. Naast andere demonstraties
van kunnen, o.a. van de harmonie .en van de
turnclub onder leiding van de Heer Offer-:
mans, treedt vandaag ook voor het eerst in
de openbaarheid de Judo-club der filosofen,
(moderator Mhr. M. Lemmen, die overigens
het oog wakend houdt over alle lichamelijke
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activiteiten der wijsgeren). Daartoe dringend
aangespoord door een programma dat voor
deze gelegenheid extra is gestencild, be-
zoeken de meeste ouders hoofd- en klasse-
leraren. Tot de diensten die Rolduc de be-
zoekers bewees, behoorden een koffietafel,
de gelegenheid om van een buffet gebruik
te maken, zoals de foto toont, en een extra
busverbinding met het station te Heerlen.

Ontvangen en naar de bussen geleid al-
daar werden zij door enige vijfde-gymmers.
Het is zeven uur voordat de laatste gasten
het huis hebben verlaten.

Wij hebben het sterke vermoeden dat me-
nig Limburgs ouderpaar met afgrijzen de
wanden van onze kruisgangen heeft aange-
staard. Niet geheel ten onrechte, want een
reeks van piepjonge Nederlandse kunste-
naars heeft daar een verzameling Moderne
Grafiek neergehangen, die als algemeen
kenmerk heeft dat ze vreemd is. Er mogen
hier en daar wat coloristisch treffende pro-
dukten onder lopen, de meeste oogsten de
bedenkelijke lof: "Je moet er maar op ko-
men!"; hetgeen zowel van de toeschouwer
als van de kunstenaar kan gelden, in het eer-
ste geval zoveel wil zeggen als: "Kun jij er
dat in zien?", in het tweede geval de uiting
is van een veel vernietigender kunstkritiek,
zo in de trant van: "Hoe komt-ie er bij!" of
"Waar haalt-ie 't vandaan!"

De Culturele Raad Limburg heeft deze
tentoonstelling laten samenstellen voor de
diverse middelbare scholen in de provincie;
ze is nu tot bij ons gereisd. Jammer dat de
talentvolle jongelui onder de Nederlandse
schilders zich zozeer verliezen in vormpro-
blemen, dat de waardevolle inhoud in het
gedrang komt.

18 mei. In het kader van de Culturele
Kring, jeugdvoorstellingen, treedt vanmid-
dag in onze aula op het Nederlands Dans-
theater met enige boeiende nummers ballet.
De choreografische nummers waren: Four
Times Six, Legende, Don Quichotte en Feest-
gericht, gedeeltelijk van Nederlandse, ge-
deeltelijk van buitenlandse meesters.

26 mei. Oud-leraar Bohnen, directeur van
het College te Sittard, is onze voetbaljunio-
ren blijkbaar al te gunstig gezind. Ofschoon
officieel geprezen om de tweede plaats in de
jeugdintercollegiale, bezetten zij feitelijk de
derde plaats, met een gewonnen, een ver-
loren en een onbesliste wedstrijd. Natuurlijk
geven zij 's avonds hoog op van de pech die



hen heeft achtervolgd: het uitvallen van een
halfspeler en de keeper, het ontbreken van
een reserve-keeper, dus dan maar San Ebus
tussen de palen, die in feite veldspeler is -
tot eer van deze doelverdediger-uit-nood-
zaak zij gezegd dat wij nog een wedstrijd
zouden hebben verloren, als hij niet eenmaal
een waarlijk ongelofelijke redding had ver-
richt.

Wij hebben geen badminton-team, noch
enige dergelijke training of competitie. Wij
worden uitgedaagd door de H.B.S. van Kerk-
rade en wij winnen. Wat een geluk, zoals de
schoorsteenveger zei die door de schoor-
steen in een pan met vet viel.

Twee vrije-clubs besteden hun jaarlijkse
vrije dag, om met het aangename het kunst-
genot en de lering te verbinden. De actieve
R.T.V. gaat het afkijken van de grotere
broers: zij bezochten met Mhr. lenders de
passiespelen - de première nog wel - te
Tegelen; zij komen diep onder de indruk. De
Volière-club gaat het vogelpark Animale te
Eindhoven bezichtigen, .onder begeleiding
van de geestelijke adviseur ad actum Mhr.
Bosch.

En tenslotte Klein-Rolduc. Doodmoe maar
gelukkig keren de kleintjes terug van Nievel-
stein, waar zij in de reusachtige zandgroeve
lekker geklommen, geravot en zandtaartjes
hebben gebakken. Mhr. van loo met zijn
grote wagen heeft fourageerdiensten ver-
richt, want er werd ge-picnic-t met limonade.

29 mei. Vanmorgen zijn diverse kilootjes
bliekjes en zulk klein grut uit de vijvers ge-
licht en na gewogen te zijn weer terugge-
worpen. Het gebeurde in een hengelwed-
strijd met internationale en gemengde bezet-
ting. De wedstrijd werd georganiseerd ten
bate van het te bouwen parochiehuis op de
Holz. Voor de 7 Duitse en de 3 Nederlandse
groepen en voor de individuele waterkanter
waren beschikbaar 3 bekers, 7 medaljes en
een ere-standaard.

Vandaag heeft het bondsfeest plaatsgehad
van de Bond van Muziekgezelschappen. Het
begon met een optocht van de elt aangeslo-
ten harmonieën en fanfares der gemeente.
De Harmonie St. Franciscus van Rolduc, on-
der leiding van E. Gerards, vanwege haar
diensten bij Kerkraadse feesten in deze fede-
ratie opgenomen, is tezamen met twee ande-
re corpsen door loting aangewezen, om een
concert te geven op het Europa-plein. De
jongens hebben wel pech: evenals bij het
volksconcert in het stadspark is het weer

druilerig en kil, zodat slechts weinige toe-
hoorders aanwezig zijn. Zoiets animeert niet.
Wij vermelden het programma, dat zij in sta-
ge oefening onder de knie hebben gekregen
en met succes tot klinken brengen.

1. Under the double eagle, mars van J. F.
Wagner; 2. Nabucco, ouverture van G. Ver-
di; 3. Festal Hymne, van G. Boedijn; 4. Inter-
mezzo uit l'Arlésienne van G. Bizet; 5. Hon-
gaarse Dansen, nos. 5 en 6 van J. Brahms; 6.
Intrada van E. Gerards; 7. American Patrol,
van F. W. Meacham; 8. Atlantic, suite in 3
delen van T. Wallis en J. Duez; 9. Military es-
cort, mars van H. Bennet.
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De bekerwedstrijden beginnen; vroeger
een gebeurtenis zonder weerga, die het ge-
woonlijk rimpelloze oppervlak van het Rol-
ducse leven sterk beroerde, die diep greep
in de gemoederen, tegenwoordig een ge-
beurtenis met veel minder glans. De oorza-
ken zijn divers. Meer takken van sport zijn
onder het bereik van studenten krachten en
-beurzen; het recreatieve leven is propvol met
activiteiten en buitenkansjes en organisaties
en demonstraties, met een toespeling op de
Reinaert zou men kunnen zeggen: wi sijn so
utermate sat van veier vremder spise; en,
last not least, speciaal in het onderhavige ge-
val: de filosofen hebben hun meestal met
lede ogen gadegeslagen bevoorrechte half-
hoge positie te midden der gemeenschap
prijsgegeven, die vooral op gebieden waar-
op men hen "áánkon" aanleiding gaf tot ri-
valiteit "auf des Messers Schneide". Dit jaar
is het pleit snel beslist: Minor verslaat ver-
pletterend Sparta, dit laatse wint op het nip-
pertje van het enthousiaste Pantarei. Het lag
in de lijn van de verwachtinge~ en van de
zoëven genoemde uitslagen, dat Minor alle
brallende opschriften ten spijt toen de wijs-
geren klopte en zo dit jaar de beker won.

31 mei. Hollandia, Nederlandse studenten-
vereniging der Technische Hochschule, Aa-
chen, komt op tegenbezoek bij de filosofen.
Het nuttige aan het aangename koppelend,
beluistert het talrijke gehoor, alvorens tot de
gezellige geluiden over te gaan, Mhr. Her-
mens, die een lezing houdt over Techniek en
Liefde.

2 juni. In uitbundige feestvreugde besluit
de Akademie Alberdingk Thijm het actiejaar.
Geflankeerd door lichte voordrachten, die
een carnavalsvereniging jaloers zouden heb-
ben gemaakt, staat er het agendapunt: uit-
reiking van de penning, genoemd naar de
grote katholieke emancipator. Jan Peters
heeft hem verdiend door drie topprestaties:
een lezing over Caruso, een causerie over
Memlinc en een onvoorbereide improvisatie
naar aanleiding van de Aïda-opvoering.

12 juni. Paul Schnitzler sterft, onze oud-sla-
ger. Een vroom en plichtsgetrouw man, die
in stilte en eenvoud lang zijn taak heeft ver-
richt en zo ook gestorven is. Wij bidden dat
hij de beloning moge ontvangen.

Het comité Kerk-in-Nood heeft na 28 no-
vember niet stilgezeten. Er is een club uit
ontstaan, die haar leden aantrekt uit de drie
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hoogste klassen van het gym. Een lid daar-
van licht ons in over de verdere verrichtin-
gen:

Een nauw omschreven doel heeft het
groepje nooit gehad. Het ging er voorname-
lijk om allerlei acties te voeren die, zij het
slechts enigszins, in verband stonden met de
"bedreigde Kerk". In fusie met eenzelfde co-
mité van de H.B.S. organiseerden wij de eer-
ste hulp: een loterij ten bate van een Francis-
caan in India, die zo iets als een boystown
aan het bouwen was. De actie zette in vóór
de kerstvakantie; de meeste loten werden
thuis verkocht, onder de winnaars bleken ook
enkele heren te zijn. Twee grote acties in het
derde trimester vergden veel voorbereiding:
de boekenverkoop van laatstleden zondag
en vandaag de spreekbeurt van Cees Griffi-
oen, de rechterhand van de "spekpater", of
te wel de perschef van de Bouworde van pa-
ter Werenfried van Straaten. Onder de ani-
merende spraakwaterval van drie uitstekende
verkopers gingen de boeken vlot van de
hand; de opbrengst werd gegeven aan Fa-
ther Smith, die juist in den lande vertoefde
en ook Rolduc aandeed, waar hij in de gods-
dienstlessen het een en ander vertelde van
zijn missioneringswerk in India, dat ook als
een strijd-in-het-klein tegen het communis-
me kan gelden. Reeds ligt een schets klaar
voor een soortgelijke avond in het volgend
schooljaar, aangezien er nog niet de helft
van de ontvangen boeken door het comité
op de "markt" was gebracht.

Dit zijn heel summier de activiteiten van
ons clubje. Wat zal ik u verder zeggen van
de heilzame invloed die er van uitging op
het twaalftal leden zelf, in vergaderingen en
beraadslagingen op de kamer van Mhr. Buck.
Het geestelijke goed dat wij er van onder-
vonden, kan ik u moeilijk beschrijven. Ik mag
u misschien nog zeggen dat wij het gevoel
hebben gekregen, in de grote wereldstrijd,
temidden van de wereldnoden niet on-actief
te zijn.

15 juni. Moe van het wroeten in de harde
grond der wijsheid, vertrekken de filosofen
voor een week naar Belfeld op kamp. Het
valt eerst op, als wij in de eetzaal de lange
rij witbeklede lege tafels zien, die de minder
ontwikkelden slechts een spottend schouder-
ophalen ontlokken. Ten onrechte echter,
want volgens de zegsman van de kroniek-
schrijver gaan zij hogere doeleinden nastre-
ven: zij gaan hun theoretische vorming toet-
sen aan het praktische leven, zij gaan hun



mensenkennis verbreden door contact met
milieus die later aan hun priesterlijke zorgen
worden toevertrouwd. Dat zit n.1. zo: het so-
ciaal-charitatieve centrum Tegelen heeft het
Provinciaal Opbouw Orgaan Limburg ge-
vraagd, een onderzoek in te stellen naar de
situatie van de bejaarden in oie gemeente,
uit begrijpelijke belangstelling en zorg voor
deze bevolkingsgroep. Dit orgaan heeft nu
onze filosofen ingeschakeld voor een en-
quête onder de ouden van dagen naar:
woonsituatie, gezondheidstoestand, verzor-
ging, zinvolle vrije-tijdsbesteding enz. Onze
zegsman verkoos boven het woord vakantie-
kamp de term sociografisch werkkamp. Al
hebben de heren ook de pret niet vergeten,
getuige de enthousiaste verhalen over een
nachtelijke dropping op 25 km. van het
kamp, aan gene zijde van de Maas. Het doet
ons genoegen, hen een week later terug te
zien, gebruind, nog riekend naar de Limburg-
se aarde en met zand en strospieren aan hun
kleren.

16 juni. Wij hebben een koning op Rol-
duc. Loek Hunnekens wint het koning-schie-
ten van "Roos in bloei" met 348 punten na
50 pijlen, gemiddeld dus nog juist niet 7
punten per pijl.

Lief, met even een aanzet tot dieper ont-
roeren was de film: Dal van de Vrede, het
oord dat een illusie blijkt te zijn, maar waarin
2 kinderen geschrokken door het oorlogsge-
weld, vast geloven en dat zij zoeken met
een op zelfbehoud bedachte neger-soldaat.
De onbestaanbaarheid van de vrede en de
goedheid - deze kleinoden waarop enkel
de argeloze kinderziel mag hopen - in het
leven der groten, was de sombere strekking
van deze film.

19 juni. Processie-zondag. Voor het eerst
komt de processie niet naar Rolduc: de ver-
bouwing aan de toren maakt de H. Mis op
het voorplein onmogelijk. De laatste jaren
zijn ër alhier hoe langer hoe meer stemmen
gerezen tegen de oude traditie dat Rolduc
wordt ingeschakeld in de processie der
hoofdparochie. De oprichting van de nieuwe
parochie in het Rolduckerveld brengt ons
nog verder van de St. Lambertus af; men
somt de voordelen op van een parochiële
processie. Genoemde personen vinden het
tevens niet in overeenstemming met de geest
van de processie en van de H. Mis, dat tij-
dens de rustpauze misdienaars en zangers en
leden van de harmonie elders in ons huis

ravotten of een versterking nemen. Omdat
zij het echter een opsluiting in eigen kleine
kring achten, als Rolduc zich zou bepalen tot
een processie op eigen domein, stellen zij
voor, dat heren en studenten zullen deelne-
men aan de processie van pastoor Mainz.
Nu de nieuwe kerk echter nog te verhopen
valt en het voorplein ongeschikt is voor de
Misviering, heeft men een middenweg ge-
vonden: wij sluiten ons bij de oude processie
aan bij het begin van de Bockstraat. Chroni-
cus meent te bemerken dat door de aanmer-
kelijke verkorting in duur de processie min-
der weerstand ondervindt bij de studenten.

Vandaag wint 3 gym het klassentournooi.
Het enthousiasme over dit kampioenschap is
te groter, aangezien dit in negen jaar niet
meer is voorgekomen. De uitslag van de
laatste wedstrijd is 2-0. Volgens het niet on-
verdacht oordeel van bij de verliezende par-
tij betrokken heren hebben de vijfde-gym-
mers pech gehad; doelpunten bleven hun
onthouden door de meest rare capriolen der
verdedigers en het paniekachtige uitlopen
van de doelverdediger der uiteindelijke win-
naars.

Op de intercollegiale atletiek-wedstrijden
te Sittard slaan wij het minst goede figuur dat
bij 4 deelnemers denkbaar is. Zou werkelijk
het gemis aan een persoonlijke soigneur of
trainer daaraan debet zijn, zoals de deelne-
mers ons bij hun terugkeer trachten te sug-
gereren?

20 juni. Dag der toelatingsexamens voor
de eerste gymnasium. 49 nieuwelingen wa-
gen de gooi; 3 toekomstige studenten zullen
elders op een Voorbereidende Klas over-
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gangsexamen naar 1 gym doen. Wij leg-
gen de nieuwelingen de centrale opgaven
voor.

24 juni. Terwijl een der groepen eind-exa-
minandi op de bisschopszaal met de gecom-
mitteerden wordt besproken, brengt de pau-
selijke internuntius een heel kort bezoek aan
Rolduc, in begeleiding van Mgr. Moors. Een
applaus dat de hoge gast blij verrast, wacht
de bezoekers op de speelplaats.

27 juni. De tijd van onzekerheid en span-
ning is voorbij voor heren en kandidaten. De
laatste groep geëxamineerden zwaait af. Het
slagveld overziende, constateren wij met
voldoening dat de resultaten verheugend
zijn. Jammer voor die drie die de hete strijd
niet mochten doorstaan. Met tegenzin nemen
de gecommitteerden afscheid van het gast-
vrije en prettige Rolduc - zoals zij bij
monde van hun voorzitter bij herhaling ge-
tuigen. Het waren: Prof. Dr. H. H. Janssen van
NJjmegen, die reeds ten vierde male voor
klassieken "zat"; Mevr. Prof. Dr. P. M. Boer-
den Hoed van de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam voor moderne talen en ge-
schiedenis; de wiskundige Prof. Dr. F. Loon-
stra en voor de bèta's alleen Dr. Ir. W. F. de
Jong van Delft. Ook onze dank, dame en
heren, voor de begrijpende en goedwillende
houding.

29 juni. Wij vieren het feest van St. Petrus
en St. Paulus, van de president en van het

huis - u kent deze drie-in-één-heid v~n vo-
rige jaren - in miezerig nat weer; het défilé
moest vanwege de weersomstandigheden
worden verschoven en tot laat in de namid-
dag hebben de prefecten overwogen, de
jour des jeux uit te stellen. Enkel de toch wel
zeer naderbij rukkende examens konden de
heren doen besluiten, bij het spel der leer-
lingen storende elementen toe te laten.

Het di~er blijft telkens weer een verrassing
en dit niet zozeer - bij sommigen: niet en-
kel - om de culinaire geneugten die de
zusters hebben uitgedacht; vooral niet dit
jaar. Hadden niet alle heren elk polsen naar
de naam van de feestspreker afgekapt met
een dodend: 'k-weet-niet? De spanning duurt
voort tijdens het diner; het tafelbelletje roept
de onbekende op, men rekt halzen en werpt
blikken, niemand staat op. Dan de verlossen-
de kreet: Mhr. Augustus! Enkele onbegrijpe-
lijke zinnen door de luidsprekers, die worden
aanhoord onder een ongelovig geroezemoes
van niet-weten-waarom, dan zinkt ook deze

34

spreker neer en staat de microfoon weer le-
dig. Eerst na enige tergende seconden staat
dan Mhr. Engels op, om als traditioneel spre-
ker van het herenblok wel en wee, het ge-
wone en het buitenissige, het ernstige en
het grappige van een heel schooljaar de re-
vue te laten passeren. Hij doet het op de
directe wijze die wij van hem gewoon zijn,
spontaan en lakoniek. Wij herinneren ons de
missiebenzinepomp die spreker ons aanraad-
de te exploiteren op de razende-autowegen
welke straks Rolduc aan beide zijden zullen
omsluiten; meer ten eigen bate zouden wij
het gebouw zelf tijdens de vakantie tot Rast-
stätte of motel kunnen omvormen, meende
een slimmerik. Zo discreet heeft de nieuws-
verspreidingsdienst op Rolduc zich op ver-
zoek van de spreker betoond, dat eerst nu
onder de leerlingen zijn afscheid bij het be-
gin van het volgende schooljaar bekend
wordt. Hij is benoemd tot wetenschappelijk
ambtenaar aan de Nijmeegse Universiteit, as-
sistent van professor Mohrmann, en belast
met het geven van colleges in Vulgair Latijn.
Iedere promotie laat een gemis achter. Nu
wel speciaal, omdat de jonge leraar in zijn
korte loopbaan zich zeer goed had inge-
leefd in de problematiek van het Klein-Semi-
narie en met hart en- ziel stond voor de op-
voeding en het onderwijs. Wij vinden het



jammer dat u weggaat, Mhr. Engels; wij heb-
ben u Ieren waarderen als vriend en als les-
gever, en uw belangstelling en begrip als
lekeleraar voor wat hier gebeurt of moet ge-
beuren, is ons een steun geweest. Rolduc
dankt u van harte en wenst u een snelle en
vooral vruchtbare carrière.

Als chronicus de lezers verzekert dat voor
het overige het diner het aspect vertoonde
van "neuer Wein in alten Schläuchen", dan
bedoelt hij daarmee niets denigrerends;
want het nieuwe was er inderdaad. In plaats
van het altijd onwennig in zijn voegen kra-
kende gedicht van een Klein-Rolducse knaap,
was er nu een leuk speech-je, waarin een
benjamin en nieuweling (Jos Gielen) de
eveneens eerste-jaars-president zijn collegia-
le groeten overbracht. Feest is volgens Koe-
nen-Endepols: viering van gedenkdag, zo
lichtte Frans Wiertz ons in en meende dat wij
gedachten dat we vorig jaar hetzelfde feest
vierden met dezelfde spijzen (presidents-
vlees!), dranken etc. Zijn geestige toespraak
vond zijn tegenhanger. in het doorwrochte
werk van Bert Heffels die in dichterlijke stijl
schone gedachten ontwikkelde over af-
scheid-nemen en dus sprak voor de studen-
ten der supérieure. Alle bewondering voor
vorm en inhoud, maar de feestvierende ge-
meenschap wist beide niet te waarderen op
dit moment. De president benadrukte ten-
slotte de eenheid van leraren en leerlingen,
waarvan deze prettige maaltijd zozeer ge-
tuigenis had afgelegd.

Het concert in de avonduren was dit jaar
ten deel gevallen aan het harmonie-orkest
van de Staatsmijn Wilhelmina. Omdat het
dreigde uit de wolken, vond het plaats in de
aula; des te prettiger was voor ons, dat de
stemming der instrumenten goed was, al
bleek het geluidsvolume dat de mannen bij
machte waren te produceren, soms veel te
groot voor onze aula,' Voor het merendeel
b~stond het programma uit moderne werken
- gelukkige omstandigheid - die keurig
verzorgd ten gehore werden gebracht en het
aandachtige publiek reden genoeg bood tot
een flink applaus; vooral de xylophonist,
die met Rennfieber over de toetsen roesde,
werd onder handgeklap bedolven. Wieder-
hören macht Freude: 's morgens in de kerk
de cantate van Bach gehoord, door onze
kundige organist gespeeld op ons gevoelig
orgel en gezongen door het koor, 's avonds
wederom in de aula, vol en zwaar en met die
onbuigzame klank die eigen is aan harmonie-
muziek - hoe beheerst dirigent M. Koekel-

koren zijn muzikanten ook had gedwongen
te spelen. Veel beter deden het de speciaal
voor harmonie geschreven werken van Boe-
dijn en Schorer. Van de eerste de Forster-
ouverture, zeer zeker niet briljant gebouwd
op en om twee Amerikaanse spirituals, ech-
ter met vlammende uitschieters in ritme en or-
kestratie; van de tweede zijn 3 dansen. Chro-
nicus speciaal viel op bij de wals de benepen
onvruchtbare melodie, het staccato-ritme en
de verrassende wisselingen van klankgroep,
die alle van verre aan Ravel deden denken.
Was dit misschien ook een parodie op de
Weense wals? Dan waren er nog dansen van'
Borodine en de Desert Song van Romberg
en natuurlijk de strakke meesterlijke marsen
van dit corps. Het was heel mooi en heel
leerzaam en de president dankte dan ook
met veel warmte voor het mooie concert.

30 juni. Vanmorgen worden de atletiek-
wedstrijden voortgezet die gisterenavond na
een adempauze reeds zijn begonnen. In de
namiddag geeft de president het sein tot het
bonte vermaak der volksspelen. De op het
bordes geplande prijsuitdeling moet wegens
een plotseling losdaverend noodweer in
de speelzaal plaatsvinden. Mhr. Poulssen
geeft, tijdens zijn dankwoord tot de leiders
en organisators van deze dag, aan alle
sportfenomenen de belofte dat er volgend
jaar een vijfhoekige zuil zal zijn, waarop hun
namen zullen worden gegrift "ad aeternita-
tem". Niet duidelijk werd het chronicus of hij
nu aan een obelisk moet denken, die op het
voorplein naast de vrome Ailbertus zal prij-
ken met de namen van de nieuwe overwin-
naars, of dat het geval in veel kleinere afme-
tingen in het sportkastje zal worden opgebor-
gen. Laten wij de sport verzuilen, wij willen
u de kampioenen van dit jaar noemen. De
atletische Vijfkamp won Piet Thijssen van de
derde met 3879 punten. Turnkampioen dit
jaar is Jan Coenen, terwijl het. duo Wim
Goossens-Hub Niesten op de tennisbaan alle
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concurrenten versloeg. -Zomersportkampioen
werd met glans de 2de gymnasium afdeling
3. En dan hebben wij langs ons horen gaan
de eindeloze rij van degenen, die, minder
met lichamelijke kracht of uithoudingsvermo-
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gen bedeeld, de rol van de slimme met suc-
ces hebben gespeeld in allerlei handigheids-
foefjes en -proefjes: langzaam-fietsen of snel-
wandelen, vierbeenlopen of Kain-en-Abel-
en, petjes- of potjesslaan, buswerpen of ping-
gooien. Een hele fanc'y-fair - echter zonder
onkosten, tenzij bij de limonade- en ijsstand
- die een stemming van ongedwongen ple-
zier had opgeroepen. Aldus eindigde wat
vroeger heette jour des jeux, wat een sikke-
neurige prefect in een balorige bui "spelen-
dag" had gedoopt, deels tot verwondering,
deels tot wrevel van ouderen en jeugdigen.
De chambreffen sloten zich achter de volda-
nen en toen kwam de grauwe angst om hun-
klamme licha~en waren en strekte zijn groe-
ne grijpvingeren naar hun keel; want uit is
het met de onbezorgde pret, nog maar an-
derhalve week en "dood en leven ziet gij
voor u staan."

1 juli. De zaterdagavond verglijdt in sen-
sationeel kijkspel. De judo-club van Chèvre-
mont geeft een demonstratie, die ons mee-
sleept. Er zijn er met banden van allerlei
kleuren en het blijkt ons dat onze medebroe-
ders-filosofen, die wij ons vanaf vandaag tot
vriend gaan houden, reeds de gele band -
niet meer de laagste - hebben veroverd.
Het wordt een opwindend geval, en de ge-
spannen aandacht ontlaadt in een schaterend
gelach als enkele frèle "Kirchröatsjer Mead-
sjer" boze onverlaten spelenderwijs vloeren.
Jammer dat de commentator aan de micro-
foon zich tot aankondiging beperkte; inge-
leid in deze tak van sport of zelfverdediging
werden wij niet. Zouden er niet velen zijn
geweest die schouderophalend hebben ge-
dacht: "Ze laten ook maar met zich doen!"

4 juli. Achtentwintig jongetjes bieden zich
aan voor het V.K.-toelatingsexamen; hoè
zouden zij zich hebben gevoeld in onze gro-
te eetzaal? Sommige van de studentén heb-
ben temidden van hen de moederlijke plich-
ten waargenomen.

7 juli. In het Sanatorium te Heerlen over-
lijdt onze oud-leraar J. Nagant. Hij werd
priester gewijd in 1900, nadat hij te Rome
theologie had gestudeerd. Hij doctoreerde
er in 1901, waarna hij - door welke vreem-
de beschikking? Wij weten het niet - in ons
land en in Wenen Aardrijkskunde studeerde
en na zijn terugkeer op Rolduc nog Kandi-
daatsexamen Nederlands deed, dat ook voor
Aardrijkskunde bevoegdheid verleende! Ve-
len hebben tot 1930 in dit laatste vak les van



hem gehad; toen volgde zijn benoeming tot
rector aan het Ziekenhuis in Kerkrade. Sinds
1940 genoot hij in goede gezondheid van
een kalme rust. God moge hem nu Zijn eeu-
wige rust schenken.

14 juli. Vandaag eindigen de examens en
beginnen de gewichtige vergaderingen. De
harmonie kort de jongelui de avond met
eerst een ernstig concert, waarna zij tot luch-
tiger klanken overgaat.

15 juli. Nog voor de uitslag aan de leerlin-
gen wordt bekend gemaakt, heeft de plech-
tige zitting in de aula plaats. Niet als prijs-
uitdeling zozeer - enkel de algemene prij-
zen worden voorgelezen en de gelukkigen
ontvangen het gebruikelijk boek voor deze
prestatie - is deze samenkomst gedacht, als
wel om het jaar een passend besluit te ge-
ven. Monseigneur woont de zitting bij, diè
wordt opgeluisterd met zang en muziek. Wij
luisteren geboeid naar de president, die zich
in zijn toespraak bepaalde tot een uiteenzet-
ting over de geest van gemeenschap, die er
- gelukkig - heeft geheerst tijdens het
voorbije ijaar, op een kleine groep mis-
schien na, die de ware teamgeest nog niet in
zich konden aankweken. Daarna sprak de
bisschop ons over de roeping, die wij bij ons
en voor anderen in ons leven moeten uit-
beelden in een geest van geloof en in vol-
strekt eerlijk oordeel ten aanzien van ons le-
ven.

Dat het na het teken der bel een run zou
worden naar de heren kamers, was te ver-
wachten. Het bekende gejuich weerklinkt als
de geslaagden warm van opwinding naar
buiten komen en ook wordt men wel eens,
begrijpend, stil hier en daar, als de deur
opengaat - aan sommige kamers iets meer
dan elders. Goede raad wordt uitgedeeld,
troostwoorden gesproken, moed gegeven.
Nog lang blijft het druk in de gangen: zij die
voorgoed weggaan, nemen afscheid, zij die
vakantietaken hebben krijgen hun opdrach-
ten. Veelal is er dankbaarheid voor lessen en
hulp en raadgevingen.

Deze avond heeft Lumière uitgekozen, om
te bewijzen dat de club niet enkel esthetische
filmvorming beoogt, maar ook filmvoorlich-
ting wil geven voor de vakanties. Ieder krijgt
een folder in handen, die is samengesteld na
druk informeren bij de Limburgse bioscoop-
houders. Te uwer nadere inlichting citeren
wij hier uit het voorwoord:

Voor de eerste maal geven wij een folder
uit, waarin men een overzicht kan vinden
van films die in de voornaamste bioscopen
in Limburg draaien tijdens het vakantiesei-
zoen. Het is niet onze bedoeling een film--
race te ontketenen van de ene bioscoop
naar de andere, maar om integendeel een
verstandige keuze te bepalen aan de hand
van gegevens, die wij hebben verzameld
met de zeer gewaardeerde hulp van de
exploitanten van de Limburgse bioscopen.
Bij het bespreken van deze films hebben
we gebruik gemaakt van het kaartsysteem
van de K.F.C. We vermelden niet alleen
die films, welke het praedikaat filmkunst
verdienen, maar ook de films, die we ge-
schikt achten als gezonde ontspanning en
amusement. De opzet is tweevoudig: n.1.
voor de jongeren vooral een keuze te
maken, die zij zelf niet kunnen doen, al
was het alleen maar bij gebrek aan be-
trouwbare besprekingen. Bij ,allen willen
we een zeker verantwoordelijkheidsge-
voel kweken, bij films die men in de va-
kantie kan zien. Filmvorming heeft geen,
zin als de hier bevorderde waardering
voor de goede film overslaat in een
gokken op filmtitels, om te onderzoeken
of er misschien iets bij is wat gezien kan
worden. Later heeft men spijt vanwege
het geld en de tijd die beter besteed kon-
den worden of door het bewustzijn dat
men een film gezien heeft voor de jaren
der geestelijke volwassenheid. Het lijkt niet
overbodig nog eens te verklaren, dat men
geen films moet gaan zien die qua behan-
delde problematiek te zwaar zijn of die te
ver vooruit grijpen op onze geestelijke
ontwikkeling en levenservaring.

Na deze woorden volgt een opsomming
van de films die in het vooruitzicht zijn in di-
verse Limburgse theaters én die, hetzij als
gezond verzet, hetzij om hogere redenen het
aankijken waard zijn.

16 juli. Het laatste evenement van dit
schooljaar: een plechtige H. Mis met een Te
Deum, in de wandeling de "flatsmis". Dan
staan auto's en bussen gereed op het voor-
plein; moegestreden en tevreden zien wij de
jongelui vertrekken: moge het jullie goed
gaan in het vierde trimester van dit jaar, en
tot weerziens!

L. W. WIJNEN
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I N MEM 0 R I A M DOK TER E.

Net waren we terug van de paasvakantie,
toen het bericht kwam dat dokter Rijcken
voor een operatie in het ziekenhuis was op-
genomen. Aanvankelijk liet zijn "toestand zich
helemaal niet ernstig aanzien. God had ech-
ter van eeuwigheid besloten hem, die Hij
ongeveer twee jaar geleden reeds duidelijk
waarschuwde dat de Dood klaar stond, nu
door een ogenschijnlijk ongevaarlijke ziekte
tot Zich te roepen.

Menselijkerwijs gesproken kwam de Dood
te vroeg: de dokter was nog in de kracht van
zijn leven, zeker geestelijk-psychisch, en bo-
vendien nog zo nodig voor zijn gezin. Toen
echter al spoedig bleek dat Gods wil anders
was dan wat wij hoopten en wensten, toen
heeft hij als eerste met een bewonderens-
waardige, tot het einde toe onverstoorde ge-
moedsrust die wil van God aanvaard.

Rolduc heeft tegenover dokter Rijcken een
bijzondere plicht van dankbaarheid. Niet al-
leen stond hij dag en nacht voor ons klaar,
zoals he! een goede dokter betaamt, maar
zijn praktijk op Rolduc was zijn trots en de
diepste bevrediging van zijn dokterseer. Ons
wijdde hij het beste van zijn kennis en kun-
nen, bij ons trad hij het zorgvuldigst en het
voorzichtigst op, aan ons gaf hij zich als dok-
ter het meest. Hij was geen oud-rolducien
maar een van de oudste en trouwste roldu-
ciens.

Dokter Rijcken, Rolduc zal U niet vergeten.
Uw lichaam ligt op ons kerkhof begraven, de
herinnering aan U leeft bij honderden en
honderden rolduciens voort, uw naam en uw
werk zijn in de moderne Annalen van Rolduc
opgenomen. Moge de Heer over leven en
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RIJCKEN

dood door Zijn goddelijke geneeskunst onze
dank omzetten in eeuwige gezondheid en
onsterfelijk leven voor U, dokter Rijcken.



v 0 N DEL S SALO M 0 N, 0 F

HET GOEDE TONEEL

De rolverdeling was als volgt:

Wetgeleerde . . . ..P. Jacobs
Benajas, hoofd van de lijfwacht H. Veugelers
Ithobal, afgodspriester uit Si-

don . .. " A. Jakobs
Rei van Jeruzalemmers. . . T. Ploum (a.g.)

H. Schiffelers (a.g.)
M. Vandermeulen
(a.g.)
N. Franssen
W. Huyts
Fr. Janssen
T. lenders

. Cl.van den Bergh (a.g.)

. J. Spitz

. Fr. Boers
G. van Caldenborgh
M. Thelen

Sabud, vertrouweling van de
koning. G. Cybulski

Sadok, hogepriester. . . . P. de Groot
Bo'de M. Thelen (d.)
Nathan, Gods profeet. . . N. Franssen (d.)
Verder werkten mee: bezoekers, soldaten, hofjonkers.

Sidonia, koningin. ..
Salomon, koning. . . .
leden van het Sanhedrin.

Regie: L. Wijnen.
Grime: l. J. J. de Serno.
Decor: J. Stassen en R.T.T.
Licht: Toverli, Amsterdam.
Souffleur: P. Seeverens.

Rolducs Harmonie, onder leiding van E. Gerards,
speelde vóór het eerste bedrijf Intrada van E. Ge-
rards en na de pauze Célèbre Intermezzo de I'Arlé-
sionne van G. Bizet in de bewerking van R. Martin.

Rolduc zoals het reilt en zeilt

DE TRIOMF VAN

Niet de wijze koning, die krachtig naar
Godes wet het Jodenvolk regeerde, nam
Vondel tot onderwerp van zijn tragedie, maar
de dartele wellusteling-op-Ieeftijd, die om
een lonkoog van de Sidoonse het goddelijk
gebod vertrapte en zich verleiden liet, aan
Astarte's beeld een wierookoffer te brengen.
Door het vrouwentimmer beheerst, verwerd
de eenmaal wijste der wijzen van trouwe
Jahweh-volgeling tot barre afgodist; door
zinnelijke lusten ontluisterd, ontaardde hij
van nobel mens tot verwerpelijke dwaas. Te-
recht gaf daarom de dichter zijn drama als
motto de Virgiliaanse uitroep mee: QUAN-
TUM MUTATUS AB ILLO! - hoe geheel an-
ders nu dan voorheen! - terecht, omdat zijn
toneelgenie er in geslaagd was ons een Sa-
lomon te tekenen, in wie deze verwording,
meer dan een illustratie van het bijbelse ge-
geven, menselijk volkomen was waarge-
maakt.

Jeugdige acteurs een aannemelijke vertol-
king van dit diepzinnige treurspel, tegelijk
individueel-psychologisch en algemeen-reli-
gieus, te willen laten geven, was een hoge
greep. Dat het succes niettemin met Halfvas-
ten van dit jaar alle verwachtingen overtrof,
pleit voor regisseur en spelers, die zich zó
diep in de Vondeltekst hadden ingeleefd, dat
iedere gelegenheid om toneel te maken
dankbaar kon worden aangegrepen.

Het meest viel dit te bewonderen in de
wijze, waarop men zich van de moeilijke op-
dracht der reien kweet: geen statische decla-
matie buiten het drama om, maar beweeglijk
spel ook hier, functioneel in de doorwerking
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van het dramatisch gegeven opgenomen.
Zelfs groeide daardoor de rei uit tot méér
dan de bedoeling van de dichter moet zijn
geweest: ideale toeschouwers, zeker, maar
tevens handelende personen, die door hun
vertolking de peri tere functie van de rei op-
hieven tot een wezenlijke, en actief bij de lot-
gevallen der hoofdfiguren betrokken raakten.
Het is waar, dat in het begin van het vierde
bedrijf Vondel zelf de rei aan het spel laat
deelnemen: "Gij komt hier juist van pas om
's Konings val te stutten, 0 Hoofd der pries-
tren", zeggen de Jeruzalemmers tot Sadok.
Misschien heeft deze omstandigheid de re-
gisseur tot de conclusie gebracht, dat daarom
ieder optreden van de rei het best in het ka-
der van de handeling geplaatst kon worden?
Hoe dit zij, de gedachte was bijzonder ge-
lukkig en de uitwerking verdient alle lof. Dat
de jammerklachten aan het eind van het eer-
ste bedrij~ het meest overtuigend waren, was
misschien een gevolg van de verrassing: een
Vondeliaanse rei nu eindelijk aanvaardbaar
gespeeld te zien, had iets overdonderends.
Naderhand bleek het minder gemakkelijk, het
hoge peil van de inzet te handhaven. Wat er
aan spel vertoond werd, was nog wel gaaf en
goed, doch miste het meeslepende van het
begin. Waren de teksten ál te moeilijk? Of
dient de schuld geweten aan gebrek aan re-
petitietijd, waardoor de reien der latere be-
drijven het met minder intense voorbereiding
moesten stellen? Opgemerkt moet wél wor-
den, dat regie-technisch steeds duidelijk naar
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de volmaaktheid was gestreefd: opstelling en
beweging waren steevast gericht op de vor-
ming van een kleurrijk tafereel.

Geen statische verzenzeggerij dus, deze
reien, maar dynamisch spel. Hetzelfde mag
gezegd van het Sanhedrin, dat ongetwijfeld
een tweede hoogtepunt van deze opvoering
uitmaakte. Voor Vondel is de Hoge Raad één
figuur, meer een symbool. Natuurlijk lag het
voor de hand, de tekst van het Sanhedrin
over afzonderlijke Sanhedrin leden te 'verde-
len. Maar niet voor de hand liggend was het
zeldzaam gelukkige resultaat hiervan: wie
verbeelding genoeg had, kon in de drie
felle wetverdedigers verschillende typen, ka-
rakters bijna, zien. Het innerlijk verontwaar-
digde spel, de pijnlijk getroffen bewogen-
heid van Caldenborgh mocht allerwegenop-
rechte bewondering vinden. Zijn Sanhedrist
was een grootse creatie, zonder enige twijfel
de meest boeiende van de drie. A:dembene-
mend was, hoe hij op de sussende geruststel-
ling van Sabud: "Dit offeren zal haast vanzelf
zichzelf verbiên", woedend uitvoer:

"Verbiên? Het zal allengs gelijk de kanker
kruipen,
En schieten zijn vergift; gelijk een adder
sluipen
In 't lichaam van de Staat, en steken met
den start
De heerschappij, de Wet en godsdienst
naar 't hart!"

Ook Thelen gaf, zonder noemenswaardige
overdrijving, gestalte aan een onvervalste
Sanhedrinfiguur; hij speelde de onbuigzame,
zo bezeten van de Wet, dat zijn verwijten
iets van een banvloek kregen. - Boers ten-
slotte kon aan de felheid van de beide vori-
gen niet zo gemakkelijk toekomen; toch
deed zijn spel, al was het minder eclatant,
voorzichtiger, schuchterder zelfs, zeer ge,.
loofwaardig aan, voor zover het zich als het
teleurgestelde aspect van het Sanhedrin in-
terpreterenliet.

Zo stelde de regisseur ons een Hoge Raad
voor ogen, die individueel rijk geschakeerd
was. Hetgeen niet wegnam, dat hij in zijn ge-
heel een hecht aaneengesloten bolwerk
vormde, tot stut en steun van de eeuwige,
heilige Wet. Dank zij dit feit werd het derde
bedrijf een weergaloze climax. Het langzaam
opdringen van het Sanhedrin dreef de op-
portunist Sabud zodanig in het nauw, dat de
triomf van de ware godsdienst over heiden-
dom en afgoderij nu welhaast onontkoom-
baar scheen. Het gebed van de rei: "Zou de



Min, die 't grijze haar van Salomon kon zen-
gen, hem vervoeren van der Vaadren Wet,
en ook ten afval brengen? Dat hoede God!"
had daarom eerder een optimistische klank.

In de boven geschetste scène werd het
Sanhedrin op uitmuntende wijze gesteund
door de Wetgeleerde, die zich als vierde
Sanhedrist een gedeelte van de Sanhedrin-
tekst had toegewezen gezien, zoals hij in het
volgende bedrijf zijn Wetgeleerdetekst met
de leden van de Hoge Raad te delen zou
hebben. Van meet af aan boeide hij als de
verpersoonlijking van de Wet, onverzettelijk
op zijn standpunt, star en stug, meer de evo-
catie van een wereld dan de uitbeelding van
een karakter. Toch had hij niets van een
bloedeloze schim: accenten van diepe men-
selijkheid ontroerden soms in de strijdvaar-
dige manier, waarop hij de heidenwereld te
lijf ging: "Te buigen voor een pop, geloof,
dit heet bij ons den dienst der Godheid
schennen !"

De afgoderij van haar kant kreeg gestalte
in de persoon van de priester It~obal, de be-
dienaar van de Astartecultus. Astarte dient
naar Vondels opvatting met Venus geïdenti-
ficeerd te worden. Voor de puriteinse zeven-
tiende-eeuwer is zij echter het zinnebeeld
van de wellust, het onge'regelde zingenot,
dat volk en staat te gronde richt. Of in zijn
ogen Ithobal een eerlijk mens is, zoekend in
zijn religie het ware geluk te verwerven, is
niet duidelijk. Eerder moet hij dan ook wor-
den gezien als de personificatie van de hei-
denwereld, de belichaming van de afgoderij,
en als zodanig is hij de antagonist van de
Wetgeleerde en het Sanhedrin. Welnu, het
was in deze geest dat de vertolker van de
Ithobalrol zijn werk opvatte. Een stem vol
zachte verleiding, een lokkende mimiek, een
deinende lichaamshouding, ziedaar de mid-
delen die hem ter beschikking stonden - en

die hij ruimsç:hoofs te baat nam - om duide-
lijk te maken, aan welke wulpse godin hij zijn
leven had toegewijd. Met een roodharige
pruik bekleed - een vondst! - zei hij daar-
bij op indringende wijze zijn tekst, die rijk is
aan poëzie en in de schildering van Astarte's
zegeningen verre van puriteins. Gloedvol
beschreef hij het afgodsbeeld voor de ver-
ontwaardigd toeluisterende Wetgeleerde,
profetisch tekende hij de vlucht der vogelen,
die Salomons leidende taak bij de toekomsti-
ge verbreiding van de Sidoonse eredienst te
beduiden had. Toch was zijn spel niet zo, dat
men onvoorwaardelijk in hem als afgods-
priester geloofde. Misschien was het daar-
voor allemaal nèg niet warmbloedig, nèg
niet verleidelijk genoeg.

Tussen deze twee werelden - wettisch

Jodendom, verzinnelijkt heidendom - staat
de figuur van de Koning. Als het spel opent,
bevindt zich reeds in de nabijheid van Salo-
mons buitenverblijf de tempel, die daar met
's konings toestemming ter ere van de godin
van Tyrus en Sidon is geplaatst. Daarmee is
bij het opgaan van het doek het conflict ge- ,
schapen: kan het verlof van Salomon mis-
schien nog als een daad van verregaande
verdraagzaamheid worden uitgelegd, in de
ogen der Joden is de tempel een gruwel.
Doch ook in ander opzicht is de trouw van
de koning aan het geloof zijner vaderen
wankel geworden: naast hem op de troon is
als meest geliefde van zijn vrouwen Sidonia
gezeten, in haar naam al de samenvatting
van wat het heidense Sidon de Joden aan
ergernis berokkent. De figuur van Salomon
maakt dit algemeen-religieuze stuk tot een
karakterstuk. Slingerend tussen zijn liefde
voor de Sidoonse en zijn gehechtheid aan
het Joodse erfgoed, tracht hij nu eens de ko-
ningin haar zin te geven, dan weer de opge-
wonden verontwaardiging van Wetgeleerde



en Sanhedrin te kalmeren. "Hoe beeft mijn
hartl Wat raad? Ik drijf verbaasd in 't midden
van God en afgod." - "Hoe kan men Sadok
en Sidonia behagen, al t'effens?", deze uit-
roepen van Salomon in het vierde bedrijf
geven zeer scherp zijn situatie weer. Dit aar-
zelen nu werd door de betreffende vertolker
uitstekend gespeeld, zij het misschien met te
weinig nuance. Soms echter had hij op groot-
ser wijze zijn koninklijke allure moeten her-
vinden, zo bijvoorbeeld wanneer hij, trotse
heerser, het geweeklaag van de hogepriester
wegwuift: "Bedrukt? Wat druk, wat smert ge-

voelen d' onderzaten,
Nu Salomon regeert, op wien zij zich ver-
laten in veiligheid en vreê?"
In de dialoog met Sidonia (IVde Bedrijf)

was hij te zeer de gekwelde minnaar, te wei-
nig de koning, die zelfs over zijn vrouwen
beveelt. Machtig was ongetwijfeld, mede
dank zij het spel van Nathan, Salomons on-
dergang: zo gaat een vorst in smaad ten on-
der, die de hemel tart, en met hem heel het
volk: "Hoe leit de Wet door 't voorbeeld van
Salomon veroordeeld!", besluit de rei dit
drama.

De Sidonia van juffrouw Van den Bergh was
een lieve en waardige koningin, op wie de
rei van het vierde bedrijf: "De Schoone stal
hem 't hart met tranen en met mokken", let-
terlijk van toepassing was. Ditzelfde bedrijf
had haar getoond in een glansrol: verleide-
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lijk, in tranen, woedend, de wanhoop ten
prooi, vleiend, schimpend, zo bespeelde zij
geheel de scala der vrouwelijke gevoelens.
Haar dialoog met Salomon mag gelden als
een der hoogtepunten van deze aan hoogte-
punten rijke voorstelling.

Moeten wij er nog meer van zeggen? Het
is niet doenlijk, eenieder te vernoemen, die
tot het welslagen heeft bijgedragen. Sabud
was een heerlijke opportunist, Sadok een be-
zadigde hogepriester, de spiegelstrijd werd
goed verteld, het verhaal van de bode werd
plastisch gedaan, de figuranten kweten zich
verdienstelijk van hun taak. En gans dit ge-
beuren speelde zich af in een verrukkelijk
decor: eenvoudig maar artistiek, gestileerd
maar. suggestief. Het mag niet onvermeld
blijven, dat Rev. J. Stassen daarvoor in hoofd-
zaak verantwoordelijk was.

Twee woorden tot besluit. Dat het Halfvas-
tentoneel dit jaar een groot succes was, is
zonder twijfel te danken aan het kundige
werk van de regisseur en aan de onverdroten
inspanning der spelers. Maar ook aan de
keuze van het stuk. Het wil mij voorkomen
dat wij, evenals de heer Justus Baeck, in de
opdracht aan wie Vondel dit neerschrijft,
"Iust in dusdanige stoffe plachten te schep-
pen", en beter in staat zijn, ons in te leven
in de wereld der klassieken, dan ons moder-
ne leven geloofwaardig te spelen.

J.A. C. LENDERS
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VOO R DER. T.V.

De RT.V. bestaat reeds verschillende ja-
ren, maar nooit heeft zij zoveel recht op be-
staan gehad en nooit heeft zij zó gebloeid
als het afgelopen schooljaar.

Toneelspelen is voor de R.T.V. niet primair,
al schijnt de Rolducse gemeenschap dit te
menen. Men krijgt wel eens de vraag ge-
steld: "Wanneer treedt de R.T.V. weer op?"
of: "Speelden jullie vorig jaar niet veel va-
ker?" Wat is dan onze eerste bedoeling met
deze jeugdige toneelenthousiasten? Wij la-
ten hen toneel vooral beleven als een vorm
van vrije-tijdsbesteding. In deze zin onder-
scheidt de R.T.V. zich dus niet van andere
hobbyclubs.

Wij trachten de leden in nauwer contact
met het toneel te brengen. Wij brengen hun
liefde bij voor het toneel, wij bespreken met
hen toneelstukken die wij gezien hebben, wij
laten hen hun ervaringen vertellen, en wij
vértellen de onze. Zo proberen wij samen
spel en spelers juist te beoordelen.

Toneel kan ook opvoedende waarde heb-
ben voor de jeugd die er in opgaat. Je moet
ze zien spelen, vooral in de wintermaanden,
in ons eigen clublokaal. Je staat verbaasd
van de rijke fantasie waarover de R.T.V.-ers
beschikken. De opvoedende waarde steekt
juist hierin: zij beelden een vrek, een gentle-
man, een grijsaard, een detective, een meisje
zelfs, uit. Om dit te kunnen is het nodig, dat
zij zich volkomen in een dergelijke persoon
inleven. Zij moeten weten hoe een vrek zich
gedraagt, hoe de omgangsvormen van een

gentleman zijn, hoe gebrekkig een grijsaard
handelt, hoe verfijnd een meisje te werk
gaat. Doen zij het niet goed, dan maak je
hen er op attent en doe je het zelf voor. In
een dergelijk spel worden zij reeds gecon-
fronteerd met situaties, die overal en altijd
voorkomen, en deze confrontatie betekent
een enorme bijdrage tot hun persoonlijke
vorming, als acteur op het toneel, maar voor-
al als mens in het dagelijks leven.

Een andere waardevolle factor is: de cul-

turele vorming die de spelers ontvangen van
hun regisseurs en die zij zichzelf geven door
hun contact met het toneel. Zij krijgen meer
interesse voor toneelliteratuur, acteurs, ge-
zelschappen enz. Rolduc biedt een uitsteken-
de gelegenheid om deze belangstellingsfeer
uit te bouwen: hier komen immers meestal
echt goede gezelschappen. Ik denk aan
Puck, Speelgroep Limburg, het Zimmerthea-
ter en het Stadttheater uit Aken, die op Rol-
duc graag gezien worden en die zelf ook
graag komen spelen. Bij het laatste bezoek
van Puck hebben zelfs drie R.T.V.-ers, na de
uitvoering van Molière's Vrek, een der spe-
lers geïnterviewd! Zij hadden elkaar zoveel
te vertellen, dat de overige acteurs ongedul-
dig in de bus zaten te wachten om te kunnen
vertrekken.

De grootste waarde hecht ik persoonlijk
aan het feit, dat iedere R.T.V.-er leert: te
DURVEN! Hij leert zijn fantasie ontwikkelen,
hij krijgt inzicht in de talrijke probleempjes
die elke situatie met zich brengt, hij leert spe-
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lenderwijs "praten", kortom: hij leert zijn ge-
voelens, zijn gedachten te durven uiten, in
daden om te zetten. Iets waarvan hij nu
reeds; maar vooral later, ontzaglijk veel ple-
zier kan hebben.

Dit alles proberen we te bereiken, bijvoor-
beeld door expressie-oefeningen, wat vooral
hel werk van de moderator is, en ook door
het instuderen van toneelstukken onder lei-
ding van moderator en adviseurs. De ex-
pressie-oefeningen zijn speciaal bestemd
voor de nieuwelingen. Zij Ieren eenvoudige

ment, en vervolgens: dergelijke stukken zou-
den te veel repetitietijd vergen. Tenslotte:
met kleinere stukken zouden wij alle R.T.V.-
ers kunnen bereiken.

Drie kleine toneelstukken stonden dit jaar
op het program: een sprookje, een spannen-
de jongens-detective en een vrolijk blijspel.
Het was nodig, dat hiervoor de R.T.V. in drie
groepen werd verdeeld, waarbij wij natuur-
lijk letten op een gelijke verdeling van de
speelkrachten. Twee groepen wierpen zich
geestdriftig op hun stuk. De derde groep be-

situaties in pantomime-vorm uitbeelden en
worden aldus wegwijs gemaakt in de eerste
beginselen' van het toneel. Dit gebeurt steeds
in groepjes van niet meer dan zes, waarbij
ieder afzonderlijk de diverse oefeningen
moet doen. De overigen geven kritiek, en
daarmee zijn zij beslist niet karig!

Over de toneelactiviteiten van dit jaar mo-
gen wij meer dan tevreden zijn. Het bestuur
had vele plannen uitgebroed. De R.T.V. zou
meer naar buiten moeten optreden, bijvoor-
beeld door het uitvoeren van kleinere spelen
voor de kinderen van lagere scholen. De
"grote" stukken, die voor heel Rolduc ge-
speeld plegen te worden, zijn voor onze
spelers te zwaar, zo luidde het eerste argu-
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gon merkwaardigerwijze pas na een lange
aanlooptijd enthousiast te worden, hoewel
hun stuk het meest reëel en het meest aan-
vaardbaar was.

Het sprookje, "De Pantoffels van Aboe
Kasim", beleefde zijn première in de aula op
4 december 1959, en de volgende dag werd
reeds, echter zonder enige toneelaccomo-
datie, een heropvoering in Kerkrade gege-
ven. Om niet tot subjectieve kritiek te verval-
len, citeer ik hier enkele regels uit de be-
spreking, die in de eerste aflevering van ons
toneelblad, "Het Masker~', verscheen:

"Het geheel: niet onaardig wanneer je in
het oog houdt" dat het grootste deel van de
spelers debutanten waren, en bovendien het



feit, dat het opvoeren van een sprookje vrij
moeilijk is. Ik miste de sprookjessfeer. Het
werd gespeeld als een verhaaltje, zoals je
ook een detective zou kunnen spelen. De
sprookjestypen: de vrek en de rechter, zou
ik graag nog iets meer uitgetekend hebben
gezien."

Op 24 januari vond de première plaats van
het blijspel "Voetbal-Henkie", dat enkele
weken later nog eens voor de Kerkraadse
schooljeugd werd uitgevoerd. Het woord is
weer aan de criticus:

"De grote geestdrift van de acteurs wekte
aller bewondering. De toeschouwer werd ge-
frappeerd door de liefde waarmee de jon-
gens speelden. Door deze animo kwamen
het stuk en het in dit geval niet geringe werk
van de regisseurs volkomen tot hun recht. De
spelers waren onbevangen en bijna allemaal
zeker van hun rol. Ze hebben het uitstekend
gedaan en dat zij een flinke felicitatie ver-
dienden, hebben de toeschouwers na afloop
wel zeer duidelijk laten merken."

De derde groep bracht 31 januari de pre-
mière van "Kees en Koen en hun Apachen",
een jongens-detective. "Wij mogen wel zeg-
gen, dat het hele spel een verdienstelijke
poging was om een publiek, dat dit genre
reeds ontgroeid is, toch te doen geloven in
het fantastische verhaal. Hoewel in het alge-
meen de spelers van deze groep in kwaliteit
beneden het peil van hun collega's van de
vorige uitvoeringen bleven, zijn zij dank zij
hun prijzenswaardig enthousiasme in hun op-
zet geslaagd. Er werd door deze jeugdige
acteurs soms verrassend geloofwaardig ge-
speeld,"

Tot slot van de activiteiten van dit jaar had
donderdag 9 juni de grootse p'remière plaats
van "het stuk van het jaar"! Het was inder-
daad groots opgezet: een avondvullend stuk
van ruim twee uur, geheel nieuwe decors,
programma's enz. Acht R.T.V.-ers, met reeds
en,ige ervaring, durfden het aan, de thriller
"Het Monster van High Castie" voor het
voetlicht te brengen. Of zij er in geslaagd
zijn? Voor de laatste maal het woord aan de
criticus:

"Toen donderdagavond om 7 uur een re-
delijk groot aantal toeschouwers in de gere-
viseerde aula ongeduldig zat te wachten op
de laatste uitvoering van de R.T.V. voor dit
jaar, waren er verschillenden die zich afvroe-
gen, wat hun te wachten stond. Zou het een
mislukte poging worden om een stuk te spe-
len dat boven hun krachten ging? Lang tijd
om hierover na te denken werd hun echter

niet gelaten, want daar klonken reeds zacht
de eerste tonen van een compositie van Bar-
tok. Langzaam werd het stil in de zaal, de
lichten waren uit, we zaten klaar om de mys-
terieuze gebeurtenissen te volgen. Ik waan-
de me in een groot kasteel met brede gan-
gen en ruime antieke kamers. De meeste
waren onverlicht. Plotseling kwam uit één
van die kamers een gil: voordat ik het goed
in de gaten had, was het stuk al volop bezig.
Er werd op zo'n vlotte manier gespeeld, dat
je meteen midden in de moeilijkheden zat.
John had al aanstonds het hele stuk aan het
lope~ en hij heeft dit een avond lang keurig
volgehouden. Wie had de oude Mr. Graham
vermoord? Van hier uit ontwikkelde zich een
hele intrige. Om het gezelschap in huis te
completeren, kwamen er nog een paar
vreemdelingen opdagen, die door ons arg-
wanend werden begroet, Alan Cunnings en
Ripples.

Van Alan had ik het idee, dat hij een
beetje zijn stem forceerde, terwijl Ripples
misschien wat te veel declameerde. Midden
in dit eerste bedrijf was er even een inzin-
king, die men gelukkig weer snel te boven
kwam. Jammer van die technische storing
aan het eind! Maar de R.T.V. had de slag ge-
wonnen, de zaal liet zich meeslepen.

Toen kwam het fameuze, tweede bedrijf,
verreweg het best gespeeld van alles. De
dialogen waren flitsend, de verdachtmakin-
gen overtuigend. Vooral mag ik hier Harold
Ellywood een pluim op zijn detectivehoed
steken. Door zijn vlot optreden viel hij bij
het publiek enorm in de smaak. Ook de dia-
loog tussen William en Johnson was voor-
treffelijk. In het volgende bedrijf wandelde
onze detective met een gratie over het to-
neel die je goed deed. Hij voelde één voor
één de bewoners aan de tand. De keiharde
scène tussen Harold en Johnson verdient alle
lof. De spanning was, na een nieuwe moord-
aanslag, ten top gestegen.

Ofschoon het laatste bedrijf niet zo "zat"
als de voorafgaande, kon je er toch van veel
goed spel genieten. Een herademing was het
optreden van de artiest: deze rol heeft onge-
twijfeldeen groot aandeel in het succes ge-
had. Toen tenslotte de ontknoping kwam, zat
iedereen stomverbaasd. Niemand had ge-
dacht, dat die ijskoude "nee, sir - ja, sir"-
zeggende butler de gewetenloze dader was.
Zeer goed werd ook deze rol gespeeld, al
vergat de betreffende acteur af en toe zijn
"ijzigheid" in het spreken te bewaren.

Met dit stuk werd Rolduc verrast. Veel,
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heel veel lof voor spelers en regisseurs, die
dit voortreffelijk voor elkaar hebben ge-
bokst."

Uit erkentelijkheid voor wat zij ons boden
en tot beter begrip van het bovenstaande
volgt hier de rolverdeling en wat dies meer
zij.
Harold Ellywood, kleinzoon van

Mr. Graham. . . . . . . LeiCoopmans
James,butler. . . . . . . JoZukelto
William Wright, de chauffeur. . Jos v. d. Linden
Bill Johnson, buurman van Mr.

Graham """" Jan Vleugels
Alan Cunnings, luitenant R.A.F. . Martin Mevis
Ripples, bezoeker. . . . . . Hub Nauts
John, manusje-van-alles. . . . Ton Koek
Een artiest, toneelspeler. . . . Go Grooten
Regie: J. Lenders, Chr. Wiermans.
Decor: R.T.V.T.
Grime: Chr. Wiermans.
Souffleur: A. Hanraets.

De R.T.V. bestond dit jaar uit 29 leden,
leerlingen van 2, 3 en enkele van 4 gym.
Vier hieruit gekozen leden vormden het be-
stuur, dat geássisteerd werd door de mode-
rator en twee adviseurs (filosofen). De laatste
drie fungeerden tevens als regisseur. Een de-

corcommissie, de R.T.V.T., verzorgde de di-
verse decors.

Nieuw was dit jaar de geboorte van een
eigen clubblad, "Het Masker" geheten. De
eerste aflevering verscheen 7 februari, de
tweede 23 maart, de derde bij het besluit
van het clubjaar, op 2 juli. In dit blad worden
door moderator en adviseurs besprekingen
gewijd aan allerlei vormen en aspecten van
toneel. De overige kopij is van de hand der
R.T.V.-Ieden zelf, die van de gelegenheid
gebruik maken om de band tussen de leden
onderling te verstevigen.

Met uitgangsdag, 26 mei, was Tegelen het
doel van de reis: niet alleen wisten de Pas-
siespelen ons te stichten, maar wij leerden er
ook hoe geestdrift voor het goede spel tot
grootse prestaties kan leiden.

Een van de adviseurs volgde dit jaar een
spoed-grimeer-cursus bij H. de Serno. Zijn
kennis heeft hij al zo veel mogelijk aan een
paar bestuursleden overgedragen.

Alles tezamen: een schitterend R.T.V.-jaar,
waarlijk een topjaar voor onze jeugdige to-
neelvrienden. Proficiat! Maar wij kunnen nóg
meer! R.T.V., het komende toneelseizoen
veel succes!

CHRIS WIERMANS, adviseur

,;
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DE COURRAAD

Rolduc heeft er dus 'een, een courraad,
schoolparlement, leerl ingenvertegenwoordi-
ging (!!) of hoe u het ook wilt noemen. Hier
heet het courraad. Maar wat houdt dat eigen-
lijk in?

Als men de regering in een land beschrijft- niet dat ik de courraad hiermee wil verge-
lijken! - gaat men eerst na, hoeveel leden
er zijn, hoe deze gekozen worden, hoe alles
in zijn werk gaat, enz. Laten we zo ook de
courraad eens op de ontleedtafel leggen.

De courraad is opgericht op 13 oktober
1958, d.w.z. toen was de eerste vergadering.
De verkiezingen zijn weliswaar op de ver-
schillende klassen op verschillende data ge-
houden, maar bovenstaande datum wordt als
geboortedag aangehouden.

De courraad is zuiver en alleen een advise-
rend orgaan, zonder stem in besluiten, het-
gyen heel begrijpelijk is. Dit is en blijft im-
mers het specifieke terrein van de over,heid,
omdat zij beter dan wie ook het grote ge-
heel van Rolduc met leraren, leerlingen, zus-
ters en personeel kan overzien. De courraad
brengt naar voren wat onder de jongens leeft
aan wensen, voorstellen of andere dingen.

De courraad bestaat uit leerlingen van de
vier hoogste klassen. Deze worden ieder
jaar opnieuw gekozen en wel in de volgen-
de gradatie: van zes gym twee leden en van
drie gym drie - dan voelen deze zich niet
zo verlegen als ze met de groten vergade-
ren! De negen leden kiezen onderling al of
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niet met hoofdelijke stemming een voorzitter,
secretaris en penningmeester.

Van de leerlingen van de vier klassen
wordt per trimester het kapitaal van zegge
en schrijve 10 cent (één dubbeltje) gevraagd
om de kleine uitgaven die de courraad heeft
te dekken of om de kosten van het "uitgaan"
van de courraad te betalen zoals "men" (de
grote men) wel eens beweert.

Hoe werkt de courraad nu? Stelt u zich
voor: u meent een of ander lumineus idee te
hebben. U stapt hiermee naar een van de
leden van de courraad, deelt hem in ver-
trouwen uw hartsgeheim mee en verzoekt
hem uw plan of idee ter sprake te brengen.
Eens per maand komt het college samen, om
de agenda van de eigenlijke vergadering,
die plaats vindt met president, prefect en
onderprefect, op te stellen en te bespreken.
Deze agenda wordt doorgegeven aan de
overheid. De volgende dag of enkele dagen
later volgt de vergadering met de overheid.
Wij vallen direct met de deur in huis, en de
president luistert, rustig aan zijn sigaar zui-
gend, zoals de onderprefect aan zijn sigaret.
Alleen de prefect als nietroker bijt op een
houtje, soms op een stuk chocola, als de
courraad een gulle bui heeft.

Als wij met onze voorstellen op de prop-
pen zijn gekomen, bekijken we samen met
de overheid de voor- en nadelen, het nut,
de praktische uitvoerbaarheid. Nu moet u
niet denken dat we met ernstige gezichten
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diep zitten na te denken en te redeneren. De
voorzitters die tot nog toe de vergaderingen
leidden, hadden beiden de gave om de hu-
mor, die altijd van twee kanten komt, zijn
plaats in de vergadering te geven. Het al of
niet aannemen van een voorstel, zoals boven
gezegd, wordt wijselijk aan de overheid
overgelaten. U ziet dus welke wegen, en dat
zijn heus zo'n lange niet, uw voorstel gaat.

Welke zijn in deze eerste twee jaar nu de
activiteiten van de courraad geweest? Het
zou te ver voeren in bijzonderheden te tre-
den; ik laat hier de voornaamste volgen. Al-
lereerst de samenstelling in het eerste jaar: 6
gym: Herman Veugelers (voorzitter) en Wiel
Stevens; 5 gym: Colla Bemelmans en Jan Pe-
ters (secretaris); 4 gym: Jan Jenniskens; 3
gym: Jan Maes, Silvester Peeters en Jan van
Horen.

Een voorstel waarmee de courraad direct
voor de dag kwam, was de invoering van
een tweede avondrecreatie op alle dagen. Na
veel overleg, niet op de laatste plaats met de
zusters, kwam men tot resultaat.. Een wijziging
in de dagorde maakte dit mogelijk zonder
verlies van nachtrust. De courraad speelde het
klaar om de hele Kerkraadse Carnavalsver-
eniging in de aula te krijgen. Op 25 januari
werd vooral met zijn hulp de Europadag ge-
organiseerd, waarvan de meesten onder ons
zich de rede van Prof. Ulrich nog wel zullen
herinneren. (En ook nog andere dingen, is 't
niet, 6 gym?). In de loop van het tweede tri-
mester kwam de eigen discotheek tot stand.
Hoewel klein begonnen, is zij nu al een aar-
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dige verzameling die een eigen pick-up be-
zit. De courraad vertegenwoordigde Rolduc
bij het 12~-jarig bestaan van de Kerkraadse
H.B.S., bij de bisschopswijding van Mgr.
Moors en op een vergadering van middelba-
re scholen uit Limburg te Roermond.

In het voorbije jaar zag de courraad er als
volgt uit: van 6 gym Colla Bemelmans (voor-
zitter), Jan Peters; 5 gym werd vertegenwoor-
digd door Frans Wierts (secretaris) en Mat-
thieu Theunissen (penningmeester); 4 gym
heeft zitting met Jan van Horen en Jan Maes
en 3 gym met Toon Claessen, Guus Jansen,
Jan Simons. Voor de eerste maal werd onder
overweldigende belangstelling een jaarver-
gadering gehouden. Het bestuur legde ver-
antwoording af van zijn bezigheden, men
luisterde naar een uiteenzetting van de toen
nog nieuwe president, waarin hij de waarde
van het hier besproken instituut nog eens be-
nadrukte. Enigszil)s teleurstellend was het dat
uit de volle speelzaal op- noch aanmerking,
noch plan noch richtlijn kwam. In de loop
van het eerste trimester kwam de fietsenberg-
plaats klaar waardoor de hogere klassen de
gelegenheid kon worden geboden, tijdens
de "wandelingen" te gaan fietsen.

Als we de activiteiten in deze eerste twee
jaar bekijken, geloof ik dat de courraad zijn
bestaansrecht wel bewezen heeft.

Mag ik de woorden aanhalen waarmee het
jaarverslag sloot: Houen zo!

JAN PETERS, oud-secretaris



DIMENSIE

Onder bovenstaande benaming verscheen
in september 1959 het eerste nummer en de
eerste jaargang van een "tijdschrift voor het
philosophicum-Rolduc" zoals de ondertitel
luidt. De redactie Jo Diederen, Naud Frans-
sen en Wim Veugelers, die in de tweede af-
levering aangevuld bleek te zijn met Hub
Bour en Ger van Caldenborgh, hoopte hier-
mee "een middel te scheppen tot gedachten-
uiting en gesprekstof te leveren, mede ter
verbetering van de Casino-sfeer."

Wij kunnen het nieuwe tijdschrift dan ook
beschouwen als een kenteken van de lang-
zaam groeiende eigen gemeenschap, die de
filosofiestudenten gedurende de laatste ja-
ren op Rolduc zijn gaan vormen. Tevens is
het een middel dat dienen moet om de ver-
dere opbouw van deze gemeenschap moge-
lijk te maken en te bevorderen. De titel van
deze uitgave maakt er de misschien wan-
trouwende observator direct op attent dat de
filosofen, die zich hun eigenheid bewust
gaan worden, daarmee absoluut niet de weg
willen opgaan van de afzondering of het iso-
lement. Integendeel, zij zoeken naar "Dimen-
sie", naar "Ruimte" of "Ruim Zicht". Rol-
duc's Jaarboek, dat reeds in zo ruime mate
deel heeft aan de boventijdelijkheid van
het zich steeds weer verjongende "aloude
Roda", heeft dan ook zijn prille en pasge-
boren collega aanstonds opgemerkt en on-
dergetekende verzocht een recensie te
schrijven. Op het eerste gezicht kan het een
gewaagde of in ieder geval een voorbarige
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poging lijken, qm een verantwoord oordeel
te geven over een tijdschrift waarvan op het
ogenblik dat deze recensie geschreven
wordt, nog maar drie nummers verschenen
zijn. Misschien zal reeds de vierde afleve-
ring, die momenteel op stapel staat en nog
gedurende dit schooljaar het daglicht zal
zien, de waarde van de onderhavige recen-
sie aan het wankelen brengen. Maar bij het
doorbladeren van de reeds aanwezige num-
mers zie ik "Dimensie" aanstonds zijn naam
eer aandoen, door dergelijke benepen over-
wegingen af te kappen en de blik van de
recensent te verruimen. Onder de titel "Veel-
heid" op pagina 57 steekt een onbekend
medewerker van ons tijdschrift de recensent
een hart onder de riem door te betogen dat
recenseren een hypermoderne bezigheid is
en dat zelfs een slechte recensie minstens
nog getuigt van een zelfstandige mening.
"De goede recensie", aldus nog steeds bo-
vengenoemde onbekende medewerker,
"wordt daardoor zeldzaam en getuigt juist
in zijn zeldzaamheid ook van zelfstandig-
heid." Begrijpt u het niet? Geen nood. Leest
u maar verder. De lezer die zich buiten de
recensie stelt - aldus het verdere betoog -
de lezer, die zich niet la.at beïnvloeden, geeft
ook blijk van zelfstandigheid, hij wordt ten-
minste niet meegesleurd door de geest van
onze jachtige tijd, hij vermijdt het gevaar
van de managerziekte en vindt rust - vindt
zelfs God. We kunnen dus vol moed verder
gaan - u met lezen of niet-lezen van deze

49



recensie en ondergetekende met het schrij-
ven er van. We zijn er ons dank zij dit ver-
ruimd inzicht nu van bewust dat we in ieder
geval zinvol werk verrichten.

Wie onder invloed van de actuele weten-
schappelijke literatuur zich de kijk van Hel-
muth Schelksky op de hedendaagse jeugd
mocht hebben eigen gemaakt, kan reeds na
lezing van de eerste twee bladzijden van de
eerste aflevering zijn visie hieromtrent her-
dimensioneren. Bovengenoemde Duitse wijs-
geer en socioloog heeft enkele jaren gele-
den nieuwe bekendheid verworven door zijn
werk "Die Skeptische Generation" (Düssel-
dorf und Köln 1957). Bedoeld is de jeugdi-
ge generatie van thans. In ons tijdschrift ech-
ter schrijft de generatie in kwestie op de eer-
ste pagina: "U hebt de eerste aflevering van
"Dimensie" in handen. Voor ons een reden
tot voldoening. Ons gezamenlijk, spontaan
initiatief is op weg naar zijn bekroning: het
vormen van een nieuwe traditie op ons Phi-
losophicum: een eigen tijdschrift, zo hecht
en veilig als de jaarlijkse verbroederings-
dag" . Màar de volwassen generatie schrijft
op de tweede pagina bij monde van het
hoofd van de filosofie: "Mijn instemming des-
tijds met het oprichtingsplan was evenwel een
sceptische instemming! Sceptisch, omdat ik
meende dat, als het nieuwe van het spontane
verdwenen was, men dan wel spoedig zou
ophouden of een geest-loos tijdschrift zou
overhouden". Gelukkig blijken beide gene-
raties dichter bij elkaar te staan dan deze
citaten suggereren. Het voorwoord van de
jeugdige redactie sluit met de wens dat "Di-
mensie" "een blijvend en steeds nieuw pers-
pectief moge zijn". En de volwassenen ho-
pen: "Moge "Dimensie" een lang en vrucht-
baar bestaan zijn beschoren."

Bij deze laatste wens sluit ondergetekende
zich gaarne aan. Niet alleen omdat hij zich
ook tot de volwassenen rekent, maar vooral
omdat' "Dimensie" in deze eerste jaargang
inderdaad vele ruime perspectieven heeft
geboden. Bij herlezing van de verschillende
bijdragen met het oog op deze recensie -
niet alle reeds vroeger gelezen artikelen ble-
ken immers een onvergetelijke indruk nage-
laten te hebben - kwam duidelijk de indruk
naar voren dat de vele medewerkers de blik
van hun lezers in zeer verschillende rich-
tingen oriënteren. In het alleen voor inge-
wijden te begrijpen "Once upon a time"
(pag. 62) richt de bèlangstelling zich hoopvol
op de toekomst van het Rolducse filosofenle-
ven zelf. De verwachting ligt verholen in een
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sprookje van een koning "groot in wijsheid
en klein daarentegen van gestalte" met on-
derdanen "gering in aantal, die begeerden
wijs te worden". Deze hoop is aanwezig on-
danks moeilijkheden "rond een of ander or-
gaan, dat de opdracht had orde en rust te
bewaren." Iets verder (pag. 68) slaken een
drietal idealistische auteurs de verzuchting,
dat de klare geestrijke wijn, die aan dit klei-
ne koninkrijk vitaliteit zou kunnen schenken,
"pleegzusterbloedwijn" zal blijken te zijn. In
vele artikelen helpt "Dimensie" echter het
alcoholgehalte van deze wijn op te voeren.
Zo worden de studenten na de ontgroening
- ook al zijn er geen koppen ingeslagen -
aangespoord hun blik over de grenzen van
de eigen klas te richten (pag. 3). De lezers
Ieren in een volgend artikel ontdekken dat
hun opvattingen over anderen dikwijls be-
paald worden door vooroordelen, die ge-
durende de vele jaren van de gymnasium-
tijd langzaam een vastgeroeste vorm hebben
aangenomen (pag. 9). Ook de sport kan tot
verbroedering bijdragen (pag. 1-1).

Maar de aandacht gaat verder dan het
Rolducse milieu. De abonnees leven mee met
"Die Kirche in der Ostzone" (pag. 24), met
de oecumenische beweging (pag. 4). Het
christelijk besef wordt ook op andere wijze
verdiept. De ogen worden geopend voor de
wijde horizon die de Advent oproept (pag.
21), voor de waarde van het contemplatieve
leven (pag. 36), voor een doorbraak door
het mozaïek van oppervlakkigheden en on-
benulligheden, dat zo dikwijls het levens-
beeld van ons christenen uitmaakt (pag. 33).

Veel aandacht wordt ook geschonken aan
kunst en literatuur. Wij Ieren wat het is:
muziek te genieten in haar diepste aard,
daar waar ze de totaliteit van de mens aan-
spreekt (pag. 30). Er wordt gereflecteerd
over een genoten concert of film of over ge-
sprekken met musici (pag. 39 en 41). Wij
worden aangespoord onze traagheid te over-
winnen en de eigen tÇ'lalte Ieren die de mo-
derne kunst spreekt (pag. 27). Belangrijk is
zeker ook dat de dichtkunst in zo grote mate
door de medewerkers beoefend wordt. Het
erg persoonlijk karakter er van blijkt soms het
masker van het pseudoniem nodig te heb-
ben. AIS(de lezer soms niet meevoelen kan
met de dichters, mag hij zich getroost weten
door het woord van een van hen: "Ik wil alle
mensen zingen Ieren, maar kan de toon niet
vinden" (pag. 23). De poëet Feder, die hier
waarschijnlijk soortgelijke gevoelens van zijn
collega's vertolkt, worstelt dus klaarblijkelijk



met een probleem dat als gedeeltelijke ver-
klaring voor de problematiek van de lezer
kan gelden.

"Dimensie" is een blad van filosofiestu-
denten en gelukkig nemen er de beschou-
wingen met wijsgerige inslag een grote
plaats in. Er wordt gefilosofeerd over de pa-
radox van afhankelijkheids- en onafhanke-
lijkheidsgevoelens die de mens in grens-
situaties tegelijk beleven kan (pag. 49). Er
wordt gewaarschuwd voor de valse be-
koring, die van een zuiver humanistisch le-
vensideaal kan uitgaan en men laat u be-
schrijvend aanvoelen hoe de mens alleen
maar "heel" kan zijn als gelovende mens
(pag. 52). Men is niet zo verblind door het
eigentijdse denken, dat er voor de wijs-
heid en evenwichtigheid van St. Thomas
geen plaats meer zou zijn (pag. 70), of dat
men niet zou zien hoe door de tijdgeest het
ludieke moment dat in iedere cultuur aan-
wezig is, in de onze tot sport gedegradeerd
wordt (pag. 60). Een mijmering over alcohol
in de kunst toont aan dat aardse dronken-
schap en de hemelse toch dichter bij elkaar
staan dan een oppervlakkig denker zou ver-

moeden (pag. 71). We filosoferen over ge-
schiedschrijving en objectiviteit en kunnen
ons troosten met het feit dat we ons "Euro-
pees chauvinisme" toch niet geheel en al
opzij hoeven te zetten (pag. 13), al bestaat
het gevaar dat dergelijk regionalisme het
echte leven tot een museum maakt (pag. 37).

Summa summarum meen ik - ondanks het
feit dat de humor, het teken van de mense-
lijke openheid bij uitstek, in genen dele tot
zijn recht komt - als mijn eerlijke overtui-
ging te kunnen uitspreken dat deze eerste
jaargang van "Dimensie" aan zijn ideaal op
een zeer behoorlijke wijze concrete gestalte
heeft gegeven en dit niet alleen in zijn uiter-
lijke verschijningsvorm. Ik heb u namelijk
nog niet verteld hoe de ruime oriëntatie van
dit blad blijkt tot zelfs in de advertenties op
de in de loop van het jaar verfraaide omslag
toe. Beslist geen enkele Neerlandicus die tra-
ditioneel denkt en nog enigszins vasthoudt
aan de gevestigde regels der orthografie, zal
een dergelijke openheid voor de Duitse
schrijfwijze in een Nederlandse tekst kunnen
verwerken.

Drs. M. LEMMEN

i

Dlck Sala
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Rolduc zoals het reilt en zeilt

GILDEBROEDERS MAAKT PLEZIERE

Als men tien Rolduciens zou vragen, wel-
ke mogelijkheden er op Rolduc zijn voor
muziekbeoefening, zouden er waarschijnlijk
acht op de harmonie en het zangkoor wijzen.
Als dan de negende een filosoof was, zou hij
er de Casino-nachtegalen bij noemen, en de
tiende zou zich misschien herinneren dat er
achter het laatste raampje op de cour, in de
rij der club lokalen wel eens een wijsje op-
stijgt, en na enig nadenken zou hem te bin-
nen schieten dat daar de huismuziekclub is
gevestigd. Zo is, meen ik, de belangstelling
voor de huismuziek op Rolduc statistisch juist
weergegeven, al zou ik de eerste zijn om
hem te volgen die een rooskleuriger beeld
kon geven.

Toch kunnen wij niet aannemen dat op
Limburgs Klein-Seminarie de belangstelling
voor muziek hiermee parallel zou lopen. In
de eerste plaats hebben harmonie en zang-
koor een respectabel aantal leden. Daarbij
komt nog, naast de abonné's op pianolessen,
dat er geregeld kleinere groepjes opduiken
die de zangkunst willen beoefenen en dat
vaak ook verdienstelijk doen, zoals het koor-
tje van zes gym, en - het mag zonder
eigenwaan gezegd - het reeds genoemde
zangkoor van de filosofie. En vervolgens mo-
gen wij de beperkte omvang van de beoefe-
ning der huismuziek niet geheel aan onver-
schilligheid toeschrijven, maar voor het over-
grote deel aan onwetendheid. En dit geeft
weer een ietwat bemoedigender beeld van
de toestand. Want tegen onverschilligheid
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is het moeilijk vechten, onwetendheid is heel
wat gemakkelijker te verhelpen.

Na het bovenstaande vraagt u zich mis-
schien af hoe ik me dan zo'n club voorstel.
Er zijn toch een tiental leden, er is een lo-
kaal, er zijn instrumenten en er is muziek.
Wat ontbreekt er nog? Er ontbreken leden!
Natuurlijk, met tien leden kun je prettig mu-
siceren, maar het zijn er dan ook maar tien.
Ik wil alleen zeggen dat er tientallen jongens
van een prettige en verrijkende ontspanning
zouden kunnen genieten door middel van
deze muziek.

Enkele eeuwen geleden stond de muziek
nog volop in het dagelijkse leven. Als men
toen bij elkaar zat, 's avonds, musiceerde
men, spontaan. Het was allemaal vanzelfspre-
kend, men musiceerde omdat men er be-
hoefte aan had; men hield geen demonstratie
van zijn kunnen voor toehoorders, men mu-
siceerde om de onmiddellijk samen beleefde
vreugde in het spel. Het resultaat was dat'
velen zich een bewonderenswaardige muzi-
kaliteit verwierven en een grote techniek in
het bespelen van een of ander instrument, die
"spelenderwijs" waren ontstaan. In de tijd
der Verlichting werd dat anders. De com-
ponisten gingen een grote dosis virtuositeit
eisen, de klank der instrumenten werd aan-
gepast aan de grote ruimte van slot- en con-
certzalen, de muzikale activiteit verplaatste
zich van de huiskamer en de kleine intieme
kring naar de zaal. De amateurs staarden zich
blind op de prestaties van de tot beroeps-



spelers geworden virtuozen en vergaten in
hun bewondering zelf te musiceren, vonden
misschien hun eigen verrichtingen minder-
waardig. De prachtige muziek van de Mid-
deleeuwen en de Renaissance geraakte on-
der het stof. Toch bleek de behoefte aan
zelf-musiceren niet zo maar te onderdrukken.
Met- name in de Duitse jeugdbewegingen
ging men rond het begin van deze eeuw
weer in groten getale musiceren. Men wend-
de zich naar het verleden - er was immers
geen geschikte eigentijdse muziek voor de
dilettant - en ontdekte er, behalve de oude
werken, ook de instrumenten die onze voor-
ouders hadden gebruikt: de intieme, naar
binnen gerichte klank van de blokfluit, viola
da gamba, luit, van het clavecimbel en van
andere in onbruik geraakte instrumenten.
Ook in ons land vond de nieuwe beweging
aanhang, hetgeen resulteerde in de stichting
van de Vereniging voor Huismuziek in 1951.

Nu zijn we zover dat weer iedereen kan
muziek maken, en dat niet alleen in harmo-
nie of koor, die zich I)og altijd richten op
concerten, maar ook in de intieme kring van
familie of vrienden. Met dit doel werd nu vijf
jaar geleden de Rolducse huismuziekclub
opgericht door Mhr. Notermans. Het was een
heel sober begin; het instrumentarium be-
stond uit vijf sopraan- en een altblokfluit. Er
was geen deskundige leiding. Dit verbeterde
allengs toen Mhr. Notermans een cursus
blokfluit ging volgen aan de Muziekschool in
Heerlen. Ideaal werd de situatie echter niet,
omdat de moderator eerst vanwege zijn stu-
dies, later als onderprefect niet zijn volle
kracht aan het werk kon geven. Intussen werd
toch voor een andere deskundige gezorgd
in de persoon van Mej. G. Hermens van het
Limburgs Instituut voor Huismuziek. Dat was
in 1957. Zij verzorgde uitstekend de lessen,
zodat het spelniveau in korte tijd enorm
steeg. Helaas zag zij zich enkele maanden
geleden genoodzaakt, de lessen op Rolduc te
staken, wegens al te drukke belasting in
Heerlen. Momenteel volgen nog enige leden
een cursus van haar aan de Muziekschool al-
daar. Ook het instrumentarium is omvangrij-
ker geworden. Er kwamen twee altblokflui-
ten, een tenor- en een basblokfluit bij. Door
middel van het vaker genoemde Instituut
kregen we verder de beschikking over een
gamba kwartet. Daardoor ontstonden er di-
verse bezettingsmogelijkheden: een kwartet
of kwintet, samengesteld uit blokfluiten en
gamba's, geeft een verrassend resultaat. Het
voornaamste wat nu nog onbreekt, is een

clavecimbel voor de continuo-partijen, en
nog een tenor- en basfluit.

Het initiatief van Mhr. Notermans is zo
uitgegroeid tot een club met talrijke moge-
lijkheden voor een veelzijdige muzikale ont-
wikkeling. Deze veelzijdigheid heeft vooral
betrekking op de muziekstijlen, waarmee
men op de beste wijze kan kennis maken,
n.1. door ze zelf te spelen. De meeste moge-
lijkheden biedt uiteraard de muziek, die stamt
uit de tijd waarin de huismuziek de meeste
beoefening vond: de late Middeleeuwen en
de Renaissance, tevens de bloeitijden van de
Nederlandse muziek, met Orlando di Lasso,
Clemens non Papa, Obrecht, Sweelinck en
vele anderen. Zelfs zijn er enkele stukjes van
Haydn en Mozart die voor onze instrumenten
bruikbaar zijn, hoewel hun werken bijna alle
voor andere instrumenten zijn geschreven en
het klankideaal in die tijd gewijzigd was, zo-
dat het geluid van onze instrumenten aan
deze stukken ernstig afbreuk kan doen. Mo-
derne componisten schenken weer aandacht
aan deze wijze van musiceren en schrijven
stukken speciaal voor blokfluit. Ik kan hier
klinkende namen noemen als Benjamin Brit- '
ten, Henk Badings, Jurriaan Andriessen, en
voor meer ingewijden zullen de namen van
Dietrich, Koch ook iets zeggen.

Ik zou even iets willen zeggen over het
instrumentarium zoals dat in het algemeen in
onze tak van muziek kan gebruikt worden,
en me niet beperken tot de nog altijd zeer
elementaire mogelijkheden in onze groep
op Rolduc. Dan wil ik allereerst opmerken
dat men zich niet uitsluitend hoeft te richten
op de "oude" instrumenten. Ook viool, cello,
dwarsfluit, piano kunnen in de huismuziek
worden gebruikt; het is daarbij wel noodza-
kelijk de klank van deze zoveel mogelijk
aan te passen aan de kleine ruimte. Tegen-
woordig zijn veelvuldig in gebruik, behalve
de reeds genoemde, spinet, clavichord, pijp-
orgel, kleine harp, luit en gitaar. Zelfs is er
enkele jaren geleden een nieuw ontwerp
voor hobo gemaakt, evenals de blokfluit in
koor gebouwd (d.w.z. als sopraan, alt, tenor,
bas). Ook allerlei slagwerk, xylophoon, me-
tallophoon, kunnen het spel verlevendigen
en plezierige accenten leggen.

Er is dus voor elck wat wils. Of wij alle mo-
gelijkheden op Rolduc kunnen verwezenlij-
ken, zal afhangen van de belangstelling voor
de huismuziekclub. Ik ben er van overtuigd
dat die zal komen, mits men alle vooroorde-
len hieromtrent wil opzij zetten. Huismuziek
is niet minderwaardig aan concertmuziek! In
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vele gevallen zelfs zal de serieuze muziek-
beoefening, die afgesteld is op het onmid-
dellijk plezier, waardevoller zijn dan de re-
petities die voorbereiden op een concert.

Mag ik nog even terugkomen op het doel
van de huismuziekclub: het samen spelen en
zingen omwille van de onmiddellijk beleefde
vreugde? U mag daarbij gerust het woordje
"samen" benadrukken. Onlangs nog toonde
iemand belangstelling voor onze groep al-
leen op grond van het feit, dat hij bij zijn
spel - hij speelde piano - altijd alleen
was. "Dat gaat je op den duur vervelen", zei
hij. En dat kan ik me indenken, tenminste als
men nog niet volleerd is en dientengevolge
zeer beperkt in de keuze van zijn stukken.
Men wil weerklank vinden voor zijn vreugde,
in de gedeelde vreugde van het samenspel.
Muziekmaken in intieme kring werkt mee aan
"de opbloei van een echte gemeenschap,
uit het voorspel van louter gezelligheid", zo-
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als Eduard Spranger het in een voordracht
over huismuziek uitdrukte.

Dit is een eigenaardig clubverslag, zult u
zeggen. Och, u mag het ook gerust als een
stukje propaganda zien. Wij zouden graag
wat meer beoefenaars hebben, die zich on-
der goede leiding met plezier toeleggen op
deze tak van muziek. Dat kan in de toekomst
verzekerd zijn, als u, muziekliefhebbers, alle
vooroordelen opzij zet en het ook eens gaat
proberen. Het is alleszins de moeite waard.
Wij, de leden van de huismuziekclub, zijn
dankbaar voor al het genot en voor de rijk-
dom die wij in deze muziek hebben gevon-
den. En dank brengen wij aan het Instituut
voor Huismuziek, dat ons daartoe de moge-
lijkheid heeft geboden.
Spant nu bas, keel en violen,
Speelt op cither,harp en fluit.. . .

NAUD FRANSSEN



Rolduc zoals het reilt en zeilt

DAGEN VAN DE NEDERLANDSE FILM

De dagen gewijd aan de Nederlandse Film
werden ingezet met een gulle en spontane
lach op donderdagavond, homerisch bij de
jongeren en wijs en begrijpend achteraan in
de aula. "Vier Rakkers in een oude Jeep"
van regisseur en cineast H. van der Linden
ademde zulke sfeer van spontaan plezier, dat
deze jeugdfilm, bedoeld voor kinderen van
acht tot twaalf jaar, ook op Rolduc terecht
insloeg. Het bewijs van een goede Neder-
landse jeugdfilm was geleverd. Meer be-
doeld als studieobject, werd zij oorzaak van
een uitgelaten stemming, van een kwajon-
gensachtige blijheid.

De film werd ingeleid door Mevr. Thea
Eyssen. Vóór haar hadden achter de kleurige,
fel beschenen bloemenlijn op het podium
plaatsgenomen de Heer Cybulski, voorzitter
van Lumière, en President H. Jochems die de
film op Rolduc in haar historische groei schet-
ste en dit filmfestival in verkleinde vorm
opende. "Wij staan" zo zei hij, "aan het be-
gin van iets dat vroeger onmogelijk was, n.1.
enkele dagen te denken over hetgeen film. "
IS .

Mevr. Eyssen kon als filmspeelster, aange-
sloten bij het gezelschap dat regisseur van
der Linden met het oog op de jeugdfilm om
zich heen heett geschaard, interessant en on-
gedwongen vertellen over de belevenissen
in de jeugdfilmwereld. Even raakte zij de
eigen problematiek van de jeugdfilm aan.
Allereerst moet het verhaal simpel zijn, dui-
delijk zwart-wit aangeven en het goede moet

onvoorwaardelijk zegevieren over het kwa-
de. Ook mag de film geen wreedheden be-
vatten, noch schokkende gebeurtenissen. De '
vormgeving moet rustig en begrijpelijk zijn.
Wij vonden het jammer dat zij het probleem
van de verfilming niet wat verder uitdiepte,
want hierin schuilt de kernvraag: heeft de
jeugdfilm juist als film een betekenis die haar
onderscheidt van b.v. het jeugdboek? Is het
filmisch middel niet a-priori ongeschikt voor
kinderen tot twaalf jaar?

In elk geval tekende deze film de verdien-
ste van de Heer van der Linden die op het
gebied van de Nederlandse jeugdfilm pio-
nierswerk verricht. Vooral op financieel ge-
bied is zijn werk verre van aantrekkelijk en
van deze moeilijkheden getuigde b.v. de
gebrekkige synchronisatie van zijn film. Vol
verwachting zien wij nog vele goede films
van Henk van der Linden tegemoet.

De vrijdagavond was alleen bestemd voor
1 tlm 3 gym. In de speelzaal werden door
Mhr. Stassen, die tevens voor elke film een
inleiding gaf, enige van de beste doc!.Jmen-
taires van Nederlandse regisseurs gedraaid.
We kregen de indruk. dat de fijne humor van
Max de Haas in "Ballade van de Hoge Hoed'"
juist werd aangevoeld. Ook het speels-poë-
tisch filmpje "Napoleon contra Venus" (re-
gie: Rudi Hornecker; camera: Ofto van Nij-
enhof) werd algemeen gewaardeerd. "Vi-
bratie" van Piet van der Ham vertegen-
woordigde de instructieve documentaire. Vlot
en kundig vertelt de regisseur van het leven
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van doofstomme kinderen in St. Michielsges-
tel. Bert Haanstra gaf in zijn "Spiegel van
Holland" een originele karakteristiek door
middel van grillig-rimpelende spiegelbeel-
den in het water van de Hollandse grachten.

Vrijwel alle plaatsen waren zaterdagavond
in de aula bezet door Rolduciens en geno-
digden uit Kerkrade, toen de Heer Van Dom-
burg in gezelschap van Mhr. Stassen en de
Heer en Mevrouw Joeks de aula binnentra-
den. Na een enthousiast geklap dat de hoge
verwachtingen verraadde, leidde Mhr. Stas-
sen de spreker van deze avond in. Hij schets-
te de Heer Van Domburg als een pionier op
filmgebied. Immers, hij behoorde tot de
eersten die de film als nieuwe kunstvorm
durfden te zien. Steeds opnieuw klonk zijn
stimulerend en sanerend woord, opdat steeds
meer mensen zich voor de film als autonome
kunstuiting zouden interesseren.

Enkele ogenblikken later stond de ener-
gieke, kleine fguur van Van Domburg met
zijn zeer beweeglijke armen en twinkelend-
levendige ogen achter het spreekgestoelte.
Voor een kleine groep was hij onbekend;
het overgrote aantal van de aanwezigen was
echter met zijn persoon vertrouwd door tal-
loze recensies in De Tijd en Filmforum, door
radio- en televisiebesprekingen, en misschien
had de een of ander zijn stem reeds in de
collegezaal te Nijmegen gehoord.

De Heer Van Domburg bleek een uiterst
boeiend spreker te zijn en zijn expressieve
stem hield ons anderhalf uur lang gevangen
in een levendig en strijdbaar betoog over
het interessante en moeilijke onderwerp:
filmesthetiek. Hij voerde ons van de Montage
langs de weg van sprekende voorbeelden
naar het Ritme van de film, van de Camera-
instelling naar het Licht en Geluid, van de
hoge C van Chopin naar Russische filmkun-
stenaars als Pudovkin en Eisenstein. Vooral
de montage werd door hem benadrukt. Hier
lag immers. het wezenlijke onderscheid tus-
sen film en toneel; zoals ook de volgende
morgen tijdens het forum bleek: het stok-
paardje, nee het strijdros van Van D?mburg.

Na de pauze werd de theorie getoetst aan
de mooiste voorbeelden van N'ederlandse
documentaire filmkunst. Twee keer schitter-
den de letters "Joris (vens" op het doek. Uit
zijn stomme film "Regen" klonk reeds de
toon van oorspronkelijkheid en poëtisch ge-
voel, welke eigenschappen naar onze me-
ning in "La Seine a rencontré Paris" tot een
hoogtepunt leidden. Deze laatste muntte uit
in zeer beheerst cameragebruik en fijnzinnige
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opmerkingsgave. Ook de prachtige tekst van
de Franse dichter Jacques Prévert en de
stemmige chansonmuziek droegen bij tot de
romantische en dichterlijke sfeer waarin de
verpersoonlijkte Seine op haar tocht door
Parijs de meest verscheiden mensen en din-
gen ontmoette.

"Bert Haanstra", aldus Van Domburg in zijn
inleiding, "is door Glas geworden wat we
allemaal van hem verwachtten, n.l. filmdich-
ter". We kunnen deze woorden volledig be-
amen. Bert Haansfra heeft de alledaagse wer-
kelijkheid van het blazen en verder verwer-
ken van glas verheven tot een boeiend en
poëtisch spel van kleur en geluid. Deze film
was een hulde aan de veredelende, mense-
lijke arbeid, contrasterend met de gee3f1oze
sfeer van de machine. De kleurigheid van de
rode bolle wangen van de glasblazer, zijn
nobel vingerspel met de blaaspijp, de ver-
blindende witheid van gesmolten glas en de
bijna mysterieuse kracht van het vuur speel-
de hij uit tegen de koude blauwheid van
machinestaal en het ijzige geluid van de fles-
sengrijper. Meesterlijk was de scène waarin
de machine faalde en de lege, ontmenselijkte
stem (tweed uizendvierhonderd-vi jf-en-dertig,
tweeduizendvierhonderd-vijf-en-dertig.. . .),
waar doorheen het geluid van brekende fles-
sen, de sfeer tot een beklemmende climax
voerde.

Volgden nog "Het schot is te boord" (Her-
man van der Horst) met als thema het harde
en bewogen vissers leven, "Amsterdam, stad
van het water" van Max de Haas, en tenslotte
het hoogtepunt van de avond, de top van de
Nederlandse documentaire: "Prijs de Zee"
van Herman van der Horst, première te Rol-
duc. Eerlijk gezegd, wij hebben deze film
niet ervaren in de mate waarin zij door de
heer Van Domburg met gloedvolle bewoor-
dingen werd ingeleid. Misschien was het
psychologisch foutief, dat juist deze film van
"de grootste documentaire filmer ter wereld"
(Van Domburg) de bijzonder rijk gevulde
avond sloot. Wij zijn ons echter wel bewust
dat ook in de filmkunst geldt dat het oordeel
naar een eerste indruk meestal onverant-
woord is.

De strijdbaarheid die de persoon van Van
Domburg kenmerkt, kwam pas scherp naar
voren in het forum over de film in het alge-
meen, op zondagmorgen. Achter de micro-
foons hadden plaatsgenomen de Zeereer-
waarde Heer Stassen als voorzitter, en al.s
forumleden de heren Van Domburg, Joeks
en Cybulski. Was het opzet dat de voorzitter



de heer Van Domburg in het harnas joeg
door de verhouding: filmspeler en toneelac-
teur als eerste programmapunt voor te stel-
len? Met het oog op een van succes verze-
kerd aanvallen en verdedigen trok Van Dom-
burg zich terug in een onoverwinnelijke ves-
ting, van waaruit hij in het bijzonder de Heer
Joeks, die als acteur een andere opvatting
huldigde dan de zijne, met venijnige projec-
tielen bestookte. Dat hij een geboren vech-
ter was bleek uit het feit dat hij tijdens een
vuurpauze nog kans zag enkele schalkse
knipoogjes de zaal in te werpen. Het geacht
auditorium liet zich echter niet van de wijs
brengen en nam de vrijheid met de heer Van
Domburg van mening te verschillen, al kwam
dit merkwaardig genoeg voornamelijk na af-
loop van het forum tot uiting. Evenals de
Heer Joeks voelen we meer voor een com-
promis tussen de scheppende activiteit van
de filmregisseur en -speler. Wij menen dat
Van Domburg de almacht van de filmregis-
seur te zeer op de spits dreef, maar wij willen
hem gaarne toegeven dat de filmregisseur
in vergelijking met toneelregisseur een aan-
zienlijk machtiger positie inneemt.

De werkelijke belangstelling van de aan-
wezigen kwam onder andere tot uitdrukking
in belangrijke vragen zoals: hoe is de ver-
houding tussen de documentaire en de
speelfilm? en: wat is het aandeel van kleur
en geluid in de film? Op zeer bevattelijke
wijze bracht de heer Van Domburg klaarheid
bij het zo verscheiden publiek van drie gym.
en hoger. Wij sluiten ons van harte bij de
woorden van de forumvoorzitter aan, die de
Heren Joeks en Van Domburg dankte voor
hun briljante wijze van uiteenzetten en bei-
den een hartelijk tot-weerziens toeriep.

Dat de Nederlandse speelfilm getuigt van
een positieve ontwikkeling, bewees Bert

Haanstra op zondagavond door zijn film
"Fanfare", die de "Dagen van de Nederland-
se Film" besloot. "Fanfare" werd voorafge-
gaan door twee mooie documentaires: "Tus-
senspel bij Kaarslicht" (van der Linden) en
"Rembrandt, Schilder van de Mens", van Bert
Haanstra. Als inleider: op "Fanfare" fungeer-
de de kruidenier uit het vriendelijke dorpje
waarvan de bewoners in twee partijen ruzie-
ën. Herbert Joeks vertelde amusant van de
gezellige opnametijd te Giethoorn, over re-
gisseur Bert Haanstra en de uitstekende team-
geest tussen al degenen die aan deze film
hadden meegewerkt. Het einde van dit film-
festival was als het begin; het verliep in een
uitgelaten en plezierige sfeer. De humor van
"Fanfare" won het verre van enkele tekort-
komingen, zoals de onechte, nog toneelma-
tige mimiek en gebarentaal van sommige
personen, en het te lang rekken van bepaal-
de scènes, hetgeen afbreuk deed aan het rit-
me. Deze Nederlandse speelfilm heeft iets te
bieden: een gezellige avond van gezond
amusement.
Wij mogen uit de reacties besluiten, dat de

"Dagen van de Nederlandse Film" volledig
zijn geslaagd. Daarom mag dit verslag niet
eindigen met het sluiten van het doek. Het
wil zich richten tot allen die tot het slagen
ervan hebben meegewerkt: de Rolducse
overheid, Mhr. Lemmens en zijn assistent H.
Tielen die het technisch gedeelte vrijwel
foutloos hebben verzorgd, de R.T.T. en de
Serre, en tenslotte alle deelnemers. Onze
welgemeende dank! Het slagen van deze
"dagen" betekent: beantwoorden aan de
doelstelling van onze club, dat is de filmi-
sche vorming op Rolduc.

LUMIERE.

(Jos Grootjans, Piet Jacobs)
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PARIS ET LES ROLDUCIENS

Het was op een donderdag in juli, dat
veertien opgeluchte gezichten, waarin een
jaar lang het sombere woord "eindexami-
nandi" gegrift stond, maar waar nu "eind-
examinati" vanaf straalde, broederlijk naast
enkele leraren de Rolducse autoweg uithob-
belden. De grijze voorgevel staarde hen na.
's Nachts had hij al een verontwaardigd ge-
grom laten horen als afkeuring over het feit,
dat de anders zo rustige dortoir 11schudde
van het lawaai, dat kennelijk niet door de
aanwezige leraren werd veroorzaakt. Zo be-
gon het festijn: Rolduc trok naar de "Ville
Lumière".

Het Belgische landschap met al hetgeen er
zich in bewoog werd door slaperige gezich-
ten gadeslagen. Via pauzes, met de gewone
programmapunten - even uitblazen, een
boom opzoeken, duwboterhammen - be-
wogen we ons langzaam in zuidelijke rich-
ting. Eenmaal over de Franse grens, klonk de
Marseillaise luidruchtig en rommelig. Onder-
weg bleek Laon de moeite van het aandoen
waard. De schitterende kathedraal, waaraan
ons enkele dagen later de Notre-Dame van
Parijs weer herinnerde, kon ons alleen maar
imponeren. In een vrij slordige naburige tap-
perij stond een half uur lachen op het pro-
gramma. Eerst waagde een vermetele jonge-
ling het, hier een citroën te bestellen, die
jammer genoeg niet voor die prijs leverbaar
bleek, en tot overmaat van ramp ontdekten
enkele doorzetters, die voor niets stonden,
op de eerste verdieping een W.c. uit de tijd
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Rolduc zoals het reilt en zeilt
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van de Barok, welke door alle aanwezige
kunstminnaars onmiddellijk werd bezocht.

In uitgelaten stemming begroetten we het
laatste stuk van de weg, dat ons nog van Pa-
rijs scheidde. De uitgelatenheid dreigde even
verstoord te worden door een defect aan
een van onze twee busjes. Na bij een drietal
garages vernomen te hebben, dat Monsieur
niet thuis was, niks kende of geen tijd had,
vonden wij eindelijk iemand, die tot de ver-
heugende conclusie kwam, dat er iets haper-
de aan de knalpijp, en die het hele zaakje
voor 330 oude francs opknapte.

Parijs! Een drukte van belang. Vrij spoedig
hadden we onze verblijfplaats, de Ecole Bos-
suet, normaal "Lycées classique et moder-
ne", ontdekt. Aan dit zeer gunstig, tegen-
over de Jardin du Luxembourg in het hart
van de stad, gelegen ouderwets bouwsel
zouden wij binnen enkele dagen ons hart
verpanden. Onze eerste zorg was om bij het
eten wijn te krijgen, die volgens het school-
reglement niet aan leerlingen verstrekt mocht
worden. Mhr. Lenders toonde zich zeer rap
van (Franse) tong en bereikte het beoogde
resultaat. Gewapend met de "clef de la mai-
son", maakten we 's avonds een wandeling
door Parijs om met de stad kennis te maken.
De eerste indrukken van deze miljoenenstad
begonnen zich nu aan ons op te dringen.
Vele zouden er nog volgen en zich opstape-
len in ons, zonder dat we tijdens ons verblijf
de gelegenheid hadden ze te verwerken.
We werden overstelpt met impressies, waar



we nog steeds op teren en die ons niet los-
laten, voordat we ze bij een volgend bezoek
aan deze heerlijke stad geconsolideerd zuI-
len hebben.

Parijs-bij-avond was het Parijs, dat ter be-
groeting bevallig met zijn flitsende neono-
gen tegen ons knipoogde en ons een harte-
lijke ontvangst bereidde. De Notre-Dame,
badend in kunstlicht, droeg onze stille be-
wondering weg. Omgeven door druk gesti-
culerende Fransen en een stevige politiebe-
waking, die, zoals later bleek, verband hield
met militaire operaties in Algerije, genoten
wij intens. Een clochard lag in de inham van
de Seinebrug. Toen wij weer uit onze verdo-
ving bijkwamen, maakten we een begin met
de traditie om de latere uren van de avond
door te brengen op een terrasje. Tegenover
de Jardin du Luxembourg sliepen die nacht
achttien buitenlanders in wankele, maar pro-
pere bedden als marmotten, opgeslorpt door
de oceaan welke Parijs heet. . .

Ondanks het povere ontbijt trokken we 's
anderendaags fris naar de Saint-Sulpice. In
deze kerk bewonderden we de wandschilde-
ringen van Delacroix. Het front leek een
plaatje uit een kunstgeschiedenis: Dorische,
Ionische en Corinthische zuilen boven elkaar.
Binnen in de kerk de beroemde zonnewijzer,
vroeger gebruikt om de data der kerkelijke
feesten vast te stellen. Een machtig plein was
de Place de la Concorde, met in het midden
de vermaarde obelisk van een Thebaanse
tempel. Ongelovig kijkende bèta's konden
zich vergapen aan afbeeldingen van de
werktuigen, waarvan de ingenieur zich bij de
overbrenging en plaatsing bediend had.
Staande bij deze obelisk kregen we een uit-
zicht op de Madeleine, de Chambre des Dé-
putés en recht voor ons op de langgerekte
Champs-Elysées, met als afsluiting de Arc de
Triomphe, die ons doel werd. Van hieruit
boorden we ons met de métro een weg door
het ondergrondse duister, om in ons kosthuis
kennis te maken met het gerecht "artisjok-
ken". Aan het nuttigen hiervan ging een uit-
voerige uitleg vooraf over de modus quo.
De gustibus non, ik moest er in ieder geval
niet veel van hebben.

Een zonnige middag, op het hete af, toon-
de ons trots het Louvre, dat zich weldadig
door de zon liet koesteren. Het was schit-
terend, maar te veel, imponerend, maar af-
mattend. De Venus van Milo, de Nikè van
Samothrace, momenten uit dat grote geheel,
dat als een driftige golf over ons heen sloeg.
Moe en knipperend met de ogen kwamen

we buiten; een beetje versuft. 's Avonds
bracht de métro ons naar Place Pigalle en
zagen we de façade van het Parijse nachtle-
ven, met zijn schreeuwerige lichtreclames,
zijn kleurenfoto's van verleidelijke demoisel-
les. We liepen er aan voorbij: met een ge-
voel van walging of medelijden? Na de reeds
genoemde traditie op een terrasje te hebben
voortgezet, zochten we ons zeil op en kro-
pen er moe onder. . .

Een bezoek aan de Notre-Dame vandaag
bij daglicht. Het enorme bouwwerk brengt
ons diep onder de indruk, evenzeer nu de
zon haar stralen op de torens werpt, als de
eerste avond, toen schijnwerpers zich van
deze taak kweten. We voelen ons klein en
nietig tegenover dit staaltje van bouwkunst.
Hoe was het mogelijk, dat in de twaalfde en
dertiende eeuw met vaak primitieve midde-
len zo iets tot stand kon gebracht worden?
Het beeldhouwwerk, dat tijdens de Revolutie
ernstige schade leed en onder leiding van
Viollet-Ie-Duc (1841-1864) gerestaureerd en
vernieuwd werd, draagt ons aller bewonde-
ring weg. Het interieur niet minder. Wie zou
de drie en twintig fraaie gotische reliëfs van
de kooromgang kunnen bekijken zonder
even stil te worden?

Wij trekken de stoute schoenen aan en be-
klimmen met kloeke tred de toren. Een
enorm aantal trappen doet ons boven belan-
den. Het drukke Parijs krioelt en gonst bene-
den ons. Na enige halsbrekende toeren on-
zerzijds demonstreert een potige juffrouw
ons de "Bourdon", een drie eeuwen oude
klok, op één na de grootste van Parijs. Dan
klimmen we boven op het dak, dat de vlag-
gemast van de Nofre-Dame torst. Een lang
heerschap, wiens naam ik uit piëteit niet zal
noemen, begeeft zich in het topje van de
vlaggemast om gekiekt te worden.

Wij hadden onze benen met klimmen en
dalen geweld moeten aandoen, maar toch
gingen we nog naàr de Sainte-Chapelle, een
van de schoonste scheppingen van gotische
bouwkunst, gelegen op het binnenplein van
het Palais de Justice en gebouwd onder Lo-
dewijk de Heilige. Daarna begon in de Con-
ciergerie de geschiedenis plotseling voor ons
te herleven. In de beruchte gevangenis kwa-
men zij terecht, die er zeker van konden zijn
niet lang meer van de zon te genieten. Heel
de Franse Revolutie met haar woelige ge-
beurtenissen kwam ons voor de geest. Ma-
rie-Antoinette sleet hier als de weduwe Ca-
pet haar laatste droeve levensdagen. Lode-
wijk XIV, die voor de schanddaden van zijn
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Bourbon-voorouders moest boeten, hield
hier een tijdlang verblijf, met de dood voor
ogen. Ook Danton en Robespierre, zelf voor-
mannen van de Revolutie, gingen hier ten
onder. Weet u nog van die Duitse dame, die
de gids niet kon verstaan, maar wel onze niet
altijd even serieuze opmerkingen? Met de
Franse geschiedenis geconfronteerd in de
Coneiergerie, trokken we nu naar het Pan-
théon. Dit gebouw wekte tegenstrijdige ge-
voelens. Enerzijds bewondering voor zoveel
pracht en praal, anderzijds het besef te doen
te hebben met een volslagen heidense tem-
pel, vroeger gebruikt voor de katholieke
eredienst, nu uitgerust met het altaar des va-
derlands, dat het opschrift draagt: "Vivre li-
bre ou mourir!" Hier wordt de grote mannen
van Frankrijk door het dankbare vaderland
bijna goddelijke eer bewezen. Lachwekkend
was de corpulente gid?, die met stentorstem,
buik vooruit, hoofd in de nek, zonder tegen-
spraak te dulden, declameerde: "lei repose
Jean-Jacques Rousseau!"

Van het Panthéon naar eenzelfde soort
heiligdom, de Dême des Invalides met "Ie
Tombeau de I'Empereur". De kleine Corsi-
caan rust volgens zijn testamentaire beschik-
king "sur les bords de la Seine au milieu de
ce peuple français que j'ai tant aimé". Een
mysterie was het dat hier voor ons opdoem-
de. De man, die door het Franse volk eens
hemelhoog werd verheven, daarna bijna on-
menselijk verafschuwd, vormt nu de trots van
Frankrijk. Hier wordt iedere Fransman hyper-
nationalist, voor ons buitenlanders onbegrij-
pelijk.

Toen hierna de 300 meter hoge Eiffeltoren
op een bezoek van ons wachtte en ons uit-
dagend en met wraakgevoelens toegrijnsde- wat hadden we misdaan? ---,. hadden
slechts enkele hoogst bewonderenswaardige
lieden de moed, dit ijzeren gevaarte te be-
klimmen. Voor deze prestatie kregen zij dan
ook na -de afdaling bloemen aangeboden,
"organisiert" door een doctorandus, die niet
Roldueien is en onbekend wenst te blijven.
De rest van het gezelschap was te vinden -
hoe kan het anders in Parijs? - op een ter-
rasje. 's Avonds ging een van onze dierbaren
niet mee uit wegens een letsel aan zijn voet
(volgens boze tongen, aan zijn "hoef"). De-
ze avond toonden twee kosters (beiden
slaagden voor hun eindexamen!) zich hun
ambt waardig. Nog op het terrasje hadden
hun makkers beweerd dat zij die nacht van
plan waren niet thuis te komen, maar de mé-
tro te nemen naar Place Pigalle en daar ver-

60

der hun vertier te zoeken. De kosters wens-
ten hier in geen geval aan mee te doen. Zij
spraken een kort woordje met sterk morali-
serende inslag, maar vonden geen gehoor.
Toen gingen zij naar huis. De losbandige
knapen keerden echter langs de kortste weg
naar de Ecole terug, lichtten de leiders over
hun snode list in en zochten dekking. De
kosters hadden in hun verontwaardiging de
verkeerde weg genomen en bereikten langs
een omweg hun haardstee, waar zij meewa-
rig het verhaal ophingen, dat zij de anderen
waren kwijtgeraakt. Meedogenloos sloot
Mhr. Lenders de poort. "Men moest dan
maar buiten slapen!" Het duurde nog enige
tijd voordat de list ontdekt werd; het optre-
den van een slaperige abbé uit de Ecole was
toen zelfs nodig om de rust op de dortoir te
doen weerkeren. Twee man vielen met een
zucht van verlichting in slaap; de rest lachte
nog in de droom.

Parijs op zondag! Een even grote bedrij-
vigheid, zij het dan een iets normalere, heer-
ste in Frankrijks hoofdstad. Vandaag maakten
we kennis met een Oosterse wereld. We be-
zochten de moskee van de Muzelmannen,
Spaans-Moorse stijl, met een zes en dertig
meter hoge minaret. De binnenplaats van de
moskee was een natuurgetrouwe nabootsing
van het Alhambra te Granada. In de gods-
dienstige afdeling lagen prachtige tapijten,
die volgens ritueel voorschrift niet betreden
mochten worden. Hier stonden we voor een
volkomen vreemde religie, waar we niet veel
van begrepen. Een beetje onwennig voelden
we ons, toen we weer op straat kwamen, en
om in ons gewone doen te raken, streken we
maar weer neer op een Parijs terrasje. De
sfeer was zo gezellig, dat we een foto maak-
ten met moeder en dochter des huizes in ons
midden!

Wat was nu een betere vulling van de
zondagmiddag dan een bezoek aan Versail-
les? Het paleis van de Zonnekoning was
meer pompeus en kostbaar dan mooi. On-
willekeurig raakte je verzadigd van de ver-
blindende praal, die hier ten toon werd ge-
spreid, en dan te bedenken, dat dit alles was
bestemd voor slechts enkele mensen en hun
hofhouding. Mocht iemand de Franse Revo-
lutie niet begrijpen, dan behoeft hij dit maar
te gaan zien en hij zal zich niet meer ver-
wonderen over de ontsteltenis en het mis-
noegen van het straatarme Frankrijk, waarvan
de schatkist in 1789 al jarenlang leeg was.

Het paleis was een labyrint, en het bezoek
een doodvermoeiende aangelegenheid op



deze overdrukke zondagmiddag. later be-
zichtigden we de tuinen, in aanleg al niet
minder fraai dan het paleis zelf. Enkele sluwe
broeders, met als voornaamste aanstichter
Mhr. Hommes, streken al gauw neer achter
een verfrissend glas en staakten de tocht. De
busjes brachten niettemin een uitgedroogde
menigte naar een café. De nijvere waardin
was kennelijk de radeloosheid nabij en bib-
berde dat het een lieve lust was. Men dronk
uit een bonte verzameling van glazen.

De zondagavond zou een hoogtepunt
worden. De muziekliefhebbers, onder aan-
voering van Mhr. lenders en Mhr. Hommes,
vertrokken naar de Opéra, waar - naar
pientere geesten hadden uitgedokterd - Ri-
goletto zou worden uitgevoerd. Enkele on-
muzikale elementen, dezen onder leiding
van Mhr. Slangen en Mhr. Hanraets, wandel-
den op hun gemak naar een. .. terrasje en
boomden er verscheidene uren, onder het
genot van vin de France en voorbijgangers.
De opera-mensen visten achter het net: zij
konden geen kaart meer. bemachtigen. Om
de schijn te redden probeerden zij de rest te
misleiden door om half twaalf bij de Ecole
Bossuet een paar aria's uit de betreffende
opera weg te geven en een onderling afge-
sproken recensie van het ten tonele gebrach-
te af te draaien. Uiteindelijk vielen zij toch
door de mand. De nacht verliep niet als een
traditionele Rolducse nacht. Het kleine
groepje, dat met Mhr. Hommes en Mhr. Slan-
gen een verdieping lager sliep, werd door
een paar rustverstoorders van de hoger ge-
huisveste Rolduciens ernstig belaagd. De op-
zet was, alle kleren achterover te drukken en
de wekker van Mhr. Hommes twee uur voor
te zetten. Men rekende buiten de waard. De
inlichtingen, die men over het slapen van
Mhr. Slangen had ingewonnen, bleken on-
juist. Ofschoon er geen kanon naast hem
werd afgeschoten, werd hij toch wakker.
ToM men hem van zijn priesterlijk boordje
en colbertje wilde beroven, schoot hij over-
eind en trad doortastend op. Zijn collega

verleende met een zaklamp de vereiste assis-
tentie. Het geraffineerde plan mislukte. . .

Montmartre: vroeger de artistenwijk bij
uitstek, nu toeristencentrum. De basilique du
Sacré-Coeur troonde boven op de heuvel-
top. We voelden de scherpe tegenstelling
tussen de eeuwigdurende aanbidding hier en
het Parijse nachtleven, dat zich concentreert
aan de voet van de basiliek.

De namiddag werd zoekgemaakt met een
slenterpartij langs de etalages en boeken-
stalletjes en met inkopen doen. Doodmoe en
bestoft verschenen we aan het souper. 's A-
vonds beperkten we het lopen tot de af-
stand van de Ecole naar de Boulevard du
Montparnasse, waar we op het terras van het
café "Au Départ" ons aangenaam verstrooi-
den temidden van duizenden onbekenden.
We lieten ons zelfs van de muzikale kant ho-
ren en zongen onder het fonkelen van de
wijn, mijmerend over het feit dat morgen
inderdaad het "départ" zou plaats vinden.

Op de terugweg, die aanvankelijk stil, la-
ter zeer luidruchtig verliep, was het de ka-
thedraal van Reims, die ons nogmaals het
schone Frankrijk liet zien. Onze fantasie
dwaalde naar Jeanne d' Arc, die we op het
ruime koor bezig zagen de dauphin te kro-
nen. In deze stad maakten we tevens van de
gelegenheid gebruik om ruimschoots te fou-
rageren. Flessen wijn van allerlei soort kwa-
men de nog lege ruimten in koffers en tassen
opvullen.

Frankrijk maakte weldra plaats voor het
vaderlandse landschap. De trip was ten ein-
de, maar de vakantie ging gelukkig door! Er
is maar één besluit mogelijk van dit reisver-
slag, een besluit dat voor de hand ligt en de
instemming van allen verdient: dank aan
Mhr. lenders, Mhr. Hommes, Mhr. Slangen
en Mhr. Hanraets, die zich zonder uitzonde-
ring als joviale en kundige reisleiders ont-
popten.

Dit uitstapje moet een nieuwe Rolducse
traditie worden, als het enigszins mogelijk is!

HUB BOUR
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Wij waren blij dat de koffers eindelijk in
de laadruimte waren. De regen plensde op
de glimmende kinderkopjes van de Via Gari-
baldi, op de fraaie touringcar van Ploemen-
Schols en op een zielig groepje Rome-reizi-
gers. De regen maakte het vertrekken minder
moeilijk. De bus bood warmte en droogte.
Toen de chauffeur startte, heb ik op mijn hor-
loge gekeken. Het was twintig over acht.
Langzaam schoof de bus door Rome en zocht
een veilig heenkomen. Door de ruiten zag ik
voor de laatste keer de Eeuwige Stad. Auto's
en mensen, huizen, monumenten. Wazig en
nat. Die morgen speelde het weer gemeen
spel met de slapers. Met een trage, passieve
beweging reageerden hun hoofden op elke
schok. Enkele lieden hadden vergeten hun
mond te shJiten. Die morgen hebben wij ge-
zongen van "Och waas ich mêr bie ,mooder
toes gebleven". We meenden er niets van.
Het ging ook niet om de inhoud. Enigszins
plechtig klonk "Arrividerci Roma". Deze
song was ons afscheid. Tussen het zingen
door zoemde de motor, slaande regen klet-
terde boven ons en waterdruppels tekenden
dwaze figuren op de beslagen ruiten. Arrivi-
derci Roma was die woensdagmorgen een
onbestemd gevoel. Ik wist toen niet, waaruit
het afscheid precies bestond. Het was of ik
een tweede Habakuk was geweest die, bij de
haren gegrepen, plotseling vanuit zijn gewo-
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Rolduc zoals het reilt en zeilt

ne doen op het St. Pietersplein was neerge-
zet.

Nu vertrok hij en zo talrijk en verscheiden
waren zijn indrukken, dat het afscheid zeer
vaag was en onbepaald. Terug in de regel-
maat van de Rolducse bel vorm je uit al die
indrukken een bepaald beeld. Terug op Rol-
duc ga je beseffen waaruit het afscheid pre-
cies bestond.

Over de eigenaardigheid van het St. Pie-
tersplein zullen wel velen geschreven heb-
ben. Voor mij is het wonderlijke wel dat je je
in die geweldige ruimte verlaten en klein
weet en toch een weldadige geborgenheid
ervaart in de kolossale uitnodigende armen
van Bernini. Mensen uit vele landen waren
die zondagmorgen op de been en bewogen
als mieren langs de slanke obelisk in de rich-
ting van de St. Pieter. Auto's en bussen baan-
den zich geduldig een weg. De zon scheen
onbarmhartig fel. Massa's water werden in de
lucht geslingerd door de twee reusachtige
fonteinen, links en rechts achter de obelisk.
Om elf uur zou de audiëntie in de St. Pieter
beginnen. Een half uur van te voren stonden
we temidden van honderden mensen langs
de "route" die de paus in de St. Pieter zou
volgen.

Nieuwe groepen, nieuwe mensen kwamen
elk ogenblik binnen en werden na het ver-
tonen van hun kaarten door armenzwaaiende,



potsierlijk uitgedoste politieagenten in een
bepaalde richting gestuurd.

Ons groepje Rolducse Rome-reizigers werd
heel klein temidden van deze luidpratende
mensenmassa. Ergens ver klonken liederen.
De militairen langs het middenpad stonden
stram, volledig bewust als ze waren van hun
waardigheid en uitverkiezing.

De St. Pieter was even onbeweeglijk en
groots als de vorige dag. De duizenden op-
gewonden mensen gaven de St. Pieter aan-
zien en sfeer. Er ontbrak alleen de enorme,
imponerende figuur van de kanselprediker,
die hoog boven de opgeheven hoofden uit
met een stentorstem de glorie van de katho-
lieke Kerk voor eens en altijd verdedigde.
Zoals de persoon van de redenaar is deze
kerk, of liever zo is dit gebouw. Zo is de
overdonderende vuilgrijze gevel met de hei-
ligenbeelden er boven op geplant. Zo is het
rijke, gouden casetten-plafond, de respect
afdwingende zuilen, en zo is ook de glorieu-
ze ten hemel stijgende koepel waar je niet
op uitgekeken raakt als de zon erdoor heen
schijnt. Dit alles is monumentaal, kostbaar,
verbluffend. En toen precies om elf uur ge-
schuif van gordijnen de mensen stil maakte
en de spanning deed stijgen, toen de gehele
kerk plotseling in geel licht werd herboren,
scheen het ogenblik daar dat een machtig
triomfator minzaam glimlachend tussen de
scharen van zijn volk naar de troon schreed.

Ik besefte toen niet welke indruk de paus
op me maakte. Ik heb erover nagedacht. Het
moet de indruk zijn geweest van onzegbare
eenzaamheid. Hij sprak uit het gelige gezicht
met die weemoedige, inschikkelijke glimlach.
Hij sprak uit het zegenende gebaar van zijn
arm. Hij sprak uit zijn eenvoud en verheven
menselijkheid.

Door de middengang bewoog zich de
stoet van politieagenten, de Zwitserse Garde,
en in hun midden de paus 'hoog uitgedragen
boven de duizenden hoofden. Het enthou-
siaste geklap scheen elk ogenblik toe te ne-
men. Zodra de Heilige Vader op de troon
vooraan in de St. Pieter had plaats genomen,
werd het stil. In het Italiaans sprak hij met zijn
opvallend krachtige stem een groet tot alle
aanwezigen. Daarna volgde het eentonige aL
lezen van de groepen die met vurig handge-
klap blijk gaven van hun aanwezigheid. De
paus hield vervolgens een toespraak tot een
groep Franse psychiaters. Van beide heb ik
niets verstaan dan enkele plaatsnamen. Daar-
bij kwam dat we ongeveer tachtig meter van
de troon afstonden. Tussen de langgerekte

halzen van alle mogelijke mensen zag ik af
en toe het lichtrode schoudermanteltje, waar-
boven zich zijn hoofd moest bevinden. Enke-
le slimmeriken probeerden dit bezwaar te on-
dervangen met spiegeltjes die zij, met de rug
naar de paus gekeerd, hoog boven zich uit
hielden. En als de lezer in acht wil nemen dat
de moeheid van een toerist nog al eens in de
benen postvat, dan begrijpt hij dat ik blij
was toen de audiëntie was afgelopen en de
paus naar zijn vertrekken werd teruggedra-
gen. Ik had de paus gezien en gehoord. Dat
was voldoende. Door mannen in pofbroeken
en met gemutste hoofden werden de brede
poorten opengedraaid. Het uitbundige licht
deed me grijpen naar de zonnebril. Wit be-
schenen door de Italiaanse middagzon ver-
zamelden zich de mensen op het St. Pieters-
plein, om vanuit het welbekende raam (twee-
de van rechts) de pauselijke zegen te ont-
vangen.

Wat is de reden dat me het afscheid van
de St. Pieter en van de meeste kerken in Ro-
me bijzonder licht is gevallen? Misschien
woog het overdadige te zwaar op mijn maag, ,

om er nog een sfeer van wijding en gebed in
te vinden; of kwam het omdat in de meeste
kerken de eenheid van stijl zoek was? De tere
eenvoud van de schilderachtige wandmoza-
ieken kwam niet altijd overeen met de zware,
kolossale beelden en zuilen en het friemeli-
ge, bladgouden casettenplafond. Wie deze
kerken bezoekt als interessante musea, zal on-
getwijfeld zijn hart ophalen aan alle schoon-
heid die twintig eeuwen Christendom er heb-
ben achtergelaten. Misschien was het de wij-
ze van uitbeelden die me onsympathiek aan-
deed. Globaal genomen dateren deze Chris-
telijke monumenten immers uit tijden die het
woord "katholiek" op de piedestal van uit-
verkoren-zijn en boven-alles-gelijk-hebben
plaatsten. Zulke opvatting werd voor mij
concreet in de onsympathieke pausafbeeldin-
gen van grafmonumenten uit vorige eeuwen.
Het zijn geen herders meer, deze pausen,
maar machtige hautaine heersers voor wie
ieder knie zich buige. Eén grafmonument heb
ik gezien dat uit de zestiende eeuw stamt en
toch niet meedoet aan deze parade van zelf-
verheerlijking. Het is de zorgelijke, aanvaard-
bare gelaatsuitdrukking van Adrianus VI door
Peruzzi in de Santa Maria Del!' Anima ver-
eeuwigd, die eerbied afdwingt en vertrou-
wen in het gezag van deze bovenmenselijk
belaste mensen.

Het kan de Rome-reiziger overkomen dat
hij een forse kerel met uitgestrekte armen
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ziet geknield op de vloer van een dru.k be-
zochte kerk. Of dat een gemoedelijke bedie-
naar van het Woord Gods wijdbeens in de
biechtstoel de krant zit te lezen. Hij moet dan
ongemerkt glimlachen. Want hij heeft ervaren
dat aan gindse zijde van de Alpen mensen
verblijven met een geheel andere religiosi-
teit dan de zijne. Mensen, die "überhaupt"
geheel anders zijn dan hij.

De Italianen die wij hebben ontmoet ver-
kochten overwegend ansichtkaarten. Waar je
ook uit de bus stapte, overal doken deze lie-
den uit de mensenmassa op. Iedere keer het-
zelfde procedé: even luisteren, dan "Tede-
schi, signori?" "No, no, Olandesi!" En dan
riepen ze soms met twee tegelijk in een soort
gespeelde vervoering "Oraanje bovèn". Om
de klanten gunstig te stemmen, weet u.

Eén van hen heeft ons vervloekt. Hij had
gelijk. Nog voordat hij iets over de prijs van
zijn fotokaarten had gezegd zeiden we: "Ah,
bello, ma troppo caro, troppo caro!" Dit was
te veel voor zijn Italiaans gevoelig gemoed.
Een collega van hem pakte de verkoop han-
diger aan. Het was een kerel van rond de
twintig, hij stond meestal aan de poort van
het klooster waar we logeerden. Hij verkocht
zijn kaarten spelenderwijs onder het gesprek,
bestaande uit brokjes Frans, Duits en Italiaans.
Een prachtig volkstype met een wilde bos
zwarte haren, een ongeschoren gezicht en
goedige, bruine ogen. Om hem heen liepen
voortdurend enkele schooiertjes van jongens
naar wie hij vertrouwelijk knipoogde. Van
het wielrennen liep het gesprek naar de film
die hij erg duur vond. Trots vertelde hij dat
hij in verschillende films van De Sica had
meegespeeld; ook in "Ben Hur" had hij een
rolletje gekregen. Fellini werd in Rome niet
erg gewaardeerd, meende hij. Ook Giulietta
Masina niet. Maar Gina en Sofia Loren.."..
ah, molto belle! En begrijpend lachten de
jongens en hij hun mooie witte tanden bloot.

Wat bi} al die mensen opvalt, bij de poli-
tieagent die je de weg vraagt, bij de snorrige
ijsverkoper die je voor een sigaret een gelato
(buono, buono!) geeft, bij de caféhouder die
tussen twee glazen wijn een beschouwing
houdt over het weer dat is die blijde
ongedwongenheid. Onder de brandende zon
leven deze mensen vlug en intens. Ze zijn
beweeglijk en sprankelend van leven als hun
fonteinen, maar hun uitrusten is even inten-
sief.

Misschien was dit het zwaarste van het af-
scheid: de spontaneïteit en ongekunsteld-
heid van dit land en dit volk, het laten varen
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van alle vormelijkheid en het leven grijpen
zoals het naar je toekomt. Even zwaar was
zeker het afscheid van hun muzikale, expres-
sieve taal.

Van het Italiaanse eten en de wijn durf ik
beslist niets te vertellen. Ik durf niet riskeren
dat de een of andere gevoelige Rome-reizi-
ger een acute maagstoornis (te verhelpen
met noriet) oploopt enkel door geestelijke
beïnvloeding. Zouden de oerdegelijke Hol-
landse koe en het vette Limburgse varken
ooit meer gewaardeerd zijn dan in de maand
april?

Voor mijn gevoel moet je 's avonds op
een stille plek in de buurt van het Forum
Romanum gaan zitten en denken. Dan zijn
de zuilen- en tempelresten sfeervol verlicht
door rood en groen en uit het donker komt
het beroemde Forum als levend te voor-
schijn. Je gaat fantaseren, associëren en mij-
meren welke handen de deurposten hebben
aangeraakt, welke toga's van welke voorna-
me senatoren er langs zijn gestreken. Dan
gaat de wereld van de klassieke oudheid
open en dit rustige zitten wordt een van de
dierbaarste herinneringen aan Rome. Wij
hadden er jammer genoeg niet de tijd voor.
Wij hebben zondagmiddag een wandeling
gemaakt over het Forum Romanum en het
Colloseum bezocht. Het was wel allemaal
groots en imponerend. Het Colloseum maak-
te een geweldige indruk door zijn afmetin-
gen. Maar de stenen spraken niet. De rom-
melige resten van het met onkruid begroeide
Forum, die we in de wandeling passeerden,
zeiden me zo goed als niets. Hiervoor is tijd
nodig, gelegenheid tot rustig denken. En dit
geldt ook voor de vele kunstschatten die ik
heb gezien, maar niet genoten. Hoeveel tijd
zou iemand nodig hebben om de Sixtijnse
Kapel werkelijk te zién, die een onderdeel
vormt van het Vaticaans Museum? We heb-
ben aan dit museum één morgen gespen-
deerd. Het lag ook niet in onze bedoeling.
bij deze bezoeken om een andere dan een
oppervlakkige indruk te krijgen. Het toont
juist de onuitputtelijke rijkdom van Rome, dat
ook de meest verwende toerist nog altijd tijd
te kort heeft.

Dieper heb ik het christelijk verleden be-
leefd in de catacomben van San Callisto. In
de kleine, vochtige ruimte stonden we ge-
schaard om het altaar waar Mgr. Moors de
Mis opdroeg. Wij stonden binnen in de aar-
de. Er hing een muffe lucht en licht was er
weinig. De wanden waren naakt en waar het
zonlicht door hoge tralies binnendrong,



kroop het mosgroen langs de muren. Naast
ons volgde een groep Spaanse(?) senorifas
de H. Mis. Haar hoofden waren bedekt met
fijngeweven, zwarte sluiers. Evenals wij dien-
den zij hardop de Mis. Haar antwoorden
klonken door de onze heen. Ik moest denken
aan de wereldomvattende eenheid van de
katholieke Kerk, die hier tot uiting kwam in
het verschillend uitgesproken kerklatijn. Na
de Mis werden we langs de vele in het mer-
gel uitgehouwen graven rondgeleid. Een van
de mooiste beelden heb ik toen gezien, na-
melijk het beeld dat de H. Cecilia voorstelt,
pas op de grond gevallen door de bijlslag
die haar hals heeft getroffen. Het is zo le-
vensecht dat dit meisje elk ogenblik zou
kunnen opstaan en wegwandelen. Het geeft
de hevige spanning van dit jonge lichaam
weer en tegelijk de vredige kalmte van de
martelaren. Het is verstilde dynamiek.

Als we langs het smalle trapje de zon te-
gemoe.f lopen, laten we de dood achter ons;
een prachtige dag ligt te wachten.

Via E. Rosa nr. 1 is het adres van het Ne-
derlands College, het tehuis van Nederlandse
priesterstudènten in Rome. In de gezellige
hal werden we door Mgr. Damen hartelijk
onthaald op heerlijke wijn en sigaren van de
beste soort. Behalve de heren studenten wa-
ren bovendien aanwezig Mhr. Berkels, Mhr.
Bosch en Mhr. Lemmen. De gezelligheid
steeg nog, toen onze bisschop, Mgr. Moors,
zich onder het gezelschap mengde. Staande
in groepjes heben wij gepraat en gelachen
over onze en hun belevenissen in Rome, tot-
dat Mgr. Moors enkele treden van de brede,
marmeren trap beklom voor een speechje dat
in het bijzonder gericht was tot de Rolducse
Rome-reizigers.

Het was ook voor hem de eerste keer dat
hij de Eeuwige Stad bezocht, en de gevoe-
lens die Rome in hem opwekte, waren vooral
verwondering en bewondering. Verwonde-
ring allereerst over het eigen karakter van
dit volk. Hij hoopte dat Rome ons had ge-
leerd dat het Nederlands katholicisme niet de
enige vorm van godsdienstbeleving was. Be-
wondering voor al het schone dat deze stad
bevatte, en dit gevoelen mondde vanzelf uit
in dankbaarheid ten opzichte van de Heer
die dit alles had gemaakt. De monumenten
waren de combinatie van het menselijke en
goddelijke, ja in Rome leefde vooral intens
het bewustzijn van Gods Kerk, de wereld-
kerk. En in Rome was onder haar vertegen-

woordigers de voorldurende zorg tot uitbrei-
ding van het Christendom. Zijn hoop was dan
ook dat ons verblijf te Rome er toe zou bij-
dragen dat hij vele medewerkers kreeg die
meehielpen deze zorg te verlichten. In naam
van de Rolducse Rome-reizigers dankte Mhr.
Timmermans Monseigneur voor zijn woorden.

Wij zijn, zeil hij, als de barbaren zovele
jaren geleden over de Alpen getrokken en
hebben ons gelaafd aan de rijke, klassieke
cultuur. In tegenstelling tot Hannibal is onze
opzet tevens, om een pelgrimage te houden.
In die zin hebben wij boven het graf van Pe-
trus enkele ogenblikken gebeden en van-
morgen in de Catacomben de H. Mis opge-
dragen als een symbool van de wereldkerk
waartoe wij behoren. Wij allen stemden vol-
ledig in met de woorden van dank gericht tot
Mgr. Damen en het Nederlands College. Het
hartelijk samenzijn werd besloten met het
zingen van "Evviva Giovanni, padre nostro e
papa", welk lied die avond in première ging.

Toch bepaalde zich het afscheid van het
Nederlands College in de eerste plaats tot
twee van zijn leden: Mhr. van Elven en Mhr.
Verreck, die gedurende de vier dagen van
het verblijf in Rome onze gidsen waren ge-
weest. Zij hebben ons de betekenis van mo-
zaïeken en andere afbeeldingen verklaard en
het verleden van de voornaamste kerken en
gebouwen laten herleven. In de bus door de
microfoon ot in gesprekken hebben zij verteld
van Rome, hun woonplaats. Zij hebben ons
op het Forum de plaats gewezen waar Caesars
lijk heeft gelegen en in de Ara Coeli de'zij-
kapel waar de wereldberoemde bambino
zoetelijk voor zich uit staart en door een
motortje langzaam naar voren en weer terug
wordt bewogen.

Het is aan hen te danken dat wij in de
wijde ruimte van de Sf. Pieter de teen van
Petrus vonden, die tengevolge van het eeu-
wenlang zoenen stomp en glimmend i, ge-
worden. Zij maakten ons affent op een onop-
vallende, maar prachtige wijwatersbak, of op

. een goedkoop reproducties-winkeltje. In de
doolhof van bezienswaardigheden die Rome
heeft, hebben zij ons naar het 'klassieke, het
middeleeuwse en het moderne Rome geleid
door richting te geven aan ons kijken. Het
waren zeker niet alleen Italianen van wie wij
die morgen in Rome afscheid moesten ne-
men.

Zo snel als de bus reed, was ons atscheid
van land en volk. In Italië kwam nog af en
toe de zon door en een waas van voorbije
regen hing dan aan de horizon. Tegen de
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trapsgewijs stijgende hellingen hingen de
druiven te rijpen en ergens bewerkte een
vrouw klein en armoedig het land.

Assisië: schilderachtig gelegen en een
sfeer ademend die ik niet kon bepalen. Er
was rust en een zekere religieuze ingetogen-
heid. Siena met het unièke marktplein: de
artistieke, ruimtelijke verwerkelijking van de
sterk levende, middeleeuwse gemeenschaps-
gedachte. Tenslotte Florence: het onvergete-
lijk San Marco-klooster. De Dom. De Piazza
Signoria waar de logge, van kracht en macht
sprekende figuur van Neptunus in het water
van zijn fontein staat, gecontrasteerd door
uiterst bevallige zeegodinnen en inferieure
goden. Waar de stoere, mannelijke David
over de hoofden van drukke toeristen staart.
Autoweg. Bergen. In de verte schenen de
bergruggen zomaar in de lucht te hangen.
We reden door de Dolomieten; vervaarlijke
composities in grijs en groen. Het Alpenland-
schap was liefelijker. Oostenrijk. Bergweiden
met houten hutten. Dorpen en stadjes als
operettemuziek. Duitsland. Autowegen. Brok-
ken steen, ingevallen huizen, het verleden.
Torenflats, rokende industriebedrijven, de
toekomst. Autowegen. Bekende streek rond
Keulen. De grens. Nederland. Limburg. Zuid-
Limburg. Weelderig groen en heuvelige
boomgaarden en weiden achter Vaals beza-
ten een eigen bekoorlijkheid in de rijke ver-
scheidenheid van landschappen die we had-
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den ontmoet. De bus beschreef een boog
door Zuid-Limburg, en in de laan van Rolduc
was ze op zeven man na leeg. We namen
afscheid van de chauffeurs. Zij hebben de
reis uitstekend verzorgd en ons een gevoel
geschonken van onvoorwaardelijk vertrou-
wen. Getuige daarvan is het vele slapen in
de bus. We stonden op het voorplein, de he-
ren en de jongens. Mhr. Salemans en Mhr.
Timmermans, de Rome-reizigers hebben van
u afsched genomen als hun vrienden en lei-
ders. Voor u heeft deze reis ongetwijfeld
veel langer geduurd dan veertien dagen, als
we organisatie en nasleep in het oog hou-
den. Ons afscheid was daarom ook oprechte,
misschien niet uitgesproken dank voor de
mogelijkheden die u hebt geschapen.

Naast onze koffers stonden wij op het
voorplein. Met een luide claxonstoot ver-
dween de lege bus om de hoek. De Rome-
reis was voorbij; Rome zelf bleef voor ons
echter tevens toekomst. . . Het was de voor-
avond van ons vertrek uit Rome. We stonden
met de rug gekeerd naar de bruisende Trevi-
fontein en wierpen over het hoofd een munt-
stuk in het koele, heldere water. Op de bo-
dem lag hét te glinsteren in het licht van de
schijnwerpers. Het is de troost van het af-
scheid: arrividerci, ik kom terug.

JOS GROOTJANS



HET EERSTE ROLDUC

Wie op Rolduc woont en leeft, komt haast
vanzelf met het verleden van het huis in aan-
raking. Hij kent de stichter Ailbertus, wiens
gebeente nu in de crypte rust en door zes
kijkvenstertjes begluurd kan worden. De ge-
brandschilderde ramen in de stemmige be-
nedenkerk herinneren hem o.a. aan de H.
Norbertus, die bij een retraite te Rolduc het
zogenaamde spinwonder aan het hoofdaltaar
van de crypte beleefde. Van enige abten,
wier gestalten ons van donkere grafstenen
tegemoet treden, kennen sommigen zelfs de
opmerkelijke daden uit hun bestuur (b.v. van
Lamberti of Heyendal). Maar de meesten van
ons denken aan de oude abdij als aan een
groot grijs klooster, waar monniken zich rus-
tig en ingetogen door gangen en tuinen
voortbewogen of in de hoge kerk hun lange
getijden zongen. Een voorstelling die de stu-
dentenmond weergeeft met de term "het
knoeroude Roda". Zelfs degenen die zich
voor deze "Rolducse dag" met vlijt verdiept
hebben in het boekje "Schetsen en Herinne-
ringen", hebben alleen maar gelezen over
het wel en wee van een van de wereld afge-
sloten kloostergemeenschap, die in stilte
leefde en werkte.

"Godsdienstig en cultureel centrum van
het hertogdom Limburg", zó noemt Dr. Boe-
ren de oude abdij 1). Dat geeft een andere
kijk op het "eerste Rolduc". Wanneer me"

De Rolducse Dag

de koorheren van toen aansprak met "pater",
kregen zij hetzelfde onwennig gevoel dat
een wereldgeestelijke bekruipt, als hij met
de eervolle term "pater" wordt betiteld. Het
waren immers geen monniken, maar koor-
heren of kanunniken, die leefden volgens de
regel van de H. Augustinus en als wezenlijk
doel hadden de directe zielzorg in de paro-
chies.

Ailbertus en zijn eerste opvolgers stonden
.weliswaar afwijzend tegenover dit werk naar
buiten. Maar het hertogelijke huis van Lim-
burg heeft de abdij eenvoudig enkele paro-
chies toegewezen, en abt Erpo (1141-1178)
heeft definitief gekozen voor de zielzorg: hij
stuurde er zijn kloosterlingen als pastoor
heen.

Heeft de abdij in de Middeleeuwen na een
bloeiperiode van anderhalve eeuw een tijd-
perk van verval gekend, dan kwam dat ook
op dit terrein tot uiting. De mistoestanden die
bijdroegen tot de opkomst van het protes-
tantisme vond men ook bij de koorheren van
Kloosterrade: zo klaagt abt Heyendal in de
Annales Rodenses 2) over enkele pastoors,
die voor hun eigen kinderen meer over had-
den dan voor hun parochianen. De pastoors
van Limburg en Baelen gingen zelfs tijdelijk
over tot het protestantisme 3). De abdij had
trouwens te weinig kloosterlingen om er goe-
,..fezielzorgers uit te kunnen kiezen. Wanneer
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in 1557 een nieuwe abt gekozen moet wor-
den, wonen er slechts twee koorheren in de
abdij en acht als pastoor in de parochies 4),
terwijl toch reeds in 1248 de abdij zo rijk met
goederen begiftigd was, dat de pauselijke
legaat Petrus Capocci het verantwoord acht-
te, dat de abdij 40 kloosterlingen opnam 5).
In 1600, bij de dood van abt Wormbs, die
drie keer moest aanzien dat doortrekkende
troepen het klooster plunderden en er de
brand in staken, is het getal zelfs geslonken
tot zeven, drie te Rolduc en vier elders als
pastoor 6). Maar honderd jaar later, om pre-
cies te zijn in 1698, is het getal kloosterlingen
31 !

Twee oorzaken zijn er voor deze omme-
keer aan te wijzen. Door zijn onverzettelijk-
heid had abt Lamberti gezorgd, dat Rolduc
en omstreken na de lange 80-jarige oorlog
niet toegewezen werden aan de Republiek
der Verenigde Nederlanden, die in haar ge-
bied alle kloosters ophief, maar aan Spanje.
Rolduc kon voortbestaan. Vervolgens het
belangrijke feit, dat abt Petrus. van der Ste-
ghe in 1680 een hervorming van de klooster-
tucht doorvoerde ondanks het grote verzet
van de oude kanunniken. In de abdij werd
opnieuw een ideaal beleefd, dat jonge men-
sen aantrok en dat nieuwe inspiratie gaf voor
het werk in de zielzorg.

Zoals Kloosterrade begonnen is, zo heeft
het ook zijn historie kunnen besluiten: met
een eeuw van GEESTELIJKE bloei. De meeste
boeken en artikelen over het Rolduc van de
18de eeuw spreken over de verdiensten die
Rolduc zich verworven had op economisch
en politiek terrein, met name op het gebied
van de mijnbouw. Inderdaad heeft de mijn-
bouw in de streek van Kerkrade een hoge
vlucht genomen, toen de abdij zelf de lei-
ding van de ontginning nam (1742). Vooral
de laatste abt, Chaineux, deed reeds als pro-
visor veel voor het invoeren van een betere
techniek -op de mijnen, voor een beter eco-
nomisch beheer. Kerkrade dankt aan hem
zelfs de aanleg van twee nog bestaande
hoofdwegen: de tegenwoordige Nieuwstraat
(de weg langs de grens) en wat wij nu de
Hoofdstraat en, onder de tunnel door, Kerk-
radersteenweg noemen. Het zijn lang de eni-
ge steenwegen gebleven in Kerkrade.

Ook voor het politieke belanSJ van het
Land van 's-Hertogenrade en van het oude
hertogdom Limburg hebben de abten als
voorzitter van de Statenvergadering zich
sterk ingezet. Heyendal verwierf er zelfs de
titel "Decus Statuum" (Sieraad der Staten)
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mee; abt Fabritius heeft zich afgesloofd om
deze streken te sparen voor het krijgsgeweld
van de Oostenrijkse successieoorlog (vooral
in de jaren 1745-'48).

En toch ligt niet hier de eigenlijke groot-
heid van de abdij Rolduc in de 18de eeuw,
maar in de geestelijke uitbloei, die zijn begin
vond in de kloosterhervorming van 1680. Dat
jaar was naar het aanvoelen der koorheren
een nieuw beginpunt in de geschiedenis der
abdij. Als symbool daarvan legde men een
nieuwe lijst van kanunniken aan, waarbij de
eerste geprofeste van 21 november 1681 de
rij opent van 144, die zich in de loop van
ruim een eeuw aan de strengere constituties
onderwierpen 7). Nu zijn er nog vier afschrif-
ten bewaard van de historie dezer "reforma-
tio" 8), wel een bewijs, dat dit belangrijke
gebeuren voor de latere generatie kanunni-
ken telkens werd opgehaald. In 1780 her-
denkt men plechtig het eeuwfeest van deze
kloosterhervorming, terwijl men God dank
brengt voor de grote weldaad die Hij in 1680
aan de abdij had bewezen 9).

Heeft abt van der Steghe deze hervorming
ingevoerd, de eigenlijke voltooier er van is
abt Joannes Bock, wiens driedelige grafsteen
enige jaren geleden onder de kerktoren is
geplaatst. We bezitten jammer genoeg van
deze interessante figuur geen portret, waar-
schijnlijk heeft hij het niet willen laten maken,
want het was een strenge, sober levende
man, die geen opschik om zich heen wilde
hebben. Als laat geroepene trad hij eerst op
27-jarige leeftijd in het klooster. Na enige
jaren, in 1675, wordt hij zo gegrepen door
een geestelijk vuur, dat hij op zijn naamfeest,
Sint Jan de Doper, een acte van volkomen
toewijding aan God ondertekent. In ons ar-
chief ligt nog het blad papier met Bocks fijn
regelmatig schrift. Verschillende jaren her-
nieuwt hij zijn belofte en tekent telkens op-
nieuw, in 1676 met zijn eigen bloed, "de mon
propre sang", zoals de verbleekte handteke-
ning nog laat zien 1°). In 1683 door de koning
van Spanje tot abt benoemd, wist hij in kal-
me onverzeftelijkheid de hervormde geest in
de abdij volledig te doen doordringen on-
danks de jarenlange tegenstand en intriges
van de oudere koorheren, die niets van ver-
andering in de kloostergebruiken wilden we-
ten 11).De nieuwe constituties eisten namelijk
een herstel van de clausuur; het uitgaan en
ontvangen van bezoek was drastisch be-
perkt, de kanunniken zorgden niet meer zelf
voor hun kleding, allen droegen een gelijk
kleed (zwarte toog en er over heen een bre-



de wifte band vanaf de hals tot onder de lin-
ker arm); er kwam een vaste strengere d~g-
orde met geregeld en vernieuwd koorgebed.
De grote feestmaaltijden die er vroeger in de
abdij werden gehouden bij de inkleding,
professie en priesterwijding der jonge ka-
nuniken, waren abt Bock een doorn in het
oog. Bij zo'n gelegenheid moeten er inder-
daad heel wat genodigden uitbundig met de
koorheren getafeld hebben, wanneer 'Ien-
minste alles verorberd is, wat de provisor in
een brief van 9 april 1675 als noodzakelijk
aangeeft: Voor het feest bij de inkleding van
kandidaat Daniels lijkt mij een halve aam wijn
te weinig. Het moet op zijn minst een hele
aam zijn (aam is een oude vochtmaat, die ge-
lijk staat met 1.55 hl. of ruim 200 flessen).
Bovendien moet zijn vader ook nog leveren
twee schapen en twee kalveren, 50 pond bo-
ter, gevogelte en ander vers vlees(!) 12).Om
aan alle excessen een einde te maken nodig-
de Bock op 25 november 1685 eenvoudig
niemand van de familieleden uit bij de pro-
fessie van Nicolaas Heyendal, de eerste novi-
ce die hij zelf had aangenomen. Een al te
rigoreuze maatregel.

Eenvoud en strengheid van leven was het
ideaal van abt Bock. . Voor zijn persoon
maakte hij geen uitzondering. Zijn waardig-
heid als prelaat wenste hij niet door uiterlijke
middelen op te houden: de koets die ter
beschikking van de abt stond, besloot hij niet
te gebruiken, hij ging te voet, ook naa.r
Aken; één dienaar was voldoende begelei-
ding en zelfs die ene kon vaak thuis blij-
ven 13).

De nieuwe geest in de abdij breidde zich
ook uit tot de zielzorg. Gebruikte abt van
der Steg he de posten in de parochies om
weerspannige kanunniken kwijt te raken, abt
Bock kon dank zij de talrijke novicen een
positievere houding aannemen. Voor hem
lag in de zielzorg het grote werkterrein van
dé koorheren. Zielzorgers moesten allereerst
degelijk geschoold zijn. Derhalve werd het
halfslachtige theologische onderwijs in de
abdij vernieuwd en afgestemd op de praktijk
van het parochiewerk. De lesgevers waren
aanvankelijk jonge afgestudeerden van de
universiteit van Leuven, die college gevolgd
hadden bij de professoren van de rigoristi-
sche richting 14);vanaf 1698 verzorgden lec-
toren uit de eigen rijen de theologische cur-
sussen, die de jonge koorheren acht à tien
jaar moesten volgen, eer zij naar een paro-
chie gezonden werden. Als leidraad voor
hun leven en werken aldaar diende het waar-

dige hoofdstuk "De curatoribus animarum in
parochiis" uit de "Regulae" voor de ver-
schillende ambten, opgesteld in 168415). Bo-
vendien maakten abt Bock en zijn opvolgers
meer kloosterlingen vrij voor de zielzorg. De
pastoors van de grote parochies kregen een
jonge confrater als kapelaan - destijds vice-
pastor genoemd. Breidde een hulpkerk zich
uit, dan werd ze tot zelfstandige parochie
verheven, zo in 1695 het ons welbekende
Eupen in België, dat uiteindelijk zelfs drie
kapelaans telde. Op het einde van de 18de
eeuw bediende de abdij Rolduc aldus 13 pa-
rochies (7 in België: Baelen, Goé, Limbourg,
Henri-Chapelle, Eupen, Welkenraedt en
Membach; 5 in Duitsland: Herzogenrath, Af-
den, Doveren, Herstel en Lommersum; 1 in
Nederland: Kerkrade) en twee vrouwen-
kloosters (Sinnich in België, Marienthai in de
Eifel). Van de ongeveer 40 kanunniken die
Rolduc gewoonlijk telde, waren er voortdu-
rend 25 werkzaam in de zielzorg.

De parochianen hebben bij de Rolducse
pastoors een eerlijke bezorgdheid voor hun,
geestelijk welzijn bespeurd, maar zij hebben
het bij hen niet gemakkelijk gehad. De her-
ders, zelf gevormd in een strenge vroom-
heid, eisten van hun schapen een ernst des
levens, waarin toneelspel en vooral dansen
niet toegestaan waren. Ideeën, die in de
geest van de tijd lagen, maar door de Rol-
ducse heren met bijzondere ijver verkondigd
werden. Het feest van de kerkwijding met de
daaraan verbonden kermis was voor de pa-
rochianen jaarlijks een ruime gelegenheid
tot dans en vermaak. Biedt ze als tegenwicht
een geestelijk extraatje, redeneerde abt Jo-
annes Bock, en verkreeg in 1687 van Rome
voor de Rolducse parochies een volle aflaat
op het feest van de kerkwijding, mits de ge-
lóvigen dan deelnamen aan een 40-urenge-
bed! Zo bleven ze weg van het dansen en
andere "onbeschaamdheden" 16). Gelovigen
die de noodzakelijke geloofswaarheden niet
kenden of te weinig berouw toonden, ont-
vingen in de biechtstoel geen absolutie. On-
der Bock werden zelfs vrome deelnemers
aan een Lucia-bedevaart naar de abdijkerk
zonder absolutie weggestuurd vanwege hun
godsdienstige onwetendheid 17). Geen won-
der, dat de Rolducse kanunniken uitgekreten
en aangeklaagd werden als Jansenisten en
Rigoristen. In de loop van de 18de eeuw
verdween de felheid van denken en optre-
den, maar de kanunnik S. P. Ernst moet in
1783 nog bekennen, dat de Rolducse biecht-
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vaders niet erg gezocht zijn wegens hun
strengheid 18).

De abdij was het centrum waar de zielzor-
gers gevormd werden en op hun taak voor-
bereid in ernstige studie. Nicolaas Heyendal
legde van 1698 tot 1712 als lector in de theo-
logie de basis voor dat onderwijs. Vier dicht-
beschreven folianten van honderden bladzij-
den in ons archief getuigen van zijn noeste
arbeid 19). Waarschijnlijk tijdens zijn abbati-
aat (1712-1733) schreef hij als een tweede
Ignatius voor zijn geestelijke kinderen de
"Exercitia Spiritualia" (Geestelijke Oefenin-
gen) om te gebruiken tijdens de zes dagen
die voorafgingen aan de jaarlijkse vernieu-
wing van de -geloften. Iedere geprofeste
schreef ze over, nam dit geestelijke testa-
ment mee naar de parochie en gebruikte het
telkenjare bij zijn retraite in de abdij. De ab-
ten volgden hun kanunniken bij het paro-
chiewerk, gingen op visitatie, riepen onge-
schikte krachten naar de abdij terug, zonden
nu en dan een uitvoerig schrijven met richt-
lijnen voor het parochiewerk en de samen-
woning der confraters 2°). Was het geestelijk
ideaal der Rolducse koorheren streng, mis-
schien te streng, ze vonden er tenminste een
sterke stimulans voor hun voornaamste taak,
voor de zielzorg onder de bevolking rond
de abdij en vooral in de streek van Um-
bourg, Eupen en Henri-Chapelle.

De Franse Revolutie maakte een abrupt
einde aan het kloosterleven. Op 1 septem-
ber 1796 schafte de Republiek, waartoe ons
gewest toen reeds behoorde, alle mannen-
kloosters af en confisceerde hun goederen.
De koorheren kochten bij de openbare ver-
koop van 23 maart 1797 de abdijgebouwen
en de andere goederen terug, in de hoop
het klooster eens te doen herleven. Toen dit
uiteindelijk onmogelijk bleek, lieten de over-
gebleven kanunniken zich ontslaan van de
gelofte van armoede en verdeelden onder
elkaar- het kloosterbezit in 1805. Geïnspi-
reerd echter door hun confrater en leider, de
talentvolle en energieke S. P. Ernst, pastoor
van Afden, besloten zij de abdijgebouwen
met de tuinen buiten de verdeling te houden
en deze geheel volgens de oude geest van
de abdij te bestemmen "voor een godsdien-
stig doel van algemeen belang, in het bij-
zonder voor een bisschoppelijk seminarie",
daarbij denkend aan een groot-seminarie 21).
Na vele pogingen hebben zij tenslotte Rol-
duc in 1819 geschonken aan het bisdom
Luik, dat eerst in oktober 1831 een klein-se-
minarie kon openen in de oude abdij. Om

70

hun ideaal, een school voor priesterstuden-
ten, meer bestaanszekerheid te geven, schon.
ken zeven oud-kanunniken ook hun per-
soonlijk aandeel aan het bisdom Luik. En als
in 1843 het armlastige apostolisch vicariaat
Roermond met veel leed Rolduc overneemt,
verlenen twee nog levende kanunniken een
flinke geldelijke steun 22). Zo hebben de
laatste koorheren ook individueel het wezen-
lijke doel der abdij voor ogen gehouden:
Rolduc, een huis dat jonge mannen gereed
maakt voor het zielzorgwerk in de parochies,
Al is de bevolking van Rolduc nu anders ge-
worden, een breuk met het verleden is er
niet, hoewel wij het doel indirecter moeten
bereiken.

1) P. C. Boeren, De abdij Rolduc, Godsdienstig en
cultureel centrum van het hertogdom Limburg (1104-
1804), Maastricht 1945.

2) Annales Rodenses (uitgave E. de Lavalleye), Luik
1852, blz. 119.

3) Vgl. J. Thisquen, Histoire de la ville de Lim-
bourg, I, Verviers 1907, blz. 253, 278 en 279. G. Da-
venne, Hotes et documents pour servire à I'histoire
de communautés reformées de Verviers, Hodimont, Pe-
Iit-Rechain et Limbourg, in Bulletin de I'institut ar-
chéologique liégeois, 68 (1950-51) blz. 42.

4) Vgl. J. Kleyntjens, De verkiezing van den laat-
sten abt van Rolduc vóór de Hervorming, in Publica-
tions 69 (1932) blz. 63 en 64. - Die verkiezing vond
plaats op 8 november 1557. Kleyntjens laat afdrukken
1577, zelfs 1777 in zijn gelijknamig artikel in Rolduc's
Jaarboek 1932 (blz. 77). Welke "Hervorming" be-
doeld is, blijft een raadsel. Is het die van Luther, dan
zou de abtskeuze vóór 1517 gehouden moeten zijn.

5) J. Paquay, Bijvoegsel aan 't cartularium van Rol-
duc, nr. 9, in Publications 40 (1904) blz. 233 en 234.

6) Rolduc, archief der abdij, oorkonde 53 (d.d. 17
oktober 1600). Het waren de pastoors: Walramus
Clocker van Baelen, Jacobus Fabricius van Kerkrade,
Leonardus Cruchten van Doveren, Everardus Breue-
rius van Eupen, en de inwonende kanunniken: Urba-
nus Harsetanus, Joannes van der Maer, Gulielmus
Wilre (elders Wyler genoemd).

7) "Catalogus canonicorum regularium abbatiae
Rodensis a tempore reformationis", in hs. 27, fol. 111v-
118 (Rolduc, archief der abdij).

8) Historia reformationis van de hand van N. Hey-
endal. Twee handschriften in het Rijksarchief te Maas-
tricht en twee te Rolduc, hs. 9 en hs. 27, fol. 27r-82v.

9) Vgl. C. de Clercq, De kloosterhervorming van
1680 en het jubileum van 1780 te Rolduc, in Rolduc's
Jaarboek 38 (1958) blz. 80-82.

1°) Een foto er van in Roda Sacra, 1954, blz. 19.
11) Vgl. C. de Clercq, Abt Bock in de branding

(1683-1700), in dit Jaarboek.
12) Brief van Reinier van der Steg he aan zijn broer,

abt Petrus van der steg he, d.d. 9 april 1675 (Rolduc,
archief der abdij, porl. 19).

13) Annales Rodenses, blz. 185.
14) Vgl. C. de Clercq, Theologisch onderwijs en

vorming te Rolduc van 1680-1796, in Roda Sacra,
1954, speciaal blz. 25-27.

15) Regulae communes officiariorum abbaliae Ro-
densis (goedgekeurd in het kapittel van 15 december



1684) in hs. 33, blz. 1-26, en hs. 36, fol. 7r-17r (Rolduc,
archief der abdij).

16) Diarium (Rolduc, archief der abdij, hs. 7) onder
30 mei 1687.

17) Annales Rodenses. blz. 192.
18) In een brief aan Dom Clément O.S.B. te Parijs,

d.d. 1 juli 1783, uitgegeven door C. de Clercq in De
Gulden Passer, 31 (1953) blz. 176-179.

19) Hs. 41-44, verder nog verschillende afschriften.
In 1955 en 1956 ontving het archief van Rolduc uit
de pastorieën van Kerkrade, Waubach en Herzogen-
rath en uit de bibliotheek van de paters Redempto-
risten fe Willem en van de paters der H. Harlen te
Valkenburg in onbeperkte bruikleen diverse theologi-
sche handschriften, afkomstig uit de abdij. Met de
ijverige hulp van de studenten H. Bloemen, R. Creu-
zen en P. Hautvast werden de ruim 100 nummers on-
langs definitief geordend.

20) Bekend zijn er nog uit de jaren:
1699-1703, brieven aan de in 1686 opgerichte con-

ferentie voor priesters van het hertogdom Limburg,
in 1703 als boekje uitgegeven (vgl. C. de Clercq,
Roda Sacra 1954, blz. 26 en 36).

2 september 1713, een instruclie van abt Heyendal
(Aken, bisschoppelijk archief, pfa Herzogenrath, St.
Marien 18).

12 maarl 1733, schrijven van abt Heyendal aan de
geestelijken in Eupen (vgl. J. G. Heinen, pfarrge-
schichte Eupens, Eupen 1896, blz. 76).

17 september 1763, een monitum van abt Haghen

aan de geestelijken van Kerkrade (Kerkrade, Sche-
penbankarchief, nr. 46).

28 december 1771, rondschrijv!,!n van abt Haghen
aan de Rolducse pastoors (Diarium onder die datum,
Rijksarchief Maastricht).

29 december 1779, item (Rolduc, archief der abdij,
port. 27).

21) " que tous ces objets restent réservés pour
une fondation pieuse et d'utilité publique, et soient
en vertu de cet acle parliculierement assignés pour
un séminaire épiscopal... .". Akte van 8 oktober
1805, getekend door 30 oud-kanunniken (Rolduc, ar-
chief der abdij, porl. 29a). .

22) De namen dezer kanunniken mogen hier met
ere vermeld worden. In de eerste plaats S.P. Ernst,
pastoor van Afden, t 11 december 1817; L. J. Loop,
t augustus 1816; J. T. L. Turck, pastoor van Herzogen-
rath, t 27 februari 1823; T. L. Welter, pastoor van
Waubach, t 6 april 1824; W. F. Geich, pastoor van
Kerkrade, t 20 februari 1825; J. B. Olie, t 22 februari
1825; M. Todeman, t 3 augustus 1826.

De laatste twee milde gevers waren: J. J. Kruyder,
pastoor van Afden, t 24 april 1846, en J. Corsten, pas-
toor van Lontzen, t 18 juli 1850.

Aangaande de verwikkelingen rond de abdij en
het klein-seminarie Rolduc in de eerste helft van de
vorige eeuw is enige jaren geleden nog veel mate-
riaal te voorschijn gekomen, dat met de gestadige
hulp van Jos. Roggen geordend is.

F. L. AUGUSTUS
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ROL D U Cr Z 0 ALS I K HET HEB

EN LIEFHEBBEN

Honderd jaar geleden was de culturele
emancipatie der Katholieken niet eens aan
haar puberteit toe. Op het gebied van Kunst
en Wetenschap telden wij nauwelijks of in
het geheel niet mee. J. A. Alberdingk Thijm
was de eenzame pionier, die Pierre Cuypers
en Nuyens tot hun baanbrekend werk zou
aanzetten: Cuypers door Thijms publikaties
- zoals "De H. Linie" - geïnspireerd, Nu-
yens, die in Thijm zijn geestelijke vader er-
kende: "Te Duce sequar".

Schaepman, die trouwens een jongere ge-
neratie vertegenwoordigde, was een man in
de politiek en een schaap in de dichtkunst:
het tegenovergestelde van de karakteristiek,
die zijn tijdgenoten - geestverwanten! -
van, hem gaven, al geef ik gaarne toe, dat
zijn staatkundige emancipatie de culturele op
wèg naar de volwassenheid heeft geholpen.
Andere figuren behoorden tot het tweede
plan, verdienstelijk werk verrichtend op het
hun toegemeten terrein, maar onopvallend in
het algemene beeld van de Nederlandse be-
schavingsgeschiedenis uit de jaren 1860-70.
De Katholieken wisten nog geen raad met de
in 1848 en 1853 herwonnen, zij het ook nog
betrekkelijke, vrijheid.

In die tijd van geestelijke achterstand en
culturele armoede was er één lichtpunt: Rol-
duc. Luistert naar het getuigenis van onze
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De Rolducse Dag

LEREN KENNEN

grote culturele emancipator, afgelegd in het
hol van de leeuw, het bolwerk van liberalis-
me, de toen al eerbiedwaardige leidse
Maatschappij der Nederlandse letterkunde:

"Aan den uitersten Zuid-Oosthoek van het
land ligt, op een schilderachtigen heuvel,
eene kostschool en voorbereidend Semina-
rie. Daar zijn nogal veel leerlingen: een 300.
Maar daar zijn ook een 30 Professoren. Men
legge daar eens een bezoek af, en als men
dan deelneemt aan de tafel dier leeraars, dan
zal men daar vinden mannen van verschillen-
de specialiteit, voorzeker, maar, alle, de ken-
merken vertoonende van eene humaniteit,
eene beschaafdheid, een smaak, eene be-
lezenheid, die men hier in de noordelijke
provinciën maar zelden aantreft; en deze
hunne vertrouwdheid met boeken en men-
schen, ook hunne vorming, zoo als de ouden
het uitdrukten, door de Muzen en de Gratiën,
spreekt zich uit in zuivere, gemakkelijke, be-
vallige Nederlandsche gesprekken; men zou
zeggen, in een Hollandsch, dat de affektatie
van den Haagschen en de eentonigheid van
den Amsterdamschen beschaafden tongval
evenzeer weet te vermijden. 't Is U bekend,
mijne Heeren, dat geen der Professoren van
Rolduc in onze Maatschappij is opgenomeni"
(cf. Rolduc 1843-1943, blz. 159).

Het is een heel ander geluid dan zijn zoon



zou laten horen in de onleesbare en onver-
teerbare "Kleine Republiek", een werk, dat
op Rolduc meer gerucht veroorzaakte dan
daarbuiten. Voor de schrijver was Rolduc
slechts een aanleiding, een object om zijn
literair sensitivisme bot te vieren, voor Rol-
duc betekende het boek niet meer dan een
stem, die tegen zijn hechte muren afketste
en geen sporen naliet, het gaat verloren in
het koor van stemmen, die in woord en ge-
schrift het oude Rolduc bezongen en be-
schreven hebben.

Deze inleiding is niet bedoeld als contrast-
werking, nog minder is ze de aanzet tot een
breed uitgewerkt historisch overzicht, ze
was enkel de aanloop, die ik nodig heb om
tot mijn onderwerp te komen. Ik weet niet
(althans wist niet) onder welke titel U dat on-
derwerp is aangekondigd, maar in elk geval
wil ik U vooraf geruststellen en waarschuwen.
De geruststelling ligt opgesloten in de verze-
kering, dat ik geen geschiedkundig resumé
zal geven, de waarschuwing in het feit, dat ik
aan de uitnodiging om hier vandaag het
woord te voeren de stilzwijgende en naar ik
hoop niet al te vrije interpretatie gegeven
heb, dat van mij verwacht werd, dat ik U
iets zou vertellen uit de tijd die ik hier als
leraar heb doorgebracht. Geen chronolo-
gisch overzicht ga ik geven van wat er zich
afspeelde in de laatste decennia van het
Rolduc vóór 1946 - dat alles vindt U in de
jaarboeken vanaf 1921 - maar slechts en-
kelegestalten en gedachten, close-ups, die
niet de pretentie hebben het geheel te be-
lichten. Uiteraard een subjectivistische keuze,
die bovendien met zich meebrengt, dat ik,
misschien meer dan oorbaar is, over mij zelf
zal spreken - bij voorbaat mijn excuses.

Aannemend, dat U mijn verontschuldigin-
gen aanvaardt, durf ik te beginnen met een
confessio: Ik schaam mij niet te bekennen,
dat ik Rolduc na 1946 weinig bezocht heb,
oPldanks de vele redenen, die ik had om het
wel te doen, eenvoudig omdat ik, het moge
paradoxaal klinken, heimwee had naar wat
voor mij verleden tijd was. Misschien was het
onbewust de vrees te ervaren, dat Rolduc
Rolduc niet meer was, de gedachte, dat het
veiliger was op herinneringen te teren dan
een desillusie te moeten ondergaan, alsof wij
niet de zekerheid hadden, dat Rolduc, na
oorlog, pest, schisma en revolutie te hebben
meegemaakt, na eeuwen getrotseerd te heb-
ben, zich zelf gelijk zou blijven. Nu weten
wij: zoals de talrijke treffers uit de tweede
wereldoorlog - hoeveel het er geweest zijn,

is statistisch vastgesteld - de oude muren
slechts vermochten te schampen, zo zal Rol-
duc, ook na de overgang, ongebroken, on-
geschonden, onveranderd blijven voortleven
in de harten van allen, die het ooit hebben
Ieren liefhebben.

Zoals mij, is het velen vergaan: zij konden
het "séjour de leur enfance" maar niet uit hun
herinnering bannen, en wanneer ik U heden
enkel en alleen duidelijk kon maken, wat
Rolduc betekend heeft voor hen die onder
zijn dak vertoefd hebben, zou ik mijn op-
dracht reeds grotendeels geslaagd achten.

Vaak heb ik mij afgevraagd: hoe komt het
toch, dat Rolduc een toverwoord is, dat ogen
doet schitteren en harten doet kloppen? Is
de leraar Nederlands, die zijn leerlingen
steeds een afschuw inboezemt tegen alles
wat zweemt naar retoriek, niet zelf het le-
vend bewijs, dat ook bij hem de natuur ster-
ker is dan de leer, zodra Rolduc in het ge-
ding komt? Laten wij hem lyrisch noemen,
maar gunt U hem het genoegen het nog
even te blijven. Ik beloof U straks, om met
Batavus Droogstoppel te spreken, een hoofd- ,
stuk met solider inhoud.

"Wat Rolduc voor zijn vele bewoners be-
tekend heeft, kan men lezen uit manuscrip-
ten, annalen en brieven, men kan het horen
uit gesprekken, toasten en toespraken, maar
het wezen en de diepere zin van die subtiele
verbondenheid, de melodie van die zang der
stenen is niet in letters, klanken of tekens uit
te drukken.

Het is het kostbare erfstuk, dat Rolduc aan
elk van zijn kinderen, die het heeft liefgehad,
nalaat en dat elk dier kinderen, zo zorgvul-
dig als was het de zeldzaamste reliek, in de
schrijn van zijn herinneringen heeft wegge-
borgen." (Rolduc 1843-1943, blz. 333).

Wat ik hier neerschreef - ik pleeg pla-
giaat op mij zelf - is mij sindsdien nog die-
per bewust geworden. Wanneer men aan
Sumatra's Oostkust plotseling wordt aange-
sproken met de blijde uitroep: "Herkent U
mij niet meer, ik heb nog bij U op "sixième"
gezeten!" of op het station te Hengelo op-
eens een bekend gezicht ziet, dat blijkt toe
te behoren aan iemand, die 25 jaar geleden
eindexamen op Rolduc deed of wanneer bij
een officiële ontvangst te Amsterdam de
oudrolduciens onder leiding van Harer Ma-
jesteits Opperceremoniemeester alle etikette
verbreken om even wat herinneringen op te
halen: "Waar is die en die gebleven, leeft
professor A nog, is Sjang er nog altijd?" dan
weet je met zekerheid: het Rolduc van vóór
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1946 leeft nog. En wederom vraag je je af:
Wat is toch die mysterieuze, magnetische
kracht, die alle oudrolduciens, "s'ils ont le
coeur noble", in zijn ban houdt? Men zal mij
tegenwerpen: Er zijn toc:h ook Roermonde-
naren en Katwijkianen, maar men is Roldu-
cien of is het niet. Zo was men professor te
Rolduc en leraar in Maastricht. Het is de heel
eigen sfeer en stijl, de heel eigen traditie, de
heel eigen historie van het oude Roda, dat
reeds een bewogen geschiedenis achter de
rug had, toen andere instituten nog in de
kool zaten. Kent UI- ik stel U een gewe-
tensvraag, maar ook een retorische vraag,
die dus geen antwoord behoeft: Kent U de
rijke geschiedenis van de Abdij, van de Ka-
nunniken volgens de regels van de H. Au-
gustinus? Kent U het stichtingsverhaal, de
ontstaansgeschiedenis, de bewogen levens
van de Abten of kent U ze alleen van de
Kerkraadse straatnamen? Kent U de beleve-
nissen van de Annales Rodenses, boeiend als
een roman? Of mag ik uit deze Rolducse dag
opmaken, dat mijn vragen overbodig zijn?
De tijd zal toch wel voorbij zijn, dat een
jong en enthousiast geschiedenisleraar, zelf
geen Rolducien van origine, een vriende-
lijke reprimande kreeg, omdat hij in zijn
lessen iets vertelde uit de boeiende geschie-
denis van dat roemruchte Rolduc: het be-
hoorde immers niet tot de leerstof! Een
grote troost voor hem was de teleurstelling
van zijn dicipelen, toen hij er, voorlopig,
mee ophield. Ook hem had de magie van
Rolduc met zijn toverstaf geraakt. En vraagt
hij zich na zoveel jaren af: Wat is toch dat
geheimzinnige fluidum, dat aan elke Rol-
ducien inhaerent is, die verbondenheid met
I'aimable lieu, waarover ik grootvaders aan
hun kleinkinderen sprookjes heb horen ver-
tellen, dan is het antwoord: die Rolducse
sfeer is niet te definiëren. Het zit in het half-
duister van zijn indrukwekkende Romaanse
Kerk, gerekend tot de mooiste van West-
Europa, in zijn goed geconserveerde cryp-
te met de in hun verscheidenheid zo prach-
tige kapitelen, in zijn kloostergangen, waar
de stemmen van vele generaties verklonken
zijn; in het bosquet, in het carré, in de vele
schilderachtige hoekjes, die men lang achte-
loos is voorbijgegaan en waarvan men de
schoonheid plotseling ontdekt, als men ze na
jaren terugziet. Het zijn ook de herinnerin-
gen aan de stijlvolle liturgische plechtighe-
den, aan met grote luister gevierde feeste-
lijke gebeurtenissen, herdenkingen en jubi-
lea, maar ook aan de opvoeders, wier in-
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vloed en vorming misschien latent hadden
gewerkt, maar in later leven dominant wer-
den. Het is een combinatie van romantiek en
realiteit, van gevoel en verstand, van Wahr-
heit und Dichtung, van historie en traditie,
voor iemand, die Rolduc niet kent, toch niet
te begrijpen, zoals Mgr. Feron getuigde
(Jaarboek 1953, blz. 6). Net zomin als men
een niet-gymnasiast kan overtuigen van de
waarde van de klassieke opvoeding, kan
men een buitenstaander de sfeer van Rolduc
duidelijk maken: men moet ze zelf beleefd
en meegeleefd hebben; maar wie eenmaal
de harteklop van Roda heeft vernomen, hij
zal ze blijven horen en hij vergeet ze nooit.

"Wij weten toch wel dat U Rolduc niet
vergeten kunt," constateerde, enigszins spij-
tig, de dochter van een bekend oudroldu-
cien, trouwe bezoeker der reünies, toen zij
mij, en nog wel bij een of andere feestelijke
gelegenheid, toesprak. Ik kon het niet ont-
kennen, zelfs niet tegenover de bloem der
vrouwelijke jeugd, die wijsheid opdeed aan
het Maastrichtse Lyceum. Hoe zou ik Rolduc
ooit kunnen vergeten: ik heb er de zomer
van mijn leven doorgebracht.

Van die tijd zal ik U, na de enigszins di-
thyrambische inleiding, een indruk trachten
te geven, waarbij ik herinner aan het per-
soonlijke karakter, dat dit gedeelte zal ken-
merken: het is een vrij willekeurige greep uit
de veelsoortige faits et gestes tijdens het
directeurschap vim Mgr. v. d. Venne en zijn
opvolger Mgr. v. d. Mühlen.

Wat mij bij deze terugblik allereerst opvalt,
is de bijna volmaakte rust, de afwezigheid
van schokkende gebeurtenissen, die de tijd
vóór 1940 kenmerkt. Natuurlijk, men consta-
teert dat achteraf, retrospectief: die rust
kreeg pas reliëf, werd pas geaccentueerd
door de bandjir van emotionele feiten, door
de tweede wereldoorlog ontketend. Het le-
ven van Rolduc scheen zich te bewegen, als
ik even mag badineren, van de ene vakantie
tot de andere, van het ene Directeursfeest
naar het volgende; het ene congé was nog
nauwelijks gegeven of men speculeerde al-
weer op het volgende en verheugde zich
alvast op het komende halftrimester, al was
het natuurlijk riiet zo erg als een geestig
professor het eens uitdrukte in de taal die hij
de Rolduciens onderwees: "Nur Schade, dasz
die Ferien durch das Schuljahr unterbrochen
werden". (In werkelijkheid werd er ernstig en
regelmatig gestudeerd: Rolduc had in den
lande een uitstekende naam als onderwijsin-
stituut). Op Carnaval werd echter lesge-



geven, althans 's morgens: om de heren
thuis te houden, werd er gefluisterd. Voor de
leerlingen had een escapade op Rosenmon-
tag (Tag is hier wat eufemistisch) uiteraard
funeste gevolgen. Daarbij vergeleken was
het bezoek aan Hoek van Holland, zich soms
uitstrekkend tot Herzogenrath, kinderspel.
Minder ernstig, maar toch ook strafbaar was
het roken van sigaretten. Ik vermoed, dat de
tegenwoordige generatie zich moeilijk kan
voorstellen, dat sigaretten roken als halsmis-
daad gold, waartegen streng gesurveilleerd
werd; daar stond echter tegenover, dat het
clandestien savoureren het summum van ge-
not was, omgeven door een aureool van
heldenmoed. De verboden vrucht smaakt nu
eenmaal beter dan de heerlijkste, waarvan
het genot is toegestaan.

Neen, schokkende gebeurtenissen deden
zich in die tijd niet voor, al verliep niet alles
volgens lijnen van geleidelijkheid.

Zo werd intern en achter de schermen de
strijd tussen integralisten en modernisten, of
wilt U liever: tussen non-conformisten en
conformisten, ook hier gestreden. Het ging
over het al of niet verfonen van films, over
bepaalde toneelvoorstellingen, over spre-
kers als Wies Moens, die Rolduc in opspraak
konden brengen, over moderne literatuur
(Antoon Coolen en Herman de Man waren
streng voorbehouden lectuur). De avant-gar-
dist, die het waagde de destijds zeer om-
streden film Potemkin van Eisenstein te ver-
tonen - ik noem slechts één voorbeeld -
heeft het verloren en gewonnen. Toen hij de
leeftijd der sterken bereikt had, vermeldde
"Roda sacra" met trots in zijn kroniek (blz.
95), dat hem door Prins Bernhard de Zilveren
Anjer was uitgereikt. Op Rolduc had hij in
elk geval zijn leerschool doorlopen.

Met de Verkennerij ging het - mutatis
mutandis - niet anders: In het begin uitge-
kreten voor heidens (humanistisch zou men
te-genwoordig zeggen), voor immoreel, voor
naturalistisch, in één woord voor alles wat
lelijk was. Ik herinner mij nog als de dag van
gisteren, dat het een daad van moed (en
zelfoverwinning!) betekende, toen ik mij
voor het eerst in uniform, compleet met knie-
kousen, die toen nog taboe waren, aan het
Rolducse "gepeupel" vertoonde. Maar het
duurde niet lang, of de Rolducse Verkenners
hadden hun bestaansrecht bewezen, daarbij
gesteund door aalmoezeniers als de tegen-
woordige pastoor - toenmaals provisor -
Meisen, Mgr. Damen en Mhr. Smits; ze wer-
den een begrip, een der dessins in het veel-

kleurige Rolducse patroon. Weinig kon ik
toen vermoeden, dat een delegatie van die-
zelfde Rolducse Verkenners twintig jaar later,
bij mijn installatie te Tilburg, het "Lève Rol-
duc" zou laten klinken, een bewijs temeer
van de onverbrekelijke verbondenheid van
allen, die ooit samen onder Rolducs dak
vertoefd hebben: Eens Rolducien, altijd Rol-
ducien, om in verkennersterminologie te blij-
ven.

Voor ik verder ga, past het mij om op de-
ze plaats een daad van eenvoudige piëteit
te stellen: met diepe weemoed en erkente-
lijkheid herdenk ik hier onze eerste Hopman,
mijn goede vriend Hein Lochtman, die in
Bergen-Belsen zijn veelbelovend priesterle-
ven beëindigde.

De rust en regelmaat, een internaat eigen,
zouden spoedig verstoord worden; wel was
het steeds moeilijker en ook minder gewenst
geworden de grens te passeren, zodat het
isolement van Rolduc nog intenser werd,
maar lang heeft men gehoopt dat de oorlog,
evenals in 1914, ook deze keer onze deur
voorbij zou gaan. De inval op 10 mei 1940 ,
kwam dan toch nog als een donderslag bij
heldere hemel. De nabijheid van de grens
was oorzaak, dat het oorlogsgeweld aan-
vankelijk meer over ons heen denderde dan
dat wij er door geraakt werden. Zo werd er
die eerste oorlogsdag normaal lesgegeven -
Que veut-on? - al volgde men uiteraard de
verschrikkelijke gebeurtenissen op de voet.

Zonder al te ernstige kleerscheuren is Rol-
duc de oorlog doorgekomen. Zoals elders ook
hier: veel geschuilkelder, ook tijdens de les-
sen, rantsoenering en distributie, vrees voor
wegvoering of tewerkstelling in Duitsland,
een gevaar, dat vooral onze oudere leerlin-
gen bedreigde, het ondergronds doorgaan
van allerlei door de bezetter verboden acti-
viteiten. Dat dit laatste niet zonder risico was,
ondervonden wij, toen de Duitsers ergens
een door de Rolducse Voortrekkers uitgege-
ven blaadje ontdekten, "Het Tuintorentje",
genoemd naar de plaats waar het H.K. ge-
vestigd was. Huiszoeking volgde, maar het
liep gelukkig met een sisser af! Alleen de
gloednieuwe stencilmachine - de trots van
mhr. Metzemakers - werd in beslag ge-
nomen. De omstandigheid, dat wij aan het
Grosze Vaterland paalden, heeft ons, dunkt
mij, van al te grote nieuwsgierigheid en in-
menging gevrijwaard. Tot aan de bevrijding
bleef Rolduc zichtbaar gespaard: Chèvre-
mont werd half in puin gebombardeerd, ook
de rest van Kerkrade kreeg zijn deel, maar
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voor Rolduc begon de moeilijkste tijd eerst
in september 1944: Evacuatie, terugkeer on-
der moeilijke omstandigheden, de Ameri-
kaanse periode. Een chaos als toen heeft
Rolduc in zijn veelbewogen leven nooit
meegemaakt. Terwijl men trachtte de lessen
zo goed en zo kwaad als het ging doorgang
te doen vinden (ondanks inslaande grana-
ten), terwijl hier zowel Groot- als Kleinsemi-
narie gevestigd waren, diende Rolduc als
Rest-Center, later, toen de oorlog zich steeds
verder verwijderde, als recreatieoord voor
de Amerikanen, die omstuwd waren door
een leger van mannelijke en vrouwelijke be-
dienden, het leek soms zonder meer een
circus of een gekkenhuis. Daarin enige orde
te bewaren was de hachelijke taak van de
Rolducse bewakingsdienst: hachelijk, omdat
de Amerikaanse en Nederlandse belangen
wel eens botsten, een verschijnsel dat zich
ook in onze dagen voordoet. Alle toegan-
gen moesten dag en nacht bewaakt worden,
alle bezoekers moesten zich legitimeren. Ik
kan U verzekeren, dat de leden. van de Be-
wakingsdienst, Rolduciens en Oudrolduciens
in hart en nieren, hun geliefd Rolduc met
overtuiging verdedigd hebben tegen allen
die meenden, dat in die losgeslagen tijd an-
dere normen golden. Juist onder die moeilij-
ke omstandigheden heb ik de ware vrienden
van Rolduc Ieren kennen; maar eerst nu be-
sef ik ten volle de betekenis van de woor-
den, die Mgr. v. d. Mühlen schreef in het
boek - het was een der laatste prachtig
gebonden exemplaren van "Rolduc in
Woord en Beeld" - dat hij mij als aanden-
ken aan deze 'periode aanbood: "Olim et
haec meminisse juvabit".

Enkele van de voorvallen, waaraan ik met
nauwelijks verholen binnenpret terugdenk,
wil ik U niet onthouden, al slaat lIet haec"
uiteraard ook op ernstiger zaken, waar ik
hier het zwijgen toe doe. Tijdens het Arden-
nenoffensief oordeelde de Amerikaanse
staf het nodig de bewakingsdienst te bewa-
penen. Een der leden, thans een geacht
psycholoog, wilde zijn stengun ook wel eens
proberen: als schietschijf gebruikte hij de
bomen van het Duits Bosquet. Resultaat: een
der koeien van de dames Deutz legde het
loodje. Ik kan het nu gerust vertellen, want
aanspraak op vergoeding is reeds lang ver-
jaard. Mijzelf overkwam het volgende: toen
de generaal van de beroemde 30ste divisie
op inspectie kwam, deed hij niet zijn intrede
via de hoofdingang, zoals verwacht werd,
maar langs de neutrale weg bij de aula, de
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Amerikaanse schildwacht was juist bezig
zich te scheren in de verwarmingskelder, ik
nam toen maar de honneurs waar, salueerde
in mijn verkennersuniform, de generaal
groette terug, dacht dat het erbij hoorde en
reed de speelplaats op: de Amerikaan die
zijn post verlaten had, was gesauveerd.

De toenmalige provisor, onze aanmoeze-
nier, was uiterst vindingrijk, wanneer het er-
om ging de eigendommen van Rolduc van
een algehele ondergang te redden: ik heb
nog altijd bewondering voor de ingenieuze
manier, waarop dat in eendrachtige samen-
werking gebeurde. In het wekelijks verschij-
nende gestencilde "orgaan" zou U een en
ander kunnen terugvinden, indien het ten-
minste voor het nageslacht behouden is.

In augustus 1945 vertrokken de laatste
Amerikanen en in serene rust kon op Rolduc
de priesterwijding plaatsvinden.

De vrede bracht ook voor Rolduc een in-
grijpende verandering: het zou uitsluitend
seminarie worden. Of het nauwer contact met
het Noorden gedurende de laatste oorlogs-
maanden daartoe de laatste stoot heeft ge-
geven, weet ik niet, wel weet ik, dat het be-
richt heviger insloeg dan de zwaarste bom
uit de afgelopen wereldoorlog, waarbij nog
kwam, dat ze minstens even onverwacht ont-
plofte. De tijd om een historisch gefundeerd
oordeel uit te spreken over hetgeen zich
rondom deze gebeurtenis heeft afgespeeld,
is nog niet aangebroken. Ik volsta dus met
enkele persoonlijke kanttekeningen, sine ira
et studio. Wil er dus vooral geen andere be-
tekenis aan hechten. Twee feiten hebben mij
gefrappeerd:

1. De deining rondom deze verandering
kwam te laat.

Toen wij, volkomen in harmonie met de
autoriteiten van Rolduc, een actie op touw
zetten om Rolduc als nationaal instituut te
behouden, kreeg ik, als secretaris optredend,
nul op het rekwest van hen, van wie ik op
z'n minst gesproken anders verwacht had.
"Mijn positie als. . . . . . " laat niet toe" of:
"Hoe graag ook. . . . . . .. ik meen enz." of:
"AI ben ik het volkomen met U eens. . . . . .
anderen zouden beter dan ik enz." Dat was
de teneur van het antwoord, dat ik veelal
ontving; wij voelden ons echt alleen staan.
Ik weet niet, of het archief van het actie-co-
mité bewaard is - bij mijn spoedig volgend
vertrek heb ik het overgedragen - maar ik
vrees, dat Prof. Rogier er een bevestiging



in zou vinden van zijn befaamde theorieën.
De latere jeremiades over het verdwijnen
van Rolduc als nationaal instituut doen in dit
verband wel enigszins ridicuul aan!

2. Mij is tot op de dag van heden nog al-
tijd geen bevredigend (ik spreek niet van
afdoend) antwoord gegeven op de vraag:
"Waarom juist Rolduc?" Dat er een seminarie
voor het bisdom Roermond moest komen,
was een kwestie, die buiten onze competen-
tie lag, maar waarom moest daaraan juist
Rolduc worden opgeofferd? Ik herinner mij
nóg het charmante gebaar, waarmee Mgr. Fe-
ron onze bezwaren wegwuifde: "Een mooie-
re plaats is in heel Limburg niet te vinden, dit
plekje aards paradijs !" Het is de
enige keer geweest, dat ik de logica van
deze eminente en bewonderenswaardige
priester-geleerde niet heb kunnen volgen.

Tot degenen, die willen opmerken dat men
in het huis van de gehangene niet over het
koord spreekt, zou ik nogmaals willen zeg-
gen, dat niet de kwestie van een eigen se-
minarie ter discussie is,. maar dat ik slechts
uiting geef aan de diepe en begrijpelijke te-
leurstelling, die mij beving op een ogenblik
dat alles voorbij was. Een teleurstelling, die
haar neerslag vond in een afscheidsgedicht,
gepubliceerd in Jaarboek 1946 (laatste on-
genummerde pagina): Adieu Rolduc, voor
mij was het: pour la dernière fois:

Nu moet ik gaan....
De jaren, ze waren
Zo goed, ze staren
Mij vragend aan.

En toen ik ging
Door lange gang,
Aan witte wand
De Christus hing.

Dan 'n zacht: "Adieu,
Aimable lieu,
Het is voor mij
Voor goed voorbij".

Toen ging ik heen,
Maar aan de poort
Heeft Eén alleen
Die klacht gehoord.

Zij keek mij aan,
Iets als verwijt:
"Na zoveel tijd
Ook heengegaan?"

De laatste bel
Ten afscheidsgroet;
Het is voor goed
Gedaan Vaarwel.

Voor Rolduc begon toen een nieuw tijd-
perk: het behoort tot de contemporaine ge-
schiedenis, en een goed historicus spreekt
daar geen oordeel over uit, gesteld al dat dit
mogelijk ware. Ik moge dus als slot van deze
terugblik volstaan met enkele externe feite-
lijkheden, die geen oordeel behoeven.

Voor Kerkrade had de verandering op Rol-
duc tengevolge, dat het niet alleen een
H.B.S., maar ook, mirabile dictu, een M.M.S.
kreeg. Dit laatste kan verklaard worden uit
het feit, dat het comité ad hoc bij de Paters
Franciscanen om een H.B.S. en bij de Zusters
Ursulinen om een M.M.S. aanklopte. In die-
zelfde tijd kwamen de Annales Rodenses
naar Nederland terug. Reeds in 1945 had ik
in "De Zuid-Limburger" een artikel geschre-
ven, waarin betoogd werd, dat een van de
beroemdste archivalia uit onze vaderlandse
geschiedenis, op obscure wijze in Duits be- .
zit geraakt - geheel opgelost is de kwestie
nooit - weer terug zou keren naar de plaats
van hun ontstaan, naar de plaats waar ze ge-
schreven zijn, naar de plaats waar ze thuis-
hoorden. Het zou voor de Duitsers tevens
een ongezochte gelegenheid zijn iets goed
te maken van hun tijdens de oorlog ge-
pleegde "roofbouw". Habent sua fata libel-
li! Na vele omzwervingen waren de Annales
Rodenses terecht gekomen in de Russische
sector van Berlijn, door bemiddeling van Den
Haag kwamen zij in ons land en werden ze
ondergebracht in het Rijksarchief te Maas-

. tricht, tot mijn en veier teleurstelling niet in
Rolduc.

De tijd na 1946 is U beter bekend dan mij.
Op hen, die de traditie moesten voortzetten,
rustte een grote verantwoordelijkheid, en had
ik niet gezegd mij van een oordeel te ont-
houden, ik zou eraan toegevoegd hebben,
dat zij waardige dragers van die verantwoor-
delijkheid zijn geweest en nog zijn. Die ver-
antwoordelijkheid berust ook bij hen, die nu
het voorrecht hebben - en dat laatste zeg
ik met grote nadruk - het voorrecht heb-
ben, zich Rolducien te noemen. Allen, die
ooit deze eretitel hebben verworven - en
dat zijn er zeer velen, U kent de indrukwek-
kende lijst in het gedenkboek 1843-1943 -
houden het oog gericht op hen, die de rijke
erfenis hebben overgenomen. Noblesse
oblige: nu zijn jullie de voortzetters van die
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roemruchte Rolducse traditie. Die traditie
was: 1. internationaal sinds de 12e eeuw, op
de grens van het Romaanse en Germaanse
taal- en cultuurgebied; 2. nationaal sinds
1843 par droit de conquête; 3. Limburgs par
droit de naissance.

En nu is Rolduc uitsluitend een Limburgs
instituut. Wees daar trots op en bewaar dat
Limburgse karakter. In mijn tijd waren er nog
de sporen van een vroegere Franse periode:
nog lang getuigden daarvan de noten in een
soms barbaarse formulering: "pour ne pas
trapper la balie contre la façade." Als excuus
geldt, dat Corneille en Racine de edele voet-
balsport niet kenden, als "amende honora-
bie", dat hun toneelstukken in de oorspron-
kelijke taal werden opgevoerd. Toen kwam
er een "Hollandse" periode. Men zag in dat
men ook zijn tweede moedertaal diende te
beheersen: op de cour overheerste het Ne-
derlands.

Is er nu een Limburgse periode? Mag ik,
voorzichtig, enige twijfel opperen? Een zoon
van Maastrichtse ouders, die a,cht jaar het
naoorlogse Rolduc bezocht, kende bij zijn
vertrek naar Roermond geen woord Lim-

18

burgs. De vader van deze seminarist, maar
dat is dan ook de laatste ondeugende op-
merking die ik maak, neemt ootmoedig 50%
van de schuld op zich. Maar de andere 500f0?

Aan jullie, Rolduciens van het ogenblik,
de taak om de rijke historie, cultuur en tra-
ditie van ons geliefd Roda voort te zetten.
Voor wie nog twijfel mocht koesteren aan-
gaande mijn gevoelens ten opzichte van de
status van het tegenwoordige Rolduc, wil ik
ten besluite een duidelijke verklaring afleg-
gen. Liet ik vroeger de voordelen van "ge-
mengd verkeer" zeer zwaar wegen, thans
ben ik meer en meer overtuigd geraakt van
de noodzakelijkheid van een exclusief semi-
narie. De toenemende urbanisatie en indus-
trialisatie hebben de structuur van Limburg
grondig gewijzigd. Vestiging van buiten af,
televisie, radio, mechanisatie, communicatie-
middelen, en daaronder ook scooter en
bromfiets, hebben de eertijds gesloten ge-
meenschappen doorbroken. De tijd van pro-
gymnasia is voorbij, het Limburg van Marie
Koenen is verleden.

Aan jullie het heden en de toekomst. Rol-
duc is van jullie! Rolduc, dat zijn jullie!!

Dr. M. VAN CAN



De Rolducse Dag

ROLDUC VOOR HET BISDOM ROERMOND

Ik ben de President dankbaar, dat ik enke-
le woorden mag zeggen over het seminarie
Rolduc, het seminarie sinds 1946. Eigenlijk is
Rolduc altijd seminarie geweest. In de abba-
tiale tijd vormde het priesters-regulieren,
zielzorgers die het uitzond hier in de hele
omgeving. En eveneens in de na-abbatiale
tijd, in de Luikse tijd, zoals wij zeggen. Na-
dien is Rolduc seminarie geweest van het vi-
cariaat, het latere bisdom, Roermond. Daar
zit dus een traditie in.

In 1946 werd Rolduc seminarie in een an-
dere zin. Tot 1946 namelijk was het een ge-
mengd seminarie geweest: naast studenten
die zich voorbereidden op het priesterschap,
waren er ook studenten die een vorming ge-
noten met het oog op een wereldse loop-
baan, en deze laatsten waren zelfs in de
meerderheid. Lang had men er reeds vóór
Mgr. Lemmens over gedacht, hierin verande-
ring te brengen. Mgr. Schrijnen heeft in het
begin van de twintiger jaren een exclusief
seminarie voor zijn bisdom overwogen, en
zelfs stond hij op het punt om tot de uitvoe-
ring over te gaan. Er was echter één gedach-
te die hem weerhield. U weet wellicht dat
pas na de eerste wereldoorlog het bijzonder
onderwijs in Nederland gesubsidieerd werd.
In de dagen van Mgr. Schrijnen had deze
subsidiëring nog niet haar volle uitwerking:
zij waren nog schaars, de rooms-katholieke
scholen. Daarom hield Mgr. Schrijnen de

oude toestand nog wat aan, katholieke jon- '

gens kregen, voorlopig althans, nog de ge-
legenheid om hun middelbare studies te
Rolduc te voltooien.

Mgr. Lemmens nam het oude plan van zijn
voorganger opnieuw ter hand en voerde het
in 1946 door. Het was zijn diepe overtuiging,
dat het geestelijk klimaat van de oorlogstijd
en de na-oorlogstijd - en vandaag is dit
nog waar - zeer ongunstig was voor het
gedijen van priesterroepingen. Priesterroe-
pingen komen van God, dat is waar, maar
priesterroepingen vereisen ook 's mensen
medewerking. Het is een lange weg, van het
moment dat een priesterroeping zich open-
baart in de ziel van een jongen tot de dag
van de priesterwijding. Er kan veel gebeuren
op die weg, vele roepingen kunnen stranden
en verloren gaan. Het was deze zorg, die
Mgr. Lemmens bewoog om het oude plan
van Mgr. Schrijnen in die beroerde, on-
evenwichtige tijd na de oorlog door te zet-
ten.

Priesterroepingen kunnen verloren gaan.
Het beste voorbeeld, u kent het allemaal, is
de rijke jongeling van het Evangelie. Hij kon
zeggen: van mijn jeugd af heb ik alles on-
derhouden wat God van mij vraagt. Hij was
een reine, degelijke jongen. En hij kwam de
Meester vragen wat hij nog méér moest
doen. De Meester zeide hem: Ga heen, ver-
koop al wat gij bezit en geef het aan de ar-
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men,en kom en volg Mij. Dit was een uit-
drukkelijke roeping, niet alleen tot het pries-
terschap, maar tot het apostolaat. Wij zouden
de naam van die jongen hebben gekend, hij
zou een van de Twaalf zijn geworden. Maar
hij durfde niet, en zijn naam is verloren ge-
gaan. Wat is de reden geweest? Een overge-
voeligheid voor de dingen van deze wereld.
Deze roeping is gestrand op een te grote
aanhankelijkheid aan de dingen van deze
wereld. Zo zijn er meer gestrande roepingen,
die wij in het Evangelie reeds vinden, en
allemaal om dezelfde reden: zij durfden niet,
zij konden niet loskomen van de wereld.

Roepingen kunnen verloren gaan. Er zijn
er verloren gegaan in alle tijden. Dit ging
Mgr. Lemmens ter harte: er gingen naar zijn
mening meer roepingen verloren dan verlo-
ren mochten gaan. Kort samengevat kwam
zijn redenering - en zij is onweerlegbaar -
op het volgende neer: God roept, en God
roept in voldoende mate. Hij is bereid tel-
kens opnieuw arbeiders in zijn wijngaard te
roepen. God moet dat doen: Hij mag het
werk van Zijn Zoon niet verloochenen. De
Zoon heeft de verlossing niet voltooid, Hij is
ze begonnen. Wij moeten ze voltooien, wij
mensen, die daartoe geroepen zijn. Wij
moeten ze voltooien, door alle generaties
heen, tot het einde der tijden. Het aantal
roepingen dat van God uitgaat, is dus altijd
voldoende. En méér dan voldoende als wij
daarom bidden, zoals Christus zei: "Vraag de
Heer van de oogst dat Hij arbeiders zendt in
Zijn wijngaard". Nu is het van de andere kant
een gemakkelijk te constateren feit, dat er
overal geklaagd wordt over gebrek aan
priesters. Dan moet er dus tussen het aantal
roepingen dat van God uitgaat, en het aantal
van degenen die hun roepingen bereiken,
ergens iets gebeurd zijn.

Dat was de nijpende angst van Mgr. Lem-
mens, die hem naar de maatregel van het ex-
clusieve seminarie deed grijpen. Hij wilde
voortaan alleen jongens toelaten, die de ge-
gronde hoop vestigden dat zij eens een
goed priester zouden zijn. En hij wilde, dat
degenen die priester wilden worden in het
bisdom Roermond, normaal hun studies aan
het klein-seminarie van Rolduc zouden kun-
nen voltooien.

U zult zich misschien afvragen: Waren de
verwachtingen, die de bisschop van het
klein-seminarie koesterde, niet te optimis-
tisch? In het kader van zijn opvattingen, en
ook van de opvattingen van Mgr. Schrijnen,
waren zij beslist niet te optimistisch. Hij keek
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namelijk naar het eerste seminarie, naar de
resultaten van dat eerste seminarie.

Het eerste seminarie is gesticht door Jesus
Christus zelf. Hij heeft de grondslagen ge-
legd, de structuur bepaald. Hij heeft de ge-
dachtenwereld, de sfeer voor alle komende
tijden vastgelegd. Dit eerste seminarie vin-
den wij in dat kostbare boek, het Evangelie.
Daar lezen wij bij Marcus, dat Hij de berg
besteeg en "VOCA VIT AD SE QUOS VOL-
UIT". Hij riep mannen die Hij zelf uitkoos, en
Hij scheidde ze van het volk: "ET FECIT
DUODECIM", hij maakte hen tot een gemeen-
schap, een hechte, innige levensgemeen-
schap. Dat was de structuur: diegenen apart
houden, die geroepen zijn tot het priester-
schap, hen apart in een gemeenschap doen
leven, in een intimiteit, onderling en met hun
Leider, hun President. Maar die structuur was
nog niet voldoende: ook de geest heeft Hij
bepaald. Hij heeft deze Twaalf - het was
nog maar een "klein" seminarie - zeer in-
tensief geestelijk gevormd. Aan hen heeft Hij
meer tijd, meer zorg besteed dan aan de
algemene prediking voor het volk. Wie het
Evangelie leest, vindt telkens "DICIT DISCI-
PULlS SUIS", steeds waren het zijn leerlin-
gen, zijn léérlingen, duidelijk ter onderschei-
ding van wat Hij leerde aan het volk. Dat was
opzet, dat was systeem. Ook vinden wij: U
is het gegeven de geheimen te kennen van
het Rijk Gods, "CETERIS IN PARABOLIS".
De "ABSCONDIT A DEI" - alles wat ik van
de Vader gehoord heb - deelde Hij hun
mee, zijn toekomstige priesters, en telkens
en nadrukkelijk heeft Hij de boodschap van
de Vader in de kleinste bijzonderheden voor
hen uiteengezet.

Niet alleen theoretisch heeft Hij hen ge-
vormd, Hij heeft hen ook doen leven vol-
gens die boodschap, die primair de bood-
schap van Gods liefde en barmhartigheid
was en die tot strekking had: geloof en ver-
trouwen in de Vader en de Vaderlijke Voor-
zienigheid. Alle gelegenheden heeft Hij aan-
gegrepen om zijn jongens in die sfeer op te
voeden. En Hij had gelegenheden genoeg.
Deze apostelen zijn in dezelfde toestand als
jullie geweest: zij maakten zich zorgen over
van alles en nog wat. Waar zullen wij straks
van leven? Hoe zullen wij de wereld verove-
ren, die U ons als onze toekomstige zending
voorstelt? Wat zullen wij zeggen tegen de
rechters en de koningen van de aarde, als
wij ons moeten verantwoorden? En al die
duizenden vragen: Hoe zal dit gaan, hoe
moet dat? Die gelegenheden greep de



Meester aan om hen te zeggen: "CONFIDITE,
PATERPROVIDEBIT!" De Vader zal daarvoor
wel zorgen. Kijk naar de leliën des velds, zij
naaien niet en zij zijn beter gekleed dan Sa-
lomon. Kijk naar de mussen, zij hebben geen
schuren en toch voldoende levensonder-
houd. "PA TER PROVIDEBIT", ook voor u,
kleingelovigen. En als zij vroegen: Hoe moet
dat allemaal gaan? Och, dan was' zijn ant-
woord: "COMPLACUIT PATRI VESTRO DA-
RE VOBIS REGNUM", de Vader zal u de
heerschappij geven, die u het gelukken van
de zending zal verzekeren. Als ge voor de
koningen staat, dan hoeft ge niet te beden-
ken wat ge zult zeggen. Het zal de Geest
Gods zijn, die u zal ingeven wat ge te zeg-
gen hebt.

Zo maakte Hij zijn jongens niet alleen
theoretisch bekwaam, maar ook inwendig
sterk door een blind en onbegrensd Gods-
vertrouwen. Twee aan twee zond Hij hen uit
naar de mensen, zij moesten ervaring op-
doen. Neem niets mee op reis: geen reis-
zak, geen mondvoorraad, geen geld, geen
tweede kleed zelfs: "PATER PROVIDEBITI"
Ga niet op in alle mogelijke aardse zorgen,
waardoor de prediking tenslotte ondermijnd
en gehinderd kan worden.

De structuur, de geest, dat was de hoofd-
zaak: aparte mensen moest Hij hebben, en
daarom moest Hij hun een aparte vorming
geven.

Daarnaast was Christus ook zeer realistisch.
Wij zouden zeggen: Hij was een sportief
mens. Hij is niet, zoals de leraren van Israël,
ergens op een hoge katheder gaan zitten om
de mensen maar naar zich toe te laten ko-
men. Dat zou zeer gemakkelijk zijn geweest.
Nee, Hij is gegaan; door alle steden en dor-
pen van Israël is Hij gegaan, PER PEDES
APOSTOLORUMI En ook de apostelen: PER
PEDES APOSTOLORUM. Marcheren door
heel Israël, en niet kieskeurig onderweg.
Christus dacht dat zijn toekomstige priesters
niet alleen geestelijk fit moesten zijn en bo-
vennatuurlijk moesten denken: zij moesten
ook een wereld veroveren. Langs brede heir-
banen zouden zij moeten gaan. Daarom
moesten zij getraind zijn, moesten zij een
stootje kunnen verdragen.

Dat was de eerste seminarie-opvoeding:
eigen structuur, aparte geestelijke vorming,
en daarnaast realistisch, met een lichamelijke
training om de apostelen in staat te stellen
ook fysiek hun taak ten uitvoer te brengen.

Is die opvoeding geslaagd? De wereld
heeft nooit een dergelijk wonder gezien.

Twaalf mannen, die van huis niets meebrach-
ten, die alles tegen zich hadden, zijn er in
geslaagd het Romeinse Rijk te veroveren en
een Kerk te stichten, een wereldkerk! Als wij
ooit van een geslaagde seminarie-opvoeding
kunnen spreken, dan is het de opvoeding
van het eerste seminarie, dat door Christus
werd ingericht en bezield.

Dit is het antwoord op de vraag, die ik zo
even stelde: waarop waren de verwachtin-
gen van Mgr. Lemmens gebouwd? Hij dacht
op hoog niveau. Hij dacht aan het "EXEM-
PLUM DEDI VOBIS", ook in dit opzicht, hoe
priesters moeten worden opgeleid. Als het
seminarie van Rolduc zich wat structuur en
geest betreft afstemmen wil op het eerste
seminarie, dan kan het misschien het enige
middel zijn om die afval van zoveel roepin-
gen van Godswege,. die door gebrek aan
menselijke medewerking verloren gaan, te
stuiten. Rolduc kan beantwoorden aan de
verwachtingen, die de bisschop stelde, toen
hij in 1946 de omzetting doorvoerde. Als het
zich maar modeleert naar het eerste semina-
rie, naar het werk van Christus zelf. Rolduc
moet dan een aparte gemeenschap zijn in
structuur en geest. Er mag dan niet de sfeer
hangen van een gewoon internaat, de steer
die men op iedere school vindt. Dat is mis,
volkomen mis. Als dat het geval is, zal Rol-
duc de bisschop in zijn verwachtingen teleur-
stellen, omdat het seminarie dan niet volgens
de geest van Christus is.

De bisschop verwacht van jullie, jongens,
dat je open jongens blijft, gevoelig en ont-
vankelijk voor de boodschap van de Vader,
die meer en meer in de wereld verloren
dreigt te gaan. Je moet een grote belang-
stelling hebenvoor de geestelijke waarden.
De bisschop verwacht van jullie, dat je eer-
lijk en oprecht bent en dat je flink doorzet.
Natuurlijk kunnen er twijfels opkomen. Ga
dan naar je geestelijke raadsman, vraag je
biechtvader wat hij van je roeping denkt. En
als hij bevestigt dat zij van God is, goed, ga
dan door. Verder denken, verder prakkize-
ren heeft geen zin. De Vader zal zorgen, Hij
zal je helpen: wat van God komt, zal ten-
slotte goed komen.

Bovennatuurlijk moet je denken, niet op
eigen kracht steunen. Ook de apostelen kon-
den het niet zelf: het is de Vader die kiest,
Hij zal je dus ook helpen, wat Hij in je en
met je begonnen is, zal Hij tot een goed ein-
de voeren.

Dan zal Rolduc slagen, dan zal Rolduc
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een nieuwe bloeitijd tegemoet gaan, een
bloeitijd zoals onder abt Van der Steghe en
abt Bock. Dan zal Rolduc in een heel andere
zin dan voorheen een centrum worden dat
uitstraalt en heil kan brengen. Bedenk het
wel: misschien is zo'n geestelijk centrum
thans nog meer nodig dan in de tijd van
Bock, omdat de wereld geestelijk zo arm is
geworden.

Geestelijk moet je zijn als de mensen tot
je komen. Je hebt er nu nog geen idee van
wat ze eigenlijk bij je komen zoeken. Ze
vragen geen raad in economische proble-
men, niet in technische problemen: daar heb-
ben ze zelf meer verstand van. Zelfs niet in
psychologische en pedagogische proble-
men: misschien hebben zij ook op dit gebied
meer kennis opgedaan dan jij hebt. Zij vra-
gen iets waarvan zij voelen dat jij het hun
kunt geven, iets dat zij verloren hebben: een
hoge instelling, een geestelijke visie op het

. leven en de wereld. Als je hun Godsvertrou-
wen kunt geven, zijn ze gelukkig; kun je het
hun niet geven, dan is hun laatste hoop
voorbij, die zij juist bij de priester dachten
te vinden.

Dr. van Can heeft zo straks gesproken over
de deining, welke is ontstaan naar aanleiding
van het diepgaande besluit van de bisschop
om van Rolduc een exclusief klein-seminarie
te maken. In zekere zin kan ik deze deining
begrijpen. De gedachte van de bisschop, de
beweegreden van zijn handelen, de ver-
wachtingen die hij koesterde, dat alles lag
op zo hoog vlak, dat de gewone mens, dat
de leek er misschien niet in kon komen. En
als Mgr. Feron zei, zoals Dr. van Can memo-
reerde: Het mooiste is nog niet goed ge-
noeg voor de toekomstige priesters, daarbij
duidend op de natuurlijke ligging van Rolduc
en op de imposante, historierijke gebouwen,
dan was dat niet de eigenlijke reden die de
leek zou kunnen overtuigen. Spontaan voel-
de men aan: daar moet iets anders achter
schuilen, iets hogers. Welnu, het ging hier
over veel hogere waarden, de gedachtegang
lag op een veel hoger niveau. En ik geloof
dat, als Rolduciens en niet-Rolduciens van
deze gedachtegang kennis hadden gehad,
de deining achterwege zou zijn gebleven.

Dat enkele Rolduciens een ogenblik over
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deze verandering getreurd hebben, kan ik
ook begrijpen. Alleen is het volgende merk-
waardig. Ik heb in die tijd met verscheidene
Rolduciens gesproken, die er over klaagden
dat er nu voor hen zoveel verloren ging. "Ik
begrijp u niet", zei ik, "U stuurt uw jongens
toch niet meer!" Het aantal oud-Rolduciens,
die hun kinderen nog naar Rolduc stuurden,
was namelijk maar zeer gering. En ik kan
daar in komen: het onderwijs voor hun kin-
deren hadden zij voortaan naast de deur.
Zodoende noemde ik hun spijt meer een
gevoelskwestie dan een verstandskwestie.
Hetgeen zij moesten beamen: hun treurnis
was een compliment aan het adres van Rol-
duc, wegens de goede opvoeding die zij er
vroeger hadden genoten.

De nationale taak van Rolduc is een histo-
rische taak geweest. Die historische taak is
afgelopen, sinds katholiek Nederland vol-
doende scholen heeft op het gebied van het
middelbaar onderwijs. De bisschop hoeft
zich op dit gebied, waar veel hogere waar-
den op het spel stonden, nooit te verwijten,
dat hij katholiek Nederland iets heeft ont-
houden. Katholiek Nederland had eigen
scholen gekregen.

Het ligt nu aan jullie, jongens, of Rolduc
zal slagen. Ook natuurlijk aan de leiding en
de leraren, maar op de eerste plaats aan jul-
lie. Rolduc kan een ongekende bloei tege-
moet gaan, mits het beantwoordt aan de
geest, die Christus wekte in zijn apostelen:
openheid voor de boodschap van de Vader,
die je van buiten moet kennen als het Onze
Vader, om ze te kunnen uitdragen met over-
tuiging en liefde. Je moet bovennatuurlijk
denken; moeilijkheden zijn er, misschien zijn
ze nog groter dan vroeger bij de apostelen,
maar die moeilijkheden, kun je alleen boven-
natuurlijk oplossen. Pieker er niet over, maar
heb vertrouwen. Als je roeping van God is,
moet het goed komen, want alles wat van
God komt, komt goed. Je behoeft alleen
biechtvader of geestelijke leidsman te laten
controleren of je roeping inderdaad van God
komt. En ga dan door, ga dan' door! Zo zul
je jezelf niet teleurstellen, God niet, Rolduc
niet en de bisschop niet!

Ik heb gezegd.

Mgr. Dr.s.H. VAN DER MlJHLEN



Prof. Dr. F. Sassen

PRIESTERWIJDINGEN VAN OUD-ROLDUCIENS

1951-1960

In RJ, XII (1932), 176, RJ, XX (1940), 123,
en RJ, XXX (1950), 81, mocht ik statistieken
publiceren van de priesterwijdingen van
oUQ.:-Rolduciens, onderscheidenlijk over de
jaren 1921-1930, 1931-1940 en 1941-1950,
welke statistieken getrokken waren uit de
eerste dertig delen van het Jaarboek. De Re-
dactie stelt mij in staat, thans een overzicht
te geven van de priesterwijdingen over de
jaren 1951-1960, samengesteld uit de gege-
vens van de Jaarboeken van die jaren. We-
derom moet ik erop wijzen, dat deze statis-
tiek in dubbel opzicht onnauwkeurig kan zijn:
vooreerst zijn wellicht niet alle priesterwij-
dingen van oud-leerlingen ter kennis van de
redactie gekomen; vervolgens zijn in de
Jaarboeken somtijds 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, van 1931-1940 gestegen was
tot 274, en van 1941-1950 gedaald tot 219,
in de afgelopen tien jaren gedaald is tot 198,
hetgeen t.o.v. de voorafgaande periode een
daling betekent van ongeveer 10%. Het
aantal wijdingen voor het Bisdom Roermond,
van 1921-1930 bedragend 182, van 1931-
1940: 236, en van 1941-1950: 199, is in deze
tien jaren met ruim 14% gedaald en terug-
gelopen tot 174. Het aantal religieuze ordes
en congregaties, waartoe oud-Rolduciens
zijn toegetreden, is van 8 gestegen tot 9, het
aantal reguliere wijdelingen van 11 tot 15.

Het is hier niet de plaats om de oorzaken
van deze daling, met name van die cijfers
welke betrekking hebben op het Bisdom
Roermond, na te gaan. Die oorzaken onttrek-
ken zich trouwens voor een groot deel aan
menselijk onderzoek. Een priesterroeping
wordt bepaald door Gods genade; wij, die
daaraan deelachtig zijn mogen worden, zijn
ons ervan bewust, dat wij die genade zonder
verdienste onzerzijds hebben verkregen. Er
zijn echter ook menselijke middelen, die het
ontvangen van de genade kunnen voorbe-
reiden, en niet voor niets drukt canon 1353
van het Kerkelijk Wetboek alle zielzorgers

op het hart bij jongens, die de geschiktheid
voor het priesterschap lijken te bezittten, de
kiem van de goddelijke roeping aan te kwe-
ken. De daling van de cijfers is zonder meer
onrustbarend, te meer, nu de noden van de
zielzorg door de aanwas van de bevolking
zo zijn gestegen. Des te dringender zal thans
ons voortdurend gebed moeten zijn: Heer,
zend arbeiders in Uw wijngaard!

Jaren I Seculieren I

Regulieren

Totaal aantal seculieren: 183, regulieren: 15,
samen: 198.

Samenvatting 1921-1960:
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Jaren
I Seculieren I Regulieren

Samen

1921-30 190 12 202
1931-40 247 27 274
1941-50 208 11 219
1951-60 183 IS 198



ABT BOCK IN BRANDINGDE

Begin februari 1683 verloefde de Rolducse
kanunnik Joannes Bock in het refugiehuis van
de abdij te Aken, toen hij vernam dat hij
door de koning van Spanje tot abt van Rol-
duc benoemd was, alhoewel hij bij de stem-
ming van 6 januari pas op de vijfde plaats
was gekomen 1). Ook de abdij zelf bereikte
eerlang het nieuws; daar vergaderde de se-
nior van het convent, Joannes van Aken, met
andere oudere kanunniken en enkele leken
rond meerdere flessen wijn, zegt de anna-
list 2): "ofwel een teken van vreugde, ofwel
om de ontevredenheid van hun gemoed te
luchten". Dit laatste schijnt wel op de eerste
plaats het geval geweest te zijn! Nochtans zal
de latere oppositie, die zich tegen het gezag
van de abt zal vormen, geleid worden door
twee personen, van wie men het niet zou
hebben verwacht: een jongere religieus, Ae!.
gidius Brauman 3) - de naam wordt ook
Braunman geschreven -, op 16 juli 1681 in-
gekleed en zelfs onderlekenaar van de her-
vormde constituties, geprofest op 26 juli
1682. Naderhand werd hij gesteund. door
niemand minder dan Petrus Jansen, neef van
abt van der Steg he, die samen met de abt en
Joannes Bock in 1680 de kloosterhervorming
had doorgevoerd en een van de drie was die
bij de keuze van de opvolger hun stem aan
Bock hadden gegeven. Hij was zO'lleel als
provisor, en tegelijk pastoor te Afden 4).

Subdiaken Brauman kwam zich bij zijn
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oudere confraters voegen om ook zijn glas
wijn te hebben, maar hij dronk zoveel, dat
hij aan een totale zinsverbijstering ter aarde
stortte. Hij was een van de twaalf religieu-
zen, die op 10 februari Bock plechtig aan de
poort van de abdij afhaalden 5).

Als nieuwe overste moest de abt zich me-
dedogend tonen: niet alleen werd Brauman
op 22 december 1685 priester gewijd, maar
ook werd hij, op 30 oktober 1686, tot pas-
toor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Her-
zogenrath benoemd. Hij vertrok daarheen,
voorzien van het nodige lijnwaad, een voor-
raad levensmiddelen en een wijze vermaning
van de abt 6). De nieuwe zieleherder geraak-
te in twist met het boogschuttersgilde, waar-
uit zelfs een rechtsgeding ontstond 7). Hij
werd op 24 december 1688 door Bock uit
zijn functie ontheven en verplicht een alge-
mene biecht bij een door hemzelf te kiezen
biechtvader te spreken. Toch beterde hij zijn
leven niet, hij was zelfs dwaas genoeg om te
zeggen dat de abt hem wilde vergiftigen,
weigerde in het openbaar vergiffenis daar-
voor te vragen en vluchtte uit de abdij. Dank
zij de voorspraak van de Keulse prior van de
Augustijner Eremieten mocht hij op 15 augus-
tus weer in de abdij opgenomen worden,
zonder de gebruikelijke opsluiting te moe-
ten ondergaan. Hij werd slechts buiten de
communiteit gehouden en mocht geen mis
lezen. De eerste straf werd op 2 september



opgeheven, over het einde van de tweede
weten wij niets 8). Brauman bleet zich weer-
spannig en erbarmelijk gedragen, zodat hij
in 1692 door Bock uit de abdij werd verwij-
derd en verlof kreeg bij zijn vader in Aken
te gaan wonen 9).

Alhoewel pastoor te Afden, bleef Petrus
Jansen geruime tijd in de abdij inwonen en
gebruikte hij zijn pastorele inkomsten en de
sommen die hij voor aan het vaderland be-
wezen diensten ontvangen bad om een
nieuw kerkgebouw op te trekken. Dit werd
op 1 december 1686 door abt Bock met
machtiging van de Apostolische Nuntius ge-
consacreerd, mét het hoofdaltaar, d.w.z. het
Sint-Annazijaltaar der abdijkerk, dat door
abt Bock geschonken was. In 1687 kwamen
nog twee andere zijaltaren uit de abdijkerk
te Afden terecht 10).In 1692 verrichtte Jansen
ook bouwwerkzaamheden aan de pastorie 11).
Zodat Bock in 1693 kon menen, dat alles nu
voldoende was ingericht opdat Jansen te
AfdÊm zou gaan wonen en tevens pension en
kleding aan zijn confrate... - de pastoor van
Herzogenrath - verschaffen 12). Maar Jansen
hield jaarlijks omstreeks 50 gulden uit de
pastoors inkomsten van Herzogenrath over
voor zichzelf. Op 11 maart 1695 ontstond
daaromtrent onenigheid met de abt, die wei-
nig tactisch te werk ging. De abt liet hem een
overzicht van de betreffende inkomsten bren-
gen, Jansen reageerde brutaal, verscheurde
het excerpt en werd daarom uit zijn functie
van provisor ontslagen. Van trouwe mede-
werker werd hij een onverbiddelijke vijand
van Bock 13).

Een incident verscherpte de tegenstand. In
de opdracht van de gedrukte theologische
theses, die op 20 juli 1695 in het refugiehuis
van Rolduc te Aken verdedigd werden, was
hulde gebracht zowel aan abt van der Steghe
als aan abt Bock, maar Jansen vond dat de
eerste (zijn afgestorven oom) te weinig en
dé tweede te veel opgehemeld was. Hij liet
in zijn naam en in die van een confrater en
bloedverwant, Melchior Trumpener, pastoor
te Kerkrade, een notarieel opgemaakt pro-
test aan abt Bock overhandigen. Misschien
omdat hij vernam, dat die opdracht buiten
weten van Bock geschied was, ging hij en-
kele dagen later aan de abt vergiffenis vra-
gen, in de hoop weer als provisor te worden
aangesteld. Daar dit niet geschiedde, bekri-
tiseerde hij de abt tegenover buitenstaanders
en beschuldigde hem en enkele andere con-
fraters van Jansenisme 14).

Sedert 1687 was Bock inderdaad een doc-

trinaire richting ingeslagen, welke aanleiding
tot moeilijkheden kon geven. In het begin
van dat jaar had hij een Duitse vertaling van
de vaste gebeden van de mis laten drukken.
Hierover werd hij door de Recollecten van
Aken aangevallen en zelfs bij de Nuntius te
Keulen aangeklaagd 15). Hij vertelde zulks
aan de grote Franse jansenist Antoine Ar-
nauld, die hij - waarschijnlijk te Brussel -
ontmoette, en hij geraakte diep onder de
indruk van deze markante persoonlijkheid.
Bij Arnauld te Brussel woonde toen de Fran-
se Oratoriaan Pasquier Quesnel, die op
grond van zijn Jansenisme zijn vaderland in
1684 had verlaten. Op 8 april van hetzelfde
jaar werd de novice Antonius Sibenius de
toelating tot de professie door de meerder-
heid - d.w.z. de jongeren - van de stem-
gerechtigden geweigerd 16). (Sommigen van
de oudere religieuzen verschenen van toen
af niet meer op deze stemmingen). Bock wist
niets beters te doen dan Sibenius op 21 april
mee naar het seminarie te Luik te nemen om
hem te stellen onder de leiding van profes-
sorHendrik Denys, die vroeger te Rolduc ,

gedoceerd had en bekend stond om zijn
pro-jansenistische opvattingen. Op 25 mei
kwam Prinses de Vaudémont 17),die dezelfde
opvattingen koesterde en in geestelijke brief-
wisseling met Bock stond, naar Rolduc, in
gezelschap van haar zoon en een Turks meis-
je, door de zoon als officier in het leger van
keizer Leopold I tijdens het beleg van Boe-
dapest gevangen genomen. Dit meisje had
zich laten onderrichten in het rooms-katho-
liek geloof en ontving uit de handen van
Bock het heilig doopsel, waarbij de officier
en zijn moeder als peter en meter optraden.
Op 22 december bracht de cisterciënzer abt
van Orval een bezoek aan Rolduc: ook hij
had zijn abdij in rigoristische zin hervormd.
In mei 1689 had de novicenmeester en hulp-
provisor Nicolaas Heyendal18) een briefwis-
seling met een Jezuïet uit Aken, waarin hij
de leer van de Sociëteit aanviel. Men begon
dus ook buitenshuis over de te Rolduc ge-
volgde theologische leerstellingen te spre-
ken. In 1693 waren de praatjes zo talrijk en
vinnig - misschien werd eerst toen de ont-
moeting tussen Bock en Arnauld bekend 19)

- dat Bock, die sedert enkele jaren een
tiental jongens in de abdij liet studeren, het
veiliger achtte ze weg te sturen. Hij was na-
melijk bang voor spionage! Onder de talrijke
verbeteringswerken, die Bock in de abdijkerk
liet uitvoeren, deed hij vier zijaltaren ver-
nieuwen of restaureren, en de gesculpteerde
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Fig. 1. Het vroegere hoofdaltaar van Rolduc. Het
grote middenschilderij heeft dezelfde hoogte als de
vier zijluiken, waarvan er hier drie tegen de koor-
muur te zien zijn. Samen vormden zij, een geheel,
zonder dat men met zekerheid weet of zij ooit op
gelijke hoogte waren geplaatst. Thans ziet men nog
in de Rolducse kerk tegen de achtermuur van de
kruisbeuk, aan de noordzijde (boven de ingang van
de sacristie) het middenschilderij, voorstellend de
kruisiging vi!n Christus, aan de zuidzijde de kruisdra-
ging (in de linker beneden hoek het portret en het
wapen van abt Horpuseh, t 1635)en de graflegging,
welke op dit cliché respectievelijk links en rechts van
het hoofdaltaar staan. Abt Bock liet vóór het midden-
paneel een opstand met tabernakel en daarboven
een kruis aanbrengen; de opstand dient thans als
communiebank in de zusterskapel te Rolduc. Het gro-
tendeels uit hout gesneden antependium wordt thans
nog bewaard in een gang van het Rolducse semina-
rie. In het midden bevindt zich een geschilderde
voorstelling van de Annuntialie, met daarboven een
gebeeldhouwde afbeelding van de H. Geest. Op de
vier hoeken vinden wij de geschilderde figuren van
de vier Evangelisten, rechts boven de H. Joannes,
beneden de H. Lucas, links boven de H. Mattheus,
beneden de H. Marcus.
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beelden van de H. Anna, van de H. Nicolaas,
van de H. Augustinus en van de Annuntiatie
vervangen door schilderijen, die thans nog
te Rolduc in een van de gangen bij de lera-
renkamers bewaard worden 2°). Sommige
confraters, onder wie vooral Jansen, waren
afgunstig op Heyendal, die steeds groter
vertrouwen bij de abt genoot. Hij werd dan
ook midden juli 1694 naar Eupen gestuurd,
waar hij niet alleen antipathie ondervond,
maar zelfs van jansenisme beschuldigd werd.
Zijn kerk werd tot parochie verheven in sep-
tember 1695, nadat Bock ze met bepaalde
abdijtienden had gedoteerd. De theses van
20 juli 1695 werden door sommigen als niet
geheel orthodox gebrandmerkt. Zij waren de
afscheidsgroet geweest van de toenmalige
lector te Rolduc, die in september opge-
volgd werd door. de Dominicaan Norbertus
d'Elbecque 21).

Van Norbertus d'Elbecque was zojuist een
werk verschenen, dat hem een anti-jesuïeti-
sche beroemdheid gaf. Onder de titel Dis-
sertatio theologica de advertentia requisita
ad peccandum22), behandelt het de kwestie
van de filosofische zonde, d.w.z. een zonde
tegen de rede, maar niet tegen God, omdat
de zondaar geheel onwetend omtrent God
zou zijn. Het bestaan van een dergelijke
zonde werd door de Jezuïet F. Musnier te
Dijon in 1686 verdedigd, de stelling werd
aangevallen door Antoine Arnauld in 1689
en door paus Alexander VIII in 1690 veroor-
deeld 23). Zoals d'Elbecque in de inleiding
van zijn boek verhaalt, doceerde hij de filo-
sofie in het klooster der Dominicanen te
Leuven van 1689 tot 1691. Hij interesseerde
zich zozeer voor de kwestie, dat hij zelfs de
reis naar Dijon ondernam. Later ging hij naar
Rome om de doctorstitel in de godgeleerd-
heid te behalen. Daar schreef hij zijn disser-
tatie over het betreffende onderwerp in
1693, aan het einde van het schooljaar. Eerst
twee jaar nadien, toen hij in het Luikse kloos-
ter werkzaam was, liet hij zijn werk drukken
met, behalve de approbaties van de Orde,
die van Hendrik Denys als diocesaan censor
en twee pro-jansenisten: de Carmeliet Hen-
ricus van Sint Ignatius en de provinciaal der
Miniemen, Philippus Verdin 24). In dit werk
weerlegt d'Elbecque de bestaansmogelijk-
heid van de filosofische zonde en komt hij
op tegen de spitsvondigheden, die sommige
Jezuïeten zouden hebben toegepast om
zich na de veroordeling op de een of andere
manier uit de verlegenheid te redden. Het is
niet uitgesloten, dat het boek van d'Elbecque



de goede verstandhouding tussen de ver-
schillende Luikse kloostercommuniteiten ver-
troebelde en de verplaatsing van zijn auteur
naar Rolduc ten gevolge had.

Als lector in de godgeleerdheid en de H.
Schrift te Rolduc gaf d'Elbecque op 6 de-
cember 1695 zijn goedkeuring aan een werk,
Reflexions morale$pour chaquejour de I'an-
née sur trois cents soixante-sixversetstirez
des p$eaumesde David'.De drukker, de Lui-
kenaar Jan Frans Bronckart, droeg in een
door hem op 2 januari 1696 geredigeerde en
getekende verklaring dit boek, dat het eerste
was dat hij drukte, op aan Mattheus Jacobus
de Hasen, die zo pas tot deken van het Sint-
Pieterskapittel te Luikwas gekozen. De pas-
toor van Sint Adalbertus te Luik, Jean Le
Beau, gaf zonder meer daags daarna een
tweede goedkeuring, waarbij de in het boek
voorkomende wijsheid, godsvrucht, ware
leer en rechtheid van zeden geprezen wer-
den. De Luikse vicaris-generaal Willem de
Hinnisdael verleende op 4 januari de toe-
stemming om te drukken.. Het werk verscheen
zonder auteursnaam, maar in zijn goedkeu-
ring vermeldt d'Elbecque, dat de abt de
auteur is.

Na acht niet genummerde bladzijden (met
titel, opdracht en inleidend woord van de
schrijver) telt het boek 366 genummerde
bladzijden (plus twee niet genummerde met
de kerkelijke goedkeuringen), één voor
iedere dag van het jaar, met boven aan elke
bladzijde, in het Latijn en in het Frans, een
vers uit een psalm, gaande, volgens de bij-
belse volgorde, van psalm 1 tot psalm 146,
met dien verstande dat het vers voor 31 de-
cember aan psalm 145 ontleend wordt 25).
Ieder vers krijgt een Frans commentaar, ein-
digend met een kort gebed tot God. Psalm
50 neemt bijna heel de eerste helft van mei
in beslag. Men kan daar voorbeelden van de
strenge opvattingen van Bock over zonde
en genade vinden. Ook elders in het boek
treft men jansenistische gedachten aan over
genade en voorbestemming, zo bijvoorbeeld
op 24 maart.

Toen het werk verscheen, was echter het
offensief tegen Bock reeds in volle gang. De
aanleiding daartoe schijnt geweest te zijn
een brief van de Spaanse regering van no-
vember 1695, waarbij verboden werd dege-
nen die van jansenisme, rigorisme of "nieu-
wigheidszin" verdacht waren, alsmede hun
aanhangers, tot een kerkelijk beneficie te
promoveren 26). Sommigen meenden daar-
door zelfs gemachtigd te zijn, de afzetting

voor te stellen van hen die reeds een bene-
ficie bezaten, en de enkele Rolducse kanun-
niken die Bock zeer vijandig gezind waren,
besloten in die zin te ageren en stapelden
alle beschuldigingen tegen hem op die zij
maar konden uitdenken.

Joannes van Aken, destijds leider van het
verzet tegen de hervorming van 1680, zocht,
zoals wij reeds zeiden, zijn troost in de wijn.
In december 1695 was hij bij Jansen in Afden
een paar glaasjes gaan drinken, bij zijn te-
rugkeer viel hij op de grond en moest door
knechten naar de abdij gedragen worden.
Later kreeg hij een openlijke berisping van
de abt. Een andere bezoeker van Afden was
Willem Haes, ook een vijand van de hervor-
ming 27). Haes ging er dikwijls preken in de
Sint-Gertrudiskerk en vooral in de Sint-Leo-
narduskapel. Deze kapel werd vrijdags druk
bezocht. Haes ging er heen wanneer het
weer het toeliet: hij beweerde namelijk, door
de voorspraak van de H. Leonardus gene-
zing in een lichamelijke kwaal te hebben
verkregen. Op 9 december, vijf dagen na
het feest van de H. Barbara, had hij er ge-
preekt over een zekere Hendrik Koch, die'
te Gorcum miraculeus aan een brand ont-

snapt zou zijn op voorspraak van de H. Bar-
bara, waarvan hij een afbeelding bij zich
droeg. Haes had er aan toegevoegd - zoals
hij en drie aanwezigen voor de notaris zou-
den verklaren op 2 januari 1696 - "dat voor-
noempden Koek dan nijet gedaan hadde ge-
lijck teghenwoordigh veele andere sijn
doende dewelcke die bilder verachten ende
verwerpen, dat hij (Haes). . .. autem nijet en
wiste ofte de nieuwe leere alsulcken despect
der bilder waes medebrengende ofte leeren-
de, alhoewel hij doch was verhopende dat
deselve nieuwe leere cortlijnx soude comen
te veranderen ofte ondergaen". Abt Bock
hoorde van dit sermoentje en zag er een
toespeling in op de te Rolduc gedoceerde
leer, te meer omdat hij onlangs een Onze-
Lieve-Vrouwebeeld van het midden van het
hoogaltaar der abdijkerk had laten verwijde-
ren om een nieuw tabernakel te plaatsen. Hij
legde Haes het verbod op nog verder in
Afden te preken. Einde 1695 zond Jansen
een brief aan de abt, waarin hij heftig tegen
hem uitvoer.

Jansen riep op 2 januari 1696 in zijn pasto-
rie samen Brauman, van Aken, Haes, Melchior
Trumpener en Joannes Mees (of Meesen) -
de twee kanunniken die behalve Bock hem
bij de abtskeuze van 1683 hun eerste stem
hadden gegeven 28) -, alsmede notaris
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Bombay en enkele personen die als getuigen
moesten fungeren bij het opmaken van ver-
schillende akten. Deze akten waren:

1. - een verklaring van Haes inzake zijn
sermoentje van 9 december 1695, met pro-
test tegen het verbod nog te Afden te pre-
ken. Niettemin erkende hij dat Bock ver-
klaard had, niet de beelden te veroordelen,
doch minder geslaagde sculpturen door be-
tere schilderijen vervangen te willen zien, en
dat Bock het jansenisme, waarvan hij, Haes,
geen nauwkeurige kennis had, als ketterse
leer had bestempeld.

2. - een attestatie van drie notabelen, die
vermeld sermoentje hadden bijgewoond en
verklaarden, dat de abdij Rolduc volstrekt
niet in verband met de "nieuwe Ieere" was
genoemd.

3. - een verklaring, ook voor de toekomst,
dat men zich niet verenigde met de onwet-
tige handelingen van de abt inzake het be-
heer van de abdijtienden - hiermee wordt
de dotatie van de kerk van Eupen bedoeld- evenmin als met al de ingev.oerde nieu-
wigheden en de rechtsgedingen in naam van
de abdij.

4. - een formele aanklacht in zeven pun-
ten tegen Bock: veranderen der professie-

. formule, aannemen van lekebroeders, dotatie
van Eupen, inbreuk op de abdijprivileges,
nieuwigheden in het adellijke vrouwenkloos-
ter te Sinnich (d.w.z. een gelijksoortige her-
vorming als die van 1680 te Rolduc), onvol-
doende verdediging van sommige abdijgoe-
deren, verwijderen van het Onze-Lieve-
Vrouwebeeld van het hoogaltaar en verbod
van predikatie aan Haes.

Trumpener weigerde het derde en het
vierde stuk te tekenen, maar de andere vijf
aanwezige kanunniken deden het. Terwijl
een afschrift van de eerste drie akten in het
archief van het huidige seminarie Rolduc be-
waard wordt 29),geven de Annales Rodenses
een analyse van het vierde stuk en van het
antwoord van Bock, dat hij begin maart 1696
in de vorm van een circulaire aan de inwo-
nende en niet-inwonende religieuzen mee-
deelde 3°). Hieruit en uit andere gegevens
schijnt wel te concluderen, dat het vierde
stuk aan andere dan de vijf oorspronkelijke
tevergeefs ter ondertekening werd voorge-
legd en aldus ter kennis van de abt kwam.
Wij willen over de uitvoerige en gemoti-
veerde weerlegging van de zeven beschul-
digingen niet uitweiden. Vermelden wij
slechts dat Bock intussen het Onze-Lieve-
Vrouwebeeld had laten opstellen op de cre-
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dens om het later op een der twee bij de
hoogaltaartafel aangebrachte zijpredella's te
plaatsen. Vier en twintig confraters, d.w.z. al-
len behalve de vijf ondertekenaars van de
beschuldiging en een weerspannige zesde,
verklaarden zich schriftelijk akkoord met de
weerlegging van Bock.

De vijf ondertekenaars hadden iemand
naar Brussel willen sturen om contact met
aartsbisschop de Precipiano en de regering
op.te nemen. Een hunner - en dit schijnt de
oudste, van Aken 31), geweest te zijn -
schreef aan de aartsbisschop, dat een con-
frater-pastoor - en hiermee is waarschijnlijk
Jansen bedoeld - bereid was naar Brussel
te komen. De aartsbisschop, diè in de hoofd-
stad vertoefde, raadpleegde de Internuntius
en antwoordde in beider naam op 21 januari,
dat een dergelijke reis niet raadzaam was,
daar zij niet buiten weten van Bock - die
zeer grote invloed in Brussel scheen te heb-
ben - ondernomen zou kunnen worden,
doch dat het voldoende was hem een brief
te schrijven met de bijgevoegde beschuldi-
ging: om veiligheidsredenen mocht deze
zelfs niet ondertekend zijn! 32). De samen-
zweerders hebben eerst op de uitwerking
van de circulaire van Bock gewacht. Toen zij
zagen hoe de andere religieuzen er op rea-
geerden, stuurden zij op 2 mei Brauman die,
daar hij bij zijn vader inwoonde, zich vrij
kon bewegen, met een volmacht naar Brus-
sel. De meegebrachte beschuldiging werd
waarschijnlijk door de aartsbisschop van Me-
chelen voorgelegd aan de Geheime Raad,
die echter weigerde er op in te gaan zolang
de aanklagers hun namen niet kenbaar maak-
ten.

Bock had reeds op 23 maart aan Brauman
geschreven, dat hij naar de abdij terug moest
komen. Brauman stuurde pas een afwijzend
antwoord, toen hij Brussel had bereikt (daar
voelde hij zich veilig). Bock kreeg de brief
op 5 mei en hernieuwde dezelfde dag zijn
schriftelijk bevel. Daar Brauman niet ant-
woordde, ontbood hij hem onder strafbe-
dreiging vóór 22 mei naar Rolduc.

Een algemeen kapittel van de inwonende
en niet-inwonende Rolducse kanunniken was
vastgesteld op 24 mei en begon om 7 uur 's
morgens. Brauman was niet komen opdagen,
van Aken begaf zich niet naar de vergade-
ring; Jansen was in het begin aanwezig: hij
hoopte gedaan te krijgen dat, gezien de
brief van de Spaanse regering en de ver-
dachtmakingen tegen Bock, voor deze laatste
een coadjutor met recht van opvolging zou



gekozen worden in de persoon van Goswin
Dautzenbergh, proost te Limburg. De proost
was twaalf jaar ouder dan de abt en protes-
teerde zelf tegen het onzinnige van de voor-
gestelde oplossing. Jansen verliet ontevre-
den het kapittel. Een veel eenvoudiger ma-
nier om de gevoelens van de Rolducse com-
muniteit inzake het jansenisme duidelijk te
maken werd nu voorgesteld, namelijk het
ondertekenen van een collectieve geloofs-
belijdenis, wat dan ook onmiddellijk ge-
schiedde. Ook werd besloten jaarlijks een
dergelijk algemeen kapittel te houden.

De tekst van bedoelde geloofsbelijdenis
zegt, dat thans in België van jansenisme, ri-
gorisme, novellisme (d.w.z. "nieuwigheids-
zin") beschuldigd worden, niet alleen zij die
in geloof of zeden afwijken van de leer van
de rooms-katholieke kerk, maar soms zelfs zij
die trachten te leven volgens het Evangelie
en de kerkelijke canones in volle onderwer-
ping aan de H. Stoel. De belijdenis sluit dan
aan bij de veroordelingen, welke .reeds door
Innocentius XII waren uitgesproken of nog
uitgesproken zouden worden 33): Zij is on-
dertekend door de 28 nog in de vergadering
aanwezige kanunniken, slechts 3 ontbreken
er. Zij bepaalt dat een exemplaar aan de
paus gestuurd zal worden, een aan de ko-
ning van Spanje en een aan de gouverneur
te Brussel. Dit laatste exemplaar berust in het
fonds van de Spaanse Geheime Raad 34) in
het Rijksarchief te Brussel, tegelijk met 1. -
een r~kwest aan de gouverneur, waarin abt
en religieuzen van Rolduc, mededelend dat
van Aken, Mees en Haes de volmacht aan
Brauman teruggetrokken hebben, bescher-
ming vragen tegen de twee overgebleven
weerspannigen Jansen en Brauman, en 2. -
een afschrift van die terugtrekking der vol-
macht 35) alsook van de drie brieven, door
de abt aan Brauman sedert het begin van het
jaar gericht. De gouverneur apostilleerde het
rekwest op 22 juni 1696 met de woorden
"Soit gardé", d.w.z. het rekwest moest be-
waard worden, maar hij wenste voorlopig
niet tussenbeide te komen, daar Jansen en
Brauman nog geen getekende aanklacht te-
gen de abt hadden ingediend. De onderte-
kenaars van de geloofsbelijdenis hadden zich
bereid verklaard, ieder voor zich hun ge-
voelens te bevestigen door de aflegging van
een eed in handen van de diocesane bis-
schop, indien de paus deze daartoe afvaar-
digde. Zij waren immers als exempte reli-
gieuzen rechtstreeks aan de H. Stoel onder-
worpen.

Wij hebben niets kunnen vinden over de
reactie van Rome op het ontvangen van het
daarheen gezonden exemplaar van de ge-
loofsbelijdenis, maar wel weten wij, dat Brau-
man naar de eeuwige stad ging en niet eens
door de bevoegde kerkelijke instantie schijnt
ontvangen te zijn! Dit bewijst wel, dat men
enigszins op de hoogte was. Brauman schijnt
zich daarna in Italië schuil te hebben gehou-
den en daar later gestorven te zijn 36).Jansen
stond nu alleen in de oppositie. Wij weten
niet met zekerheid of hij verscheen op het

Fig. 2. Tweede bladzijde van het exemplaar, aan
de Spaanse gouverneur te Brussel gezonden, van de
geloofsbelijdenis, ondertekend tijdens het algemeen
kapittel, dat te Rolduc werd gehouden op 24 mei
1696. De foto toont de laatste regels van de tekst, 23
van de 28 handtekeningen, de zegels van abt Bock
en van de abdij.
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algemeen Rolducs kapittel van 7 mei 1697,
dat een vlot verloop had en gevolgd werd
door een maaltijd, waar de grootste broe-
derlijkheid heerste 37).

Abt Bock gaf in 1697 een nieuw boek uit,
waarvan het titelblad luidt: Le jour evange-
lique ou trois-eens soixante-et-six veritez,
tirées de la morale du Nouveau Testament.
Imprimée par I'ord're de Monseigneur I'Eves-
que et Comte de Chaalons Pair de Franee.
Pour servir de sujet de Meditation chaque
jour de r Année: Reeueillies par un Abbé Re-
gulier de I'Ordre de saint Augustin, pour
I'usage de ses Religieux. - A Liege. M. DC.
XCVII. Avee Approbation. Se vend A Bru-
xelles, Chez Eugene Henry Friex, Imprimeur
du Roy. Daarna leest men op p. lil-VII een
opdrachtbrief aan prinses de Vaudémont, uit-
drukkelijk getekend door de auteur, J. B. abt
van Rolduc. In deze brief zegt Bock, dat zijn
werk ontleend is aan het welbekende boek
Abregé de la Morale d!u Mouveau Testament,
verschenen met de goedkeuring van drie
bisschoppen van Chàlons, en dat hij slechts
enkele toevoegingen heeft aangebracht om
de bladzijden te vullen. Verder deelt hij
mee, dat dezelfde auteur vier lijvige delen
over dit onderwerp geschreven heeft. Op p.
VIII vindt men de goedkeuring van d'Elbec-
que als lector te Rolduc, gegeven op 18
september 1697: hij verklaart dat het boek,
dat voor dit werk als model gediend heeft,
van de hand van een schrijver is, die vol-
doende bekend staat om zijn zeldzame be-
kwaamheden en om de grote diensten welke
hij aan de Kerk bewezen heeft en blijft be-
wijzen. Die schrijver is niemand anders dan
de reeds vermelde Pasquier Quesnel. De
eerste uitgave van zijn werk had slechts be-
trekking op de vier evangelies en verscheen
voorzien van een goedkeuringsmandement
van Felix Vialart, bisschop van Chàlons, dat
op 9 november 1671 gegeven werd. Onder
de titel LE!Nouveau Testament en français,
avee des réflexions morales sur ehaque ver-
set pour en rendre la lecture plus utile et la
méditation plus aisée, bewerkte hij te Brussel
een heruitgave van het boek, waarin ditmaal
ook de brieven der Apostelen en de Apoca-
lyps opgenomen werden. Deze heruitgave
verscheen in twee delen in 1687; een nog
uitgebreider tekst in vier delen werd gedrukt
in 1692, 1693 en 1695. Op 23 juni 1695 on-
dertekende de opvolger van Vialart, kardi-
naal Antonius de Noailles, nu voor de vier
delen, een eigen aanbevelingsmandement;
zijn broer en opvolger te Chàlons, Jan Baptist
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de Noailles, deed hetzelfde op 25 februari
1697. Bock is dus goed op de hoogte wan-
neer hij spreekt van approbaties van drie
bisschoppen van Chàlons. De naam van Hen-
drik Fricx, boekverkoper te Brussel, komt ook
voor in bepaalde uitgaven van het Abregé
van Quesnel: misschien had Fricx commercië-
le rechten terzake.

Terwijl Quesnel de volledige tekst van de
bijbelboeken geeft en de gewijde schrijver
onderbreekt door zijn eigen commentaar,
neemt Bock slechts 366 verzen van Quesnels

vertaling 38) over met het daarbij behorende
commentaar, waarvan het grootste deel -
onder meer de slotgebeden - alleen in de
uitgave van vier delen staat. Bocks werk van
1697 is opgezet zoals dat van 1696: één
bladzijde per dag. Daar echter de titel her-
haald wordt op p. 1, beslaat wat betrekking
heeft op 1 januari twee bladzijden en telt het
geheel 367 gedrukte pagina's. De drukker is
J. F. Bronckart, zoals in 1696, en ook de
bladspiegel is ongeveer hetzelfde. Het vers
wordt, in de bijbelse volgorde, ontleend aan
de vier evangelies, en vanaf 16 oktober aan
de overige boeken van het Nieuwe Testa-
ment, met uitzondering van de Handelingen
der Apostelen. Soms ontbreekt het eindge-
bed bij gebrek aan plaatsruimte; waar echter
plaats te veel was, heeft Bock de bladzijde
gevuld met eigen tekst 39), zoals hij in zijn
opdracht zegt.

De bulle Unigenitus, door Clemens XI op 8
september 1713 uitgevaardigd, zal 101 stel-
lingen uit de boven vermelde commentaren
van Quesnel op de H. Schrift veroordelen.
Acht van die stellingen treffen wij in het
boek van Bock aan: zeven daarvan ver-
schenen eerst in de Réflexions morales in
vier delen, terwijl de achtste (nr. 30) reeds in
het Abregé van 1671 stond 4°).

Al deze stellingen betreffen de genade-
en de predestinatieleer, behalve nr. 83,
waarin Quesnel beweert, dat niet alleen de
mannen, maar ook de vrouwen uitgebreid

Schriltuurlekst Nummer
Dag in Bocks waarop van de

Jour Evangelique commentaar veroordeelde
wordt geleverd propositie

11 april Maft. XX, 34 10

28 april Mc. IX, 22 4 en 69

16 juli Jo. IV, 26 83

29 juli Jo. V, 29 44

4 augustus Jo. VI, 40 30

24 september Jo. XV, 5 2
3 november Rom. IX, 18 5



kennis vande H. Schriftmogen nemen. Bock

deelde deze mening, en het is niet te ver-

wonderen dat hij een dergelijke stelling

overneemt in een boek, dat aan prinses de

Vaudémont is opgedragen. De titelLe jour

evangelique eindigt met de woorden: "pour

I'usage de ses Religieux".Het was een soort

uitgave voor binnenshuis gebruik, die dan

ook, alhoewel gedrukt, geen diocesaan im-

primatur nodig had. Er bestaan exemplaren

van het boek met een tweevoudig verschil:

op het titelblad staat het jaartal 1698 ver-

meid en op p. VIII bevindt de approbatie
van d'Elbecque zich op de tweede plaats,

terwijlmen daarboven een andere leest,te

Luik op 30 oktober 1697, dus een maand na

die van d'Elbecque, gegeven door de reeds
vermelde Jean Le Beau. Zij maakt onder-
scheid tussende bron van het werk, reeds
meermalen kerkelijkgoedgekeurd, en de
enkele bijgevoegde beschouwingen, die zo
stichtend zijn, dat iedereen er zijn instem-

ming mee kan betuigen. In die dagen ge-
beurde het meer dat, wanneer een nieuwe

goedkeuring voor een boek ontvangen

werd, onmiddellijk de nog te drukken exem-

plaren zodanig werden gewijzigd, dat zijop-

genomen kon worden. In het.onderhavige
geval werd slechts het eerste fascikelvan

acht bladzijden gewijzigd. Maar de tweede

goedkeuring was nog steeds geen imprima-
tur. Prinses de Vaudémont toonde zich zo

tevreden over het werk van Bock, dat zij

hem in juni 1698 twee kostbare geschenken

stuurde 41).

'n 1698 verscheen te Parijs,bij Jean Bau-
dot, een heruifgave van de Réflexions...

tirez des pseaumes d'e David, onder de titel

Sentimens dl'une ame elolnvertie,pour ehaque

jour d'e I'année. Sur trois eens soixante-six
versets ehoisis des Pseaumes die David. A vee

le Caractere de ehaque Saint.Deze laatste

woorden duiden op wat er in deze heruitga-
ve toegevoegd is:voor iedere dag van het

jaar wordt, na het kort gebed, het feest van

de dag vermeld, en dan volgen telkens twee

vrome spreuken, die meestal op dit feest be-

trekking hebben. Het is onmogelijk te zeg-

gen of die toevoegingen door Bock of door

een andere persoon op last van de uitgever

geschreven werden. Dit laatste lijkt het meest

waarschijnlijk,want de tekst zelf van 1696

werd geretoucheerd, niet alleen naar de taal-waarvoor Bock zich als Duitser in zijn in-

leidend woord verontschuldigd had -, maar

soms ook naar de inhoud: zo isbijvoorbeeld

op 24 maart de gevaarlijke tekst over gena-

de en voorbestemming weggelaten. Er isniet

meer aan iedere dag een bladzijde gewijd,

zodat het boek na acht niet genummerde

bladzijden (met eigen inleidend woord en

twee goedkeuringen te Parijs42) gegeven)

slechts 353 genummerde bladzijden telt,plus

twee niet genummerde, waarop men het

koninklijk drukprivilege van Lodewijk XIV

op 20 januari 1698 leest,alsook de vermel-

ding "Achevé d'imprimer... le 15 mars
1698". Onder eigen naam gaf Bock in 1698

een Duitse vertalingvan dit werk uit,bene-
vens een ander Duitsboekje, bevattend hon-

derd nuttige waarheden voor het klooster-

leven 43).

Te Eupen bleef Heyendal, die als rigorist

bekend stond, antipathie ondervinden. Op

bevel van de prinsbisschop van Keulen en

Luik moest Bock hem op 18 augustus 1697

naar de abdij terugroepen. Willem Cuperus,

die van 1686 tot 1692 te Eupen rector was

geweest en toen gevraagd had naar de ab-

dij te mogen terugkeren, wilde nu als pas-

toor naar Eupen teruggaan, maar de abt
weigerde zijn toestemming. Norbertus d'EI- ,
becque verlietde abdij einde maart 1698.

Bock besloot voortaan het kerkelijkonder-

wijs te Rolduc aan eigen religieuzen toe te
vertrouwen en belastteHeyendal met de les-

sen in de theologie. Dit verwekte ontevre-

denheid bij twee confraters, die steeds afgun-

stigop Heyendal waren: Jansen en Cuperus.

In juni,tijdenseen reisvan de abt, hoorde

Cuperus, dat twee jonge kanunniken,Wi-
nandus Paffen 44) en Joannes Vincken 45),
meenden redenen van ontevredenheid te-

genover de abt te mogen hebben. Hij vroeg

hen hun klachten op schriftte stellen en

bracht triomfantelijkhet betreffende stuk
naar Jansen in Afden. Jansen liet door nota-

risPoyck een publieke akte hierover opma-

ken, waarschijnlijkmet de bedoeling deze

naar de Spaanse regering of naar de Inter-
nuntius te Brussel te sturen. Maar de twee

jonge religieuzen,die nog de hogere wij-

dingen moesten ontvangen, werden bang

toen Bock terugkwam. Zij kregen spijtvan

hun daad en op 5 julivroegen zij monde-

ling en op 15 juli in het openbaar in de ref-

ter, alsook in een schriftelijke verklaring, ver-

giffenis. Bij Cuperus daarentegen had Bock

met zijn vermaning geen succes. Hij liethem

naar Aken gaan om voor zijn gezondheid te

zorgen 46).

Op 15 juli 1698 had het jaarlijksalgemeen

kapittel plaats. Om acht uur celebreerde Bock

de mis en hield hij een predikatie. Toen liet
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Fig. 3. Titelblad van de Parijse uitgave (1698) van
de beschouwingen van abt Bock over de psalmen
van Davici Dit exemplaar heeft toebehoord aan Joan-
nes Egberlus Bloemaerls, deken van het kathedraal
kapittel te Roermond (t 1720), en berust thans bij de
Capucijnen te Udenhoul. Merkwaardig is hoe de uit-
gave tot in Roermond verspreid werd, alhoewel er
een vroegere (1696) te Luik verschenen was.

hij zijn religieuzen zonder hem in de biblio-
theek vergaderen. Een verat wonende ka-
nunnik en Cuperus hadden zich laten veront-
schuldigen, Jansen was er niet, van Aken
verscheen slechts op de maaltijd. Waar-
schijnlijk op voorstel van Heyendal besloten
de aanwezigen een verklaring op te stellen,
waarin zij de lof van Bock zongen, de jong-

l
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ste intriges tegen hem en de stappen, die
eventueel in Brussel gedaan waren, formeel
at keurden en in ieder geval weigerden om
de kosten van een eventuele commissaris-
senvisitatie te lat~n drukken op de abdijgoe-
deren. Tijdens de discussie verliet Haes de
zaal, Trumpener en Mees verklaarden niets
tegen Bock te hebben, maar liever niet te
tekenen, zodat slechts 23 kanunniken hun
handtekening plaatsten 47).

Ook Bock had het er niet bij laten zitten.
Op 4 augustus bracht hij raadsheer Keren-
broek met een secretaris mee naar Rolduc.
Jansen kwam de raadsheer uitnodigen naar
Atden te komen, maar deze nam de invitatie
slechts aan wanneer ook Bock er bij zou zijn.
Jansen ging terug naar Afden en liet de abt
door een tussenpersoon uitnodigen. Veront-
waardigd over deze handelwijze, ontbood
de raadsheer Jansen naar Rolduc en eiste dat
deze persoonlijk de abt zou gaan vragen.
Samen begaven zij zich naar de kamer van
Bock en na enig geredetwist vroeg Jansen
vergiffenis en de zegen van de abt. Hij bleet
te Rolduc souperen en de volgende dag
kwamen abt, raadsheer, secretaris en andere
genodigden .aan een maaltijd te Atden aan-
zitten. Zo was nu ook de verzoening tussen
Bock en Jansen tot stand gekomen 48).

De werken van Bock werden telkens op-
nieuw uitgegeven. Hij verzorgde zelf, in
1699, een anonieme Franse tekst van de hon-
derd waarheden, gepubliceerd bij drukker
Jozet Lodewijk De Milst te Luik onder de titel
Le miroir cf'une ame religieuse qui lui repré-
sente les principaux devoirs de son etat. Het
is een boekje van klein tormaat, waarvan de
bladzijden niet genummerd zijn; na de eer-
ste acht (met titel, inleidend woord en goed-
keuring door Jean Le Beau op 30 mei 1699
gegeven) volgen de honderd genummerde
waarheden: een titel en een korte uiteen-
zetting, die telkens twee bladzijden in beslag
nemen; aan het einde treft men een lijst van
die titels aan in de volgorde waarin ze in
het boek voorkomen. De nrs 1 tot 33 betref-
ten het kloosterleven en de drie geloften, de
nrs 34 tot 43 de genade, het gebed, het
koorofficie, de nrs 44 tot 51 de H. Mis en de
devotie tot het H. Sacrament, de nrs 52 tot
62 biecht en communie, de nrs 63 tot 78 de
kloosterlijke praktijken, de nrs 79 tot 100 be-
paalde deugden en de vier uitersten. Bock
keurt de veelvuldige communie als zodanig
niet af, maar meent dat men daardoor het
Sacrament gewoonlijk minder waardeert.



Ook verschenen in 1699 en 1700 Luikse her-
drukken van Le jour evangelique49).

Charles Osmont te Parijs drukte in 1700
het boek driemaal onder de titel: Le jour
evangelique ou trois eens soixante-sixveri-
tez tirées du Nouveau Testament.Pour servir
de sujet de Med:itationehaque jour de I'An-
née. Reeueilliespar J. B. Abbé Regulier de
Roldiue,de l'Ordre d:e SaintAugustin.De abt
van Rolduc is nu duidelijk op het titelblad
aangeduid, maar de woorden de la morale
en de toespeling op de bisschoppen van Cha-
lons zijn weggevallen; eveneens is de op-
dracht aan prinses de Vaudémont vervangen
door een Avis, waarin niet de minste zinspe-
ling op de werken van Quesnel voorkomt.
Klaarblijkelijk wilde de drukker het boek
doen doorgaan als een vroom en persoon-
lijk werk van de abt van Rolduc. In de tekst
werden kleine stijlverbeteringen aange-
bracht. Na vier niet genummerde bladzijden
is het boek gepagineerd en typografisch uit-
gevoerd zoals men dat te Luik deed. Op p.
368 staat een zeer algemene approbatie van
12 januari 1700 en een uittreksel van het
koninklijk drukprivilege, dat te Versailles op
7 februari 1700 gegeven werd. De drie druk-
ken verschillen typografisch slechts weinig
van elkaar; zij bewijzen het succes van het
boek. Maar er is nog meer: Quesnel voelde
het onheil naderen en had in de heruitgave
van zijn eigen werk van 1699 enkele van de
meest laakbare teksten weggelaten, onder
meer de later veroordeelde stellingen nrs 2,
5, 30. Men vindt deze echter steeds terug in
de uitgaven van Le jour evangelique. Men
mag zich afvragen of degene, die de Parijse
drukken financierde, niet met opzet een
boek heeft willen verspreiden, dat volgens
hem de "echte" leer beter, en zonder zich
te verraden, weergaf.

Quesnel werd op 30 mei 1703 op grond
van zijn doctrinaire heterodoxie op bevel
van de koning van Spanje aangehouden en
in het paleis van aartsbisschop de Precipiano
opgesloten. Hij slaagde er echter op 13 sep-
tember in te ontsnappen en naar Holland te
vluchten.

BIJLAGEN

Bijlage I.
Brief van Humberfus Wilhelmus de Preci-

piano, aartsbisschop van Mechelen, aan
Joannes van Aken, kanunnik te Rolduc.

Brusselles le 11me de I'an 1696.
Monsieur,

J'ai communiqué a Monsieur l'lnternonce
la lettre que vous m'avés fait I'honeur de m'
écrire et iugeons tous deux qu'il ne convient
pas de faire venir a present a Brusselles le
pasteur 5°) que vous me marques parce que
cela ne se pourÖit faire sans que I'Abbé 51)

le sache qui a icy des puissans ministres qui
le porfent 52) et pouroient empécher le fruit
de ce voïage. Ce que nous trouvons plus
convenabie ce que ce bon pasteur m'envoïe
ou a Monsieur l'lnternonce une relation par
écrit des points plus essentie Is et des scan-
dales plus enormes qui lui sont connus, il peut
ne pas signer cette relation mais seulement
la ioindre a sa letfre, qu'il n'en apprehende
aucune suite facheuse pour lui, I'on I'en met-
tra à couvert. le suis veritablement Monsieur
vofre tres humbie et tres affectioné serviteur.

H. G. Archeveque de Malines.

(Rolduc, Archief der abdij, portefeuille 21,
afschrift)

Bijlage 11.

Geloofsbelijdenis, ondertekend door de
28 leden van het algemeen kapittel, dat te
Rolduc in 1696 werd gehouden.

Abbas et Capitulum generale Monasterij
Rodensis Canonicorum regularium Sancti Au-
gustini ducatus Limburgensis diocesis Leo-
diensis.

Cum intelligamus turbulentis hisce tempo-
ribus in Belgio frequentissimam esse Jansenis-
mi, Rigorismi, Novellismi 53) accusationem,
adeo ut non modo illi qui in fide ac moribus
secus quid sentiunt aut docent,quam Sancta,
Catholica, Apostolica atque Romana tenet
Ecclesia (quorum damnatio justa est), sed
efiam illi, qui vitam suam instituere satagunt
juxta Evangelii et sacrorum Canonum, qui de
vita et moribus Ecclesiasticorum sunt, prae-
scriptum vaga illa accusatione a malevolis tra-
ducantur, etiamsi alioquin Sedi Apostolicae
devotissimi, et catholicae fidei ac morum
doctrinae observantissimi sint: hinc est, quod
nos, ut omnem haereseos aut alicuius circa
fidem ac mores erroris aut excessus vel levis-
simam suspicionem a nobis amoliamur, decIa-
remus, et sub juramento affirmemus, sicut vir-
tute praesenfium declaramus et affirmamus,
Nos nihil unquam scienter sensisse vel do-
cuisse, aut etiamnum sentire vel docere, quod
Sanctae Romanae Ecclesiae Summorumque
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Pontificum decisionibus contrarium ullo mo-
do sit: imo nos syncere et candide coram
Deo cordium Judice omnia et singula con-
demnare, quae Summi Pontifices unquam cir-
ca doctrinam et mores in quocumque sensu
condemnarunt et eo plane modo et sensu
quo Sanctissimus Dominus noster Innocentius
XII Summus Pontifex modern us ea a nobis
condemnari vult et desiderat, condemnatu-
ros, protestantes nos vivere et mori veile
Sanctae, Apostolicae et Romanae Ecclesiae
humillimos et obedientissimos filios, volentes
insuper ut huius nostrae protestationis forma
ad Sanctissimum Dominum Nostrum, Regem
Nostrum, Serenissimum Ducem Gubernatorem
nostrum miltatur, parati juramentum nostrum
personaliter desuper praestare ad manus
Dioecesani Episcopi nostri ad hoc a Sanctissi-
mo Domino nostro delegandi. Acta sunt haec
in Congregatione Capituli generalis habita in
Monasterio Rodensi vigesima quarta Maij
Anni millesimi sexcentesimi nonagesimi sex-
ti. In quorum fidem eadem subscripsimus, et
sigillo nostro abbatiali respective et capitulari
muniri fecimus 54).
Joannes Bock Abbas Rodensis
Goswinus Dautzenbergh Praepositus Lim-
burgensis
Melchior Trumpener Pastor in Kirchrode
loannes Mees
Wilhelmus Cuperus
Casp. Merckelbach
Wilhelmus Haas
Petrus Maes Pastor Henrici Capellae
Daniel Daniels Pastor in Doveren
loannes Beckers Pastor in Baelen
Nicolaus Hannot Presbyter
F. D. Quoidbach Presbyter
M. C. Moreau Prior in Marienthai
Petrus Josephus Delcheur Prior in Sinnich
Nicolaus Heyendal Pastor in Eupen
Casparus Henreco Presbyter
F. Wilhelmus Rauschaw Presbyter
A. CampC!>Pastor in Lommersheim
Cornelius Voss Presbyter
P. Fabritius Rector Ecclesiae Rhodensis
Reinerus Puyters Vicepastor in Eupen
Andreas Driessen Vicepastor in Kirchrode
Bartholomeus Winandus Hoen Diaconus
Matthaeus Josephus de Tiege subdiaconus
Winandus Paffen professus
Joannes Vincken professus
Conradus Born professus
Mathias Christianus WeidenfeIt professus

(Brussel, Algemeen Rijksarchief, Spaanse
Geheime Raad, nr. 1170, origineel)
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Bijlage 111.

Notariële herroeping door drie Rolducse
kanunniken van de door hen aan hun con-
frater Brauman gegeven volmacht om tegen
abt Bock te ageren.

Op heden den achtentwintichsten Maij ses-
thien hondert sesent'negentich compareren-
de voor mij ondergeschreven openbaeren
Notaris, bij den Souverainen Raede, geor-
donneert in Brabant, geadmitteert, binnen de
stadt van s' Hertogenrode residerende, ende
in presentie vande getuijgen hieronder ge-
noempt, in eijghene persoonen d'Eerweer-
dighe Heeren Joannes ab Aecken, Joannes
Meessen, ende Wilhelmus Haes, Canonic-
quen Regulieren der Abdije van Closterrode,
verclaerende dat alsoo sij Heeren Compa-
ranten op den tweeden deser schrifftelijcke
commissie hebben gegeven aen den oijck
Eerweerdigen Heere Aegidio Brauman hen-
nen Confratri, ten eijnde om sich te begeven
naer Brussele, ende aldaer te Hove van hen-
nen t'wegen Requeste te presenJeren, ende
te doleren over ende ter saecken van ver-
scheijdene grieven, die sij hadden tegens
den Hoochweerdigen Heere Joannes Bock
hennen Abt, ende dijenaengaende Commis-
sarissen te versoecken, ende dat sij Heeren
Comparanten t'sedert hebben vernoemen,
dat den voorschreven Heere Aegidius Brau-
man inbeschreven geweest hebben de tot de
derde reijse toe, ende in specie, om te coe-
men bijwoonen de vergaederinge van de
saementlijcke Heeren Conventualen ende
Capitulairen, bij offte van wegen welgemel-
ten Heere Prelaet beroepen geweest heb-
bende op den tweeentwintichsten deser bin-
nen de voorschreven Abdije, ende dat die-
selve vergaederinge dijenvolgens voltrocken,
ende bij hen Heeren Comparanten die voor-
schreven hen ne grieven daerinne voorge-
bracht sijnde, sijne Hoochw. den Heere Pre-
laet voorschreven aen hen daerop gegeven
heefft soodaenich contentement, ende satis-
factie, waerbij dat sij ghene die minste rede-
nen meer en hebben om te claegen, ende
dat sij ondertusschen hebben bevonden en-
de gesien, dat den voorschreven Heere
Brauman op de voorschreven vergaederinge
nyet en is gecompareert, nochte oijck tot
hiertoe nijet hem ingestelt en heefft nijette-
genstaende sijne inroepinghe voorschreven,
ende alsoo is ende blijft inobedient.

Soo is het dat sij Heeren Comparanten
verclaeren, die voorschreven hen ne schriff-



telijcke gegevene commissie te revoceren,
gelijck sij dieselve revoceren mits desen,
versoeckende hieraff van mij Notaris acte
gemaeckt te worden eene offte meer in be-
hoirlijcker fermen, mitsgaeders een dobbel
daervan t'insinueren aan den voorschreven
Heere Brauman, als oijck een t' overleveren
aen sijne Hochw. den Heere Prelaet voor-
schreven, om te strecken tot deselver naer-
richtinge. Aldus gedaen ende gerevoceert
binnen de Abdije van Closterrode ter pre-
sentie van d'oijck Eerweerdige Heeren Gos-
winus Dautzenbergh Probst tot Limborgh, en-
de Casparus Merckelbach mede Canoniquen
Regulieren derselver Abdije, als gelooff-
weerdige getuijgen hiertoe geroepen ende
sunderlingen gebeden, ende des ter waerer
oirconde soo hebben die voorschreven Hee-
ren Comparanten, neffens dieselve getuijgen,
ende mij Notaris de minute deser eijgenhan-
dich onderteeckent. Ouod aftestor Henricus
Poijck, notarius publicus 1696.

(Brussel, Algemeen Rijksarchief, Spaanse
Geheime Raad, nr. 1170, afschrift).

Bijlage IV.

Verklaring ten gunste van abt Bock, on-
dertekend door 23 van de 26 55) leden van
het algemeen kapittel, dat te Rolduc in 1698
werd gehouden.

Nos infrascripti Canonici Regulares Abba-
tiae Rodensis Dioecesis leodiensis in Provin-
cia Limburgensi nemine ad hoc nos urgente,
impellente aut rogante, sed solo veritatis, jus-
titiae et boni communis amore perurgente,
proprio motu praesenti instrumento declara-
mus ac omnibus notum facimus R.mum D.
nosfrum D. Joannem Bock jam in 16um an-
num monasterio nostro maximo et evidentis-
simo rei temporalis aeque ac spiritualis bono
ac incremento tanta prudentia, charitate, pie-
tate et omnium nostrum satisfactione praees-
se, ut nihil aeque nobis satagendum existime-
mus, quam ut Domino quantas possumus pro
tam optato ac felici benefati dignissimi supe-
rioris nostri regimine gratias agamus, et ut
ilium multis annis pari prosperitate, tempora-
liumque pariter ac spiritualium progressu re-
gentem nobis incolumem servare dignetur,
orare non desinamus. Ouapropter cum ad
aures nos tras pervenerit (quod vehementer
dolemus et erubescimus) unum aut duos aut
certe non multo plures ex universo nostro
triginta duorum confratrum coetu malo quo-

dam ac indiscreto zelo, ne quid gravius di-
camus, agitatos irreprehensibilibus per omnia
R.mi Praesulis nostri actionibus insidiari et
gravamina quaedam comminisci ad quorum
discussionem Commissarios sibi a Clementis-
simo Rege nostro aut 111.mo suae sanctitatis
Internuntio forte cogitent postulare: praesen-
tibus declaramus nos pravum hujusmodi con-
silium penitus detestari et hanc visitationis
postulationem uti inutilem, seditiosam, supe-
riori nostro totique communitati nostrae in-
juriosam vehementer abnuere: solemniter
protestantes nunquam nos consensuros ut in
eam rem vel minimis impensis gravetur mo-
nasterium nostrum: injustum esse ducentes ut
in perniciemboni communis, unius alteriusve
privati injustis et ambitiosis passionibus ser-
viant communes monasterii facultates. Et ut
hoc nostrae declarationis ac protestationis
insfrumentum ad omnium quorum interest
notitiam pervenire possit, consentimus pari-
ter ut illius quot necessaria credentur trans-
sumpta conficiantur authentica.

(Uit het Diarium van de abdij Rolduc, 1685-
1701, thans handschrift nr. 7 van het semina- ,
rie te Rolduc, op datum van 15 juli 1698).

NOTEN:

1) De originele benoemingsakte, in het Nederlands
opgesteld, dagtekent van 30 januari 1683 en bevindt
zich in het Rijksarchief te Maastricht. Cfr. A. Franqui-
net, Beredeneerde invenlaris van oorkonden en beo
scheiden van de abdij Klooslerrade, Maastricht, 1868,
91.

2) Annales Rodenses, voortzetting door N. Heyen-
dal. Wij citeren de uitgave die deel VII vormt van de
Hisloire du Limbourg, Luik, 1852, 182.

3) Geboren te Aken op 17 mei 1654.
4) Op 23 juni 1682 was te Afden deservitor Joannes

Dautzenberg, Augustijner Eremiet uit Aken. (Archief
Kerkrade, Schepenbank nr. 57). Op 6 januari 1683,
bij de abtskeuze, wordt P. Jansen enkel aangeduid
als provisor, bij de installatie van de abt, op 10 fe-
bruari 1683, als pastoor van Afden.

5) Het in het Latijn gesteldè notarieel verslag van
deze installatie is opgetekend aan de keerzijde van
de benoemingsakte. Cfr. A. Franquinet, o.c., 91 noot 1.

6) Cfr. onder genoemde datum in het Diarium van
de abdij Rolduc, 1685-1701; thans handschrift 7 van
het seminarie te Rolduc.

7) W. Gierlichs, Aus der Geschichle der Plarreien
im ehemaligen Herzoglum Limburg, soweil sie der
Ablei Kloslerralh unlerslanden, in Rolduc's Jaarboek,
XII, 1932, 122, en Geschichle der Plarrkirche zu Her.
zogenralh (getypt manuscript op de pastorie aldaar
bewaard), 1934, 21-24.

8) Diarium, 24 december 1688, 8 januari, 25 april,
25 en 28 juni, 15 en 18 augustus, 2 en 16 september
1689,27 juli 1690.

9) Annales Rodenses, 211.
10) Ibid., 193. Volgens de liturgische regels moet

toen ook het hoofdaltaar geconsacreerd zijn, ofschoon
de Annales Rodenses, 197, het overbrengen van het
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hoofdaltaar, evenals dat van de zijaltaren, in 1687
plaatsen.

11) Die datum is aangeduid met ijzeren haken op
de huidige straatgevel van de vroegere pastorie, ge-
legen rechts van de tegenwoordige pastorie. - Het
Diarium zegt dat op 14 november 1691 Jansen een
reis naar Parijs ondernam "pro rebus publicis".

12) Het Diarium zegt dat op 17 januari 1694 de
tweede opvolger van Brauman te Herzogenrath, Leo-
nardus Hensaeus, in de pastorie te Afden stierf.

13) Diarium, onder die datum; Annales Rodenses,
219-220.

14) Annales Rodenses, 221-222; Diarium, 20 juli, 3
en 8 oktober 1695. Onder deze laatste dag lezen
wij: "Non luerit veritus venena sua dil/undere contra
Praelatum et ipsius religiosos, appellando ipsos Jan-
senistas, nomenque illud dividens in 7 series: ad
primam, aiebat, pertinent illi, welche gleich seyndt
einem Wollsack, et per hunc indigitavit Reverendis-
simum; ad secundam, qui imponunt grave onus aliis
et digito suo nolunt illud movere; ad tertiam, qui
nihil aliud faciunt quam vivere in detractionibus et
lemeraribus judiciis et alios in iis fovent ele."

15) Clr. de briel van Antoine Arnauld aan du Vau-
cel, d.d. 24 september 1687, in Rolduc's Jilarboek,
XXXVIII, 1958, 88.

16) Slechts de inwonende geprofeste religieuzen,
die geen zielzorg uitoelenden, namen aan zulk ka-
pillel deel. Cfr. Liber Actuum Capilularium Canonieo-
rum Regularium Abbatiae Rodensis, [1685]-1710, thans
handschrift 37 van het seminarie te Rolduc.

17) Plaats ten zuiden van Nancy, thans Frans depar-
tement van Meurthe-et-Moselle.

18) Op 9 november 1684 ingekleed. Het kapittel
besloot op 15 november 1685 om gezondheidsrede-
nen (defectus corporales) zijn professie 14 dagen uit
te stellen, om het advies van de geneesheren in te
winnen. Alleen Brauman, zich baserend op het mis-
lukken van de gebruikte geneesmiddelen en ook op
een zekere hardheid in Heyendals' karakter (certa
duritia in conversatione), stelde voor hem definitief
weg te zenden. Maar na een gunstig advies van de
geneesheren tekende hij met de anderen op 19 no-
vember de toelating tot de professie. Heyendal deed
zijn professie op 25 november, op 18 maart 1687
werd hij, hoewel nog slechts diaken, novicenmeester;
op 20 september 1687 werd hij priester gewijd en te-
gen het einde van het jaar benoemd tot binnenshuis-
econoom. Hij behield zijn functies tot midden juli
1694.

19) Zijn naam wordt vermeld, in verband met de
incidenten van 1693, in de Annales Rodenses, 213.

20) Ibid., 214.
21) Geboren te 's Gravenbrakel in 1651,
22) Gedrukt te Luik, door Hendrik Hoyoux, VI-402

bladzijden.
23) Cfr. het artikel Péehé door T. Deman in Dietion.

naire de théologie eatholique, XII, Parijs, 1933, kol.
255-275.

24) Beiden worden als dusdanig vermeld in een
brief van d'Elbecque aan Joannes Hennebel, d.d. 27
oktober 1696, bewaard in het Archief van de Oud-
Bisschoppelijke Clerezij, thans te Utrecht. - Philip-
pus Verdin was van 1692 tot 1720, telkens voor 3
jaar, provinciaal van de Belgische Miniemen, met de
gebruikelijke onderbreking van 3 jaar.

25) Meermalen worden andere teksten uit het Oude
Testament of het Nieuwe Testament geciteerd. Woor-
den van de H. Teresia van Avila en van de H. Mag-
dalena van Pazzi komen voor onder 26 maart. Soms
was de tekst van Bock te lang voor de bladzijdeèn
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dan werden de laatste regels in kleinere letter ge-
drukt.

26) Op 7 november 1695 had in naam van de ko-
ning van Spanje de gouverneur te Brussel, Maximi-
liaan Emmanuel van Beieren, drie brieven geschre-
ven tot bestrijding van het Jansenisme, respectieve-
lijk aan de Geheime Raad, de Raad van Brabant en
de Universiteit van Leuven. Alleen deze laatste brief
handelt over het verbod: tot de kerkelijke waardig-
heden te promoveren "les Personnes qui se trouve-
ront suivre la Doctrine de Jansenius, ou qui seront
subçonnés d'être Rigoristes, ou Novateurs, comme
aussi leurs Adherants et Protecteurs." P. de Ram,
Nova et absoluta eollectio Synodorum... Arehiepis-
eopatus .Meehliniensis, I, Mechelen, 1828, 592.

27) Cfr. onze studie De kloosterhervorming van
1680 en het jubileum van 1780 te Roldue, in Rolduc's
Jaarboek, XXXVIII, 1958, 71 noot 9.

28) Ibid., 74.
29) Portefeuille 21.
30) Geciteerde uitgave, 225-229.
31) Deze naam werd als die van de geadresseerde

geschreven op de moderne omslag van het afschrift
van het antwoord van de Precipiano in het bisschop-
pelijk archief te Roermond; stuk en omslag worden
thans in het seminarie te Rolduc bewaard.

32) Ctr. Bijlage I.
33) Dit gedeelte van de geloofsbelijdenis staat in

Nederlandse vertaling 'afgedrukt in Roldue in Woord
en Beeld [1902], 144; volgens de Latijnse tekst be-
waard in het Liber Actuum Capitularium Abbatiae
Rodensis, 1712-[1794] onder de datum van 9 februari
1740. Het Diarium geeft slechts de namen van de aan-
wezigen, daarna ontbreken een ol meerdere folio's.
Wij geven de volledige Latijnse tekst als Bijlage 11,
volgens een andere bron.

34) Nr. 1170.
35) Cfr. Bijlage 111.
36) Annales Rodenses, 182 en 237.
37) Ibid., 237: "excepto uno foraneo legitime im-

pedito". Het onderbroken Diarium begint weer mid-
den in de opsomming van de aanwezigen op dit ka-
pillel vanaf nr. 14 tot nr. 30, een pas ingeklede no-
vice, Franciscus Kochs. Wanneer men die nummers
vergelijkt met het corresponderend deel van de on-
dertekeningen op 24 mei 1696, dan bemerkt men dat
Mallheus Moreau, prior te Marienthai, ontbreekt. 'n
het Diarium rekent Bock zich onder de aanwezigen
op het algemeen kapittel van 1696, maar niet op dat
van 1698. 'ndien men Bock meetelt in 1697, had de
communiteit toen 32 leden en ontbraken er dus twee
op het kapittel, onder wie dus ook Jansen.

38) Dat zelf de vertaling van Le Maistre de Sacy
bezigt.

39) Bijvoorbeeld zijn op 11 april (p. 103) de laatste
zeven woorden en op 16 juli (p. 199) de laatste drie
regels door Bock als eigen tekst toegevoegd.

40) Cfr. het artikel Unigenitus door J. Carreyre in
Dictionnaire de théologie eafholique, XV, Parijs, 1946,
kol. 2079-2123.

41) 'n het Diarium, onder 3 juni 1698, schrijft Bock:
"Aquisgrani inveni 2 thecas missas 6ruxellis, quas
Principissa de Vaudémont discedens cum Principe
suo Mediolanum destinaverat pro memoriali al/ectio-
nis suae ad nostrum monasterium: in una habebantur
imagines Cruci/ixi, B.V., S. Joannis et Mariae Magda-
lenae ab insigni sculptore elaboratae, et in altera
el/igies S. Theresiae cum limbo deaurato. Memor sit
Deus hujus Principissae, quae singulariter semper no-
bis al/ecta fuit."

42) Door "Monsieur Pirot, chancelier de I'univer-



sité de Paris" en "I'abbé Pocquelin, docleur en théo-
logie de la Sorbonne". Cfr. het artikel Pirot (Edme)
in Dictionnaire de théologie catholique, VII, Parijs,
1935, kol. 2127.

43) Cfr. Roda Sacra, 1954, 30-31,
44) Geboren te Kerkrade op 22 februari 1674, ge-

profest te Rolduc op 8 januari 1695, priester gewijd
op 19 september 1699.

45) Geboren te Merkstein op 44 februari 1674, ge-
profest te Rolduc op 4 februari 1696, priester gewijd
op 18 september 1700.

46) Diarium, op die data; Annales Rodenses, 242-
243.

47) Diarium, op die datum. Cfr. Bijlage IV.
48) Diarium, op 4 en 5 augustus 1698; Annales Ro-

denses, 243.

49) Volledig gelijkend op die van 1698, behalve
dat de opdracht aan prinses de Vaudémont in kleine-
re leller gedrukt is en slechts de pp. lil-VI in beslag
neemt, terwijl daarna elk der twee approbaties op
een afzonderlijke bladzijde staat vermeld.

5°) Waarschijnlijk Petrus Jansen.
51) Joannes Bock, abt van Rolduc.
52) d.w.z. die Bock steunen.
53) Dit zijn precies de drie dwaalleren, aangegeven

in het schrijven van de Spaanse gouverneur te Brus-
sel, d.d. 7 november 1695. Cfr. supra, nota 26.

54) Er zijn inderdaad twee zegels aan het stuk be-
vestigd: het persoonlijke zegel van Bock op rode
was en het opgedrukte zegel van de abdij.

55) Abt Bock, die zich kiesheidshalve teruggetrok-
ken had, niet meegeteld.

Compositie, Thijs Peeters
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J. J. Stassen

BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN GABRIEL GRUPELLO

Wie op 26 juli van het jaar 1740 gast was
geweest van abt Rauschaw, zou te Rolduc
bezoekers hebben aangetroffen die onge-
twijfeld veel hadden kunnen ophelderen
over leven en werken van de beeldhouwer
Gabriël de GrupelIa.

Het Diarium Rodense vermeldt immers op
die dag: "Als gasten waren hier op middag-
en avondmaal, de Eerw. Pater Rector van de
Sociëteit van Jezus uit Aken, samen met de
leraar GrupelIa, de Heer Schout van Merk-
stein en diens echtgenote en dochter".

Uit een brief van zijn zuster Aldegonde
Poyck-Grupello weten we, wie deze magister
GrupelIa was. Het betrof de op 17 jan. 1715
geboren Jozef Adam die, na zijn leraarschap
te Aken, aalmoezenier werd in een artillerie-
regiment van aartshertog Jozef, de latere kei-
zer Jozef 11van Oostenrijk. Jozef Adam, de
enige zoon van Gabriël GrupelIa, stierf
te Todtieben in Saksen in het jaar 1758. Hij
was er met de troepen in winterkwartier. Er
bestonden ongetwijfeld goede betrekkingen
tussen de abdij en het echtpaar Poyck-Gru-
pello. Een van hun 17 kinderen, Helena, huw-
de met Dr. Joh. Nic. Jac. Smets; hun huwelijk
werd op 27 nov. 1758 in de abdijkerk van
Rolduc gesloten. .

Reeds vroeg heeft er te Rolduc aandacht
bestaan voor GrupelIa. Onlangs werd in de
correspondentie tussen directeur Everts en
J. A. Alberdingk Thijm hiervan een bewijs
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gevonden 1). 'n een brief, gedateerd 16 dec.
1855, biedt Everts een bijdrage aan voor de
Warande: "Het toeval heeft mij in de gele-
genheid gesteld eene tamelijk gedetailleer-
de biografie te kunnen leveren van den wei-
nig bekenden beeldhouwer Gabriël de Gru-
pello (geboren te Brussel 1643, t in Kerkrade,
een Limburgsch dorp in onze nabijheid) die
onder andere kunstwerken, ook het bronzen
standbeeld van den keurvorst Joh. Wilhelm
te Düsseldorf vervaardigd heeft. De man
behoort wel niet tot de dichterlijke middel-
eeuwen, maar het programma der Warande
sluit ook de nieuwe kunst niet uit. Dunkt het
U der moeite waardig, dan zal ik het met
genoegen bewe~ken." Naspeuringen over
deze publikatie bleven zonder resultaat. Als
het hier inderdaad een gedetailleerde le-
vensbeschrijving betrof, zou een directeur
van Rolduc een biografie over GrupelIa ge-
leverd hebben ongeveer 40 jaar, voordat de
eerste enigszins uitvoerige levensbeschrij-
ving van de beeldhouwer verscheen 2).

Zonder dat hij er erg in heeft, plaatst AI-
bertingk- Thijm ons met zijn antwoord mid-
den in het probleem van de invloeden, waar-
door GrupelIa als kunstenaar werd bepaald.

In een postscriptum, onder een brief van
20 dec. 1855, schrijft Thijm: "Het spijt ons dat
die Gabriël de GrupelIa zoo'n romaansche
naam heeft. Kan men er geen Gabrielleken
van den Gruppel van maken? Kan men hem



een brabantsch kunstenaar heeten (dietsch -
niet walsch)? Dan zal de levensschets mij zeer
aangenaam zijn." Grupello was romaans van
atkomst en aard, vlaams door een barok rea-
lisme van zijn leermeester- Artus Quellinus
en zijn bewondering voor Rubens, wederom
hoots Frans door zijn werkzaamheid in het
gezelschap van kunstenaars die voor Lode-
wijk XIV werkten.

De kennismaking met hetgeen er tot nu
toe over onze beeldhouwer gepubliceerd
werd, is vaak teleurstellend. In details lijkt
het op een ondoorgrondelijke warboel. Bo-
vendien bespeurt men herhaaldelijk een ge-
brek aan bronnenstudie of onbetrouwbare
weergave. Welke zijn die bronnen? Als een
der belangrijkste documenten moet ge-
noemd worden het schrijven van Aldegonde
Jacqueline Poyck-Grupello, vrouwe van
Ehrenstein, aan de Brusselse archivaris en
kunsthistoricus Philip Baert in 17773). Zij
geeft bijzonderheden over haar vader en be-
schrijft kort het leven van haar broer en bei-
de zusters. Bovendien noemt zij de voor-
naamste werken, geeft de plaatsen aan waar
deze verblijven, beschrijft materiaal en
noemt zelfs een enkele keer atmetingen.
Ook stuurt zij hem atschriften van officiële
stukken, waarvan zij zegt zelf de originelen
te bezitten. Later werd in meer dan een pu-
blikatie aan deze bron allerhand toegedicht
wat er in werkelijkheid niet in vervat is, zelfs
een keer door Baert zelf.

Een tweede stuk, dat als bron zeer belang-
rijk is, houdt verband met Grupello's werk-
zaamheid te Düsseldorf, in dienst van de
keurvorst Johann Wilhelm. Toen deze mae-
cenas der schone kunsten in 1716 stierf, liet
zijn opvolger Kar! Philipp een inventaris op-
maken van alle werken, hetzij voltooid of
onvoltooid, die zich bij de hotstatuarius be-
vonden 4). Dit met het oog op een vergoe-
di'ng voor het gedane werk en een aanstaan-
de ontslag. Ongeveer 120 stukken worden
er opgesomd, met materiaalbenoeming en
staat van voltooiing. Deze inventaris kon in
vele gevallen als zekere grond voor een toe-
schrijving aangevoerd worden. Genoemde
lijst, samen met oude catalogi van de keur-
vorstelijke verzameling, maakte het Richard
Klapheck mogelijk, zes werken toe te schrij-
ven en te redden, nadat ze, sinds de brand
van de Düsseldorfse Academie in 1872, in
vergetelheid waren geraakt 5). Men had ze
opgeslagen in een kelder van de nieuwe
Academie aan de EiskeIlerberg. Klapheck

Vermeende Sf. Barlholomeus (Job),
Kunstmuseum, Düsseldorl

redde drie reliëfs, van zeer grote betekenis
voor de ontwikkeling in Grupello's kunst. De
inventaris had ze onder nummer 33 beschre-
ven: Ein Muffer Goffes mit Jesus undt Joan-
nes, sambt dem postement von schwartzem
Marmor. Worin vier basrelief, die Flucht von
Agibten, zweytens die Kindertötung, drittens
wohe der Engel Joseph aust dem Schlaff
weckt. Viertens dahe der Abgoff niederfal-
Iet." Als materiaal staat aangegeven: "Aus
marmor." De voorstelling van de Moeder
Gods met Jesus en St. Jan ging verloren bij
de brand en ook één reliëf: De val van de
afgod.
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Klapheck schreef ook drie portretten aan
onze beeldhouwer toe: een van Johann Wil-
helm, een van Anna Maria Louise, zijn twee-
de echtgenote, verder nog een dubbelportret
van beiden. In 1922 moest hij bevestigen dat
de inventaris kunsthistorisch nog lang niet
voldoende was uitgebuit 6).

In 1960 moeten we dit, gezien de bevin-
dingen, nog eens herhalen, ondanks nieuwe
publikaties en een dissertatie van Udo Kul-
termann 7). Er bestaat slechts één volledige
afdruk van deze inventaris, verzorgd door

St. Bartholomeus,

Bayerisches Nalionalmuseum, München
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W. Herchenbach in 1882. Kultermann heeft in
zijn dissertatie een zeer waardevolle bunde-
ling gegeven van het bekende. Onbegrijpe-
lijk was het dat men hem geen inzage gaf van
het handschrift van Dr. Otto Teich-Balgheim,
die in opdracht van de stad Düsseldorf een
uitgebreid onderzoek over Grupello gedaan
had. Toen deze vorser, die zo'n uitzonderlijk
speurwerk verrichtte, in 1944 stierf, werd zijn
nalatenschap opgeborgen in het Stadsarchief
te Düsseldorf, waar ze nog berust. De archief-
vondsten van Teich-Balgheim zouden de
doctor vooral in de levensbeschrijving van
dienst zijn geweest, geleid hebben tot enke-
le gewijzigde dateringen en zijn werkcata-
loog met ettelijke werken verrijkt hebben.

Kultermann baseert zich in zijn werkcata-
loog voornamelijk op Herchenbach, Baert en
De Reiffenberg 8). Een onschuldig en enigs-
zins komisch gevolg van het voorbijgaan van
de originele inventaris, bewaard in het Staats-
archief te Düsseldorf, is het volgende. Bij de
verloren werken noemt Kultermann onder no.
25: "General des Königs von Polen mit Bart".
Hij verwijst naar de inventaris uit 1716, waar
zelfs voor een Nederlander goed leesbaar
staat: "Ein Portret eines Generalen vom Kö-
nig in Pohlen, Wackerbart, aus Erdt. Von
Herrn Grupello." Erger wordt het als hij in
zijn lijst van verloren werken onder no. 62
aanvoert: "St. Jacob" en daarbij verwijst naar
no. 35 van de inventaris waar staat: ,,5. Job in
MetalI." St. Job is een thema dat door Gru-
pello nog eens werd uitgebeeld, blijkens een
andere vermelding: ,,5. Job mit seinem Weib
Nu bestaat er een beeldje in brons dat door
kunsthistorici die zich op de vlakte hielden,
wordt genoemd: Zittende oude Man. Het be-
vindt zich in het Kunstmuseum te Düsseldorf
en wordt daar tentoongesteld als genoemd:
St. Bartholomeus. Grupello kent echter de
iconografische voorstelling van St. Bartholo-
meus heel goed. Het was de patroon van zijn
geboortestad Geraardsbergen. In een beeld,
dat hem wordt toegeschreven, de meer dan
levensgrote Barthol9meus die eens in de
hoofdkerk stond en nu in het stadhuis te Ge-
raardsbergen, toont hij de heilige met diens
.afgestroopte huid in de hand. Hangend in
deze huid is het gelaat van de heilige zicht-
baar. In een bronzen beeldje, dat zich in het
Bayeriches Nationalmuseum te München be-
vindt, stelt hij Bartholomeus op dezelfde ma-
nier voor, nu zittend. Als men de bovenge-
noemde z.g. Bartholomeus van het Kunstmu-
seum onbevooroordeeld bekijkt, dan kan
men zonder veel moeite in deze klagende



~-!

oude man de figuur van Job herkennen en
zou men het beeld kunnen indentificeren met
de St. Job uit de inventaris. Ook de mest-
vaalt, waarop Job gezeten is, kan men zon-
der veel moeite als zodanig herkennen. Ge-
volgen zijn dan: een St. Jacob komt in de
inventaris niet voor, Sf. Job bevindt zich on-
der een andere naam in het Kunstmuseum.
Twijfels over echtheid, zoals bij Kultermann
aanwijsbaar, verliezen alle grond, temeer
daar men de betrouwbare herkomst kent. Het
bronzen beeldje heeft altijd in de Landesbi-
bliothek gestaan. Het Kunstmuseum zal de
St. Bartholomeus dan ook een nieuwe bena-
ming geven.

Kultermann vermeldt in zijn cataloog geen
enkel werk in ivoor als behouden, terwijl er
toch een, in de tijd dat hij schreef, bekend
was, n.1. de Minerva te München. Verder ver-
geet hij bij de verloren werken een belang-
rijk ivoren kruisbeeld, de crucifix die door
Aldegonde wordt vermeld als hangend in
haar slaapkamer, nog in het jaar 1781. Het
terugvinden van Aldeg°!1de's kruisbeeld zou
de toeschrijving van een ander ten gevolge
kunnen hebben. Zij vermeldt immers dat een-
zelfde kruisbeeld als het hare door Grupello
aan keizer Karel' VI werd geschonken. Dit
laatste kruis zou in de keizerlijke schatkamer
te Wenen zijn terecht gekomen. Offo Teich-
Balgheim deed er naspeuringen. Blijkens de
correspondentie met het Kunsthistorisches
Museum, bewaard in zijn niet uitgegeven na-
latenschap, bevinden zich daar enkele ivoren
kruisbeelden, maar men wist er geen toe te
schrijven. De reden ligt voor de hand. Men
had geen enkel vergelijkingsmateriaal wat
betreft ivoren kruisbeelden van de meester.
Op dit ogenblik, nu dit wel het geval is, zal
dan ook een nieuwe poging ondernomen
worden om het kruis in Wenen, of waar het
dan ook intussen is terechtgekomen, terug te
vinden. Men kan zo voortgaan met aanvul-
lingen op de werkcataloog. Waar bleef het
bronzen kruis, dat door Jan van Gooi werd
gezien in de "Galerie" van de keurvorst te
Düsseldorf? Hij heeft zijn ogen gericht "op
de andere zijde der Kunstzaal" en ziet daar:
"De Moeder-Maegt weenende, van Brons,
door den Ridder Grupello; Christus aan het
Kruis, van Brons, door denselven" 9). Een
raadsel te meer! De noodzakelijkheid van
een gedegen bronnenstudie en een goed
gedocumenteerde werkcataloog moge uit dit
alles wel bewezen zijn.

Een derde gewichtig document voor de

Ruiterstandbeeld van de Keurvorst Jan Willem

Grupello-studie is het Raparinihandschriff,
bewaard in de "Landes- und Stadtbibliothek"
te Düsseldorf, sinds 1958 voor iedereen toe-
gankelijk in een prachtige bibliofiele uitga-
ve 1°).

George Marie Raparini werd in 1660 te
Bologna geboren. Hij was vertaler, drama-
turg en schrijver van operateksten en gele-
genheidsstukken. Bovendien beheerste hij de
tekenkunst tamelijk wel. Er is zelfs een be-
richt bekend dat hij werd aangezocht als
leermeester. De echtgenote van de schilder
Giuseppe Creti verzocht hem aan haar zoon
Donato tekenonderwijs te geven 11).

Raparini's zuster was zangeres, ze werd op
concertreizen vaak door haar broer bege-
leid. Op een van deze tournees moet de
keurvorst deze veelzijdige man ontmoet
hebben, vermoedelijk te Mannheim in 1685.
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Madonna van hel Theresienhospilal

Johann Wil helm benoemde hem tot secreta-
ris en tolk voor Franse aangelegenheden, en
in 1710 wordt Raparini zelfs genoemd als
raadsheer van het hof. Deze Italiaan heeft
bovengenoemd huldigingsgeschrift in 1709
aan zijn Heer aangeboden. Het is naar onze
begrippen nogal hoogdravend en lijmerig.
Gezien het bestaan van meer geschriften in
deze geest, kan men het een tijdsverschijnsel
noemen dat zulke werken bij bepaalde ge-
legenheden werden aangeboden. Ze werden
blijkbaar gaarne aanvaard.

De beschrijvingen van kunstenaars, zoals
ze in dit werk voorkomen, zijn van grote
waarde. Ook de beeldspraak en allegorische
schilderingen zijn onmisbaar als men de
ideeënwereld, waaruit bijv. een Grupello
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putte, wil kennen. Met name wordt door Ra-
parini Rubens genoemd als de grote inspira-
tor van Grupello, en bij een hellescène merkt
de schrijver op: "Ce terrible sujet a été choisi
par le Chev. Gripello, pour aller à competen-
ce avec le marbre contre la couleur, et le ci-
seau contre le pinceau de la celèbre peinture
de Rubens." De schrijver wijdt aan iedere
belangrijke figuur die bijgedragen heeft tot
de glorie van Johann Wilhelm, een of meer
getekende medailles. Enkele hiervan dragen
voorstellingen, die vrije bewerkingen zijn
naar plastieken van Grupello. Zo zien we
afgebeeld: het ruiterstandbeeld, een Miner-
va, details van de "pyramide" die thans te
Mannheim staat en een Saturnus die de Kunst
bevrijdt uit de netten van de Afgunst en haar
ten hemel wil voeren. Deze laatste voorstel-
ling kan in verband gebracht worden met
een tekening in het Kunstmuseum te Düssel-
dorf. Gezien de beschrijving van een klei-
plastiek in de inventaris, moet er ook een
beeld- bestaan hebben in deze geest: "Die
Zeit, die den Pallas gegen Himmel will füh-
ren". Marguerite Devigne meent het werkje
teruggevonden te hebben in een terracotta
ontwerp dat zich in het museum te Brussel
bevindt 12).

Naast deze hoofdbronnen dienen nog ge-
noemd te worden de oude catologi van de
Düsseldorfse verzameling, vooral de geïllus-
treerde cataloog die door Nicolas de Pigage
in 1778 werd uitgegeven 13).Voor gezanten
en reizigers was het altijd een attractie Gru-
pello's atelier te bezoeken. Sommige van
hen hebben ons veel wetenswaardigs over-
geleverd, vaak met aanduiding van bewaar-
de kunstwerken en het stadium waarin de
uitvoering zich bij hun bezoek bevond 14).

Tot beter begrip van de kunstenaar volgen
hier enkele bijzonderheden over zijn leven
en de invloeden die hem in zijn stijleigen
bepaald hebben. In tegenstelling tot hetgeen
oudere schrijvers beweerden, staat onomsto-
telijk vast dat Gabriël de Grupello op 23 mei
1644 geboren werd te Geraardsbergen in
Oost-Vlaanderen. In het doopregister van de
St. Bartholomeus aldaar, thans bewaard in het
Rijksarchief te Gent, Gerard Duivelsteen,
wordt zijn doop vermeld op 28 mei 1644 15).
Zijn vader was Bernardo Rupelli, een Mila-
nees, die het in Spaanse dienst tot kapitein
van de cavallerie had gebracht. Zijn moeder
was Cornelia Delinck, een Geraardsbergse,
blijkens de nog bewaarde doopakte, uH
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1621 16). Grupello kreeg zijn opleiding bij
Artus Ouellinus de Oude te Antwerpen, waar
hij in de jaren 1658-1659 staat ingeschreven
in de "Liggeren" van het St. Lukasgilde. Het
is niet houdbaar dat onze beeldhouwer leer-
ling was van Artus Ouellinus de Jonge, zoals
Dr. Juliane Gabriels meent. Dit is moeilijk te
rijmen met het totaal der archiefvondsten, ter-
wijl men verwantschappen met de stijl van
Artus Ouellinus de Oude beslist kan aanwij-
zen. Hoe na hij zijn leermeester staat, blijkt
wel uit het volgende. De terracottaplastiek
Samson en Delila te Brussel wordt op goede
gronden aan Grupello toegeschreven. In de
Ehem. Staatliche Sammlungen Berlin Dahlem
is nog een exemplaar aanwezig van deze
groep. Daar is het nog steeds bekend onder
de benaming: "Art des Artus Ouellinus" 17).

Na zijn leertijd bij de Antwerpse meester
heeft Grupello in Frankrijk, met name in Pa-
rijs, gewerkt. Dit gegeven steunt op Sandrart,
die een korte levensbeschrijving van de kun-
stenaar geeft, nog tijdens zijn leven 18). De
dateringen voor het vertrek naar Parijs varië-
ren van 1663 tot 1668, .het jaar waarin Artus
Ouellinus stierf. Wat betreft de tijd van zijn
terugkeer zijn wij beter ingelicht. Kultermann
stelt als datum van terugkeer: kort voor 1673.
Men kan de terugkeer echter veilig stellen
op 1670. In 1671 doet Grupello een aanvra-
ge voor het verkrijgen van burgerrecht in de
.stad Brussel en het doopregister van Notre-
Dame de la Chapelle te Brussel ,vermeldt op
4 augustus 1671 de doop van een onechte-
lijke dochter van Gabriël Grupello en Louise
Ouebaut 19).

Wat betreft zijn werkzaamheid te Parijs
bestaat er nog een lacune. Hij stond onge-
twijfeld in verbinding met de Vlamingen die
voor Lodewijk XIV werkten. Later blijkt dat
hij alle typen ruiterstandbeelden, zoals die in
Frankrijk toegepast werden, kent. Ook de
tuinsculpturen van onze meester tonen on-
miskenbaar Franse invloeden. Het is uitermate
moeilijk Grupello met iemand in verband te
brengen, gezien de veelheid van elkaar be-
'invloedende beeldhouwers.

Na zijn terugkeer uit Frankrijk ontstaan o.a.
de tuinbeelden voor graaf Lamoral de Thurn
et Taxis, de fontein voor het gilde der vis-
verkopers en twee allegorische figuren voor
de grafkapel Thurn et Taxis in Notre-Dame du
Sablon te Brussel. .

Op 24 febr. 1688 wordt hij hofstatuarius
van Koning Karel 11van Spanje. De datering
die door G. van den Berghe en Herchenbach
gegeven wordt is moeilijk houdbaar 2°). Zij

Madonna uit de Kunsthandel Maeschig,
thans Kunstmuseum Düsseldorf
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knopen de benoeming tot hofbeeldhouwer
vast aan de opname van GrupelIa in het
"Gilde der Vier Gekroonden" in 1673. Karel
11van Spanje is dan ongeveer 12 jaar, terwijl
zijn echtgenote Maria Anna, zuster van Jo-
hann Wilhelm, de kinderlijke leeftijd van zes
jaar kan bereikt hebben.

Na een kort verblijf te Kleef, waar hij Fre-
derik 111van Brandenburg portretteert; wordt

Ivoren kruisbeeld uit het Couvenmuseum, Aken
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de beeldhouwer in 1695 hofstatuarius van -
keurvorst Johann Wilhelm te Düsseldorf. De-
ze periode is ons het best bekend, het is de
glorietijd van Grupello. Het is ondoenlijk de
werken op te sommen die hier ontstonden.
De keurvorstelijke familie wordt herhaalde-
lijk in marmer of brons vereeuwigd; in 1711
is het ruiterstandbeeld klaar van "Jan Wil-
lem", zoals de Düsseldorfers gaarne hun
vorst noemen. GrupelIa werkt in 1716 nog
aan een reusachtige compositie voor een
fontein in brons. De onderbouw kwam niet
klaar. Het bovenstuk, de z.g. pyramide, over-
laden met verlerlei allegorieën, werd door
Karl Philipp in 1738 naar Mannheim overge-
bracht 22). Eerst vijf jaar later werd het werk
opgesteld op de Paradeplatz. Jan Willem
heeft onze kunstenaar zeer gewaardeerd, in
woord en daad. Hij schonk op 21 dec. 1708
aan GrupelIa een vorstelijk huis op de hoek
van markt en Zollstrasse 23).Dit huis werd in
de laatste oorlog zwaar gehavend. Vroeger
had hij de beeldhouwer reeds het leengoed
Mertzenich geschonken, overigens niet zon-
der tegenstand der staatsbonzen.

'n de reactie op deze inmenging wordt
ons de waardering van Jan Willem voor Gru-
pello bijzonder duidelijk. 'n een brief uit
Wenen van 7 mei 1704 vaart de keurvorst uit
vooral tegen Pallmers, directeur der keur-
vorstelijke lenen. Pallmers is bezig de zaak
Mertzenich te traineren. Jan Willem schrijft
d.at hij het landgoed al eens aan iemand an-
ders, bijv. aan de opperhofmaarschalk Baron
de Wanghen, heeft willen geven en dat hem
toen bevestigd is dat het leengoed beschik-
baar was. Nu het echter aan GrupelIa zal ge-
schonken worden zijn er bezwaren. Dan trekt
Jan Willem van leer: "anjetzo aber, dhae
sie sehen, dass ichs einem sa unvergleich-
lichen Mann wie der Chevalier GrupelIa ist,
seiner Meriten halber geben will, fängt der
Pallmers undt die übrigen Räte allerhandt
dergleichen Chicanen an, indeme sie ihme
undt allen schönen freyen .Künsten van
Grundt aus feindt seien undt dass auss keiner
anderer Ursach, alss weilen sie solche schöne
Sachen nicht verstehen undt ein Hauffen Esell
und Idioten seindt, welche lieber den ganzen
Tag sauffen, spiehlen und tabaccieren, alss
sich auff sölche tugendliche undt schöne
Wissen schaften zu begeben, Ihr aber, mein
liebster Hoff Cantzier, wohl wisset, dass sol-
che grosse Künstler wie der Chevalier Gru-
pello und andere seindt, weith mehrere esti-
mire undt vorziehe alss alle dergleichen
Plackscheisser, alss habt Ihr dem Chevalier



~

Grupello mordicus zu sousteniren undt in die
Possesion setzen zu helfen . . ." 24).

Het einde van Grupello's loopbaan te Düs-
seldorf is betrekkelijk triest. Zijn naam komt I

als eerste voor op een bewaard gebleven
lijst uit 1716, waarop kunstenaars vermeld
worden, die nog betalingen moeten ontvan-
gen. Het is niet houdbaar dat Grupello tussen
1706 en 1725 nog te Brussel werkzaam is ge-
weest zoals enkele schrijvers beweren. Wel-
iswaar werd hij, als gevolg van een eigen
aanvrage, in 1719 benoemd tot hofstatuarius
van Karel VI in de Nederlanden, maar zijn
dochter heeft in haar schrijven overduidelijk
meegedeeld dat hij zich vanwege leeftijd en
ongemak niet meer in Brussel gevestigd
heeft.

Hij stierf op 20 juni 1730 bij zijn dochter
Aldegonde op Ehrenstein te Kerkrade. Spe-
culaties, als zou er een epitaaf boven zijn
graf verloren zijn gegaan, zijn ongegrond,
want in 1777 deelt Aldegonde aan Philip
Baert mede aar er geen grafsteen met in-
schrift boven zijn laatste .rustplaats aanwezig
is.

Gekomen tot de bespreking der werken,
lijkt het ons ondoenlijk ook maar een over-
zicht te geven van alle veranderde inzichten,
ofschoon ze vaak zeer ingrijpend zijn, zoals
de afschrijving van de passiereliëfs te Mün-

. chen 25) en van de portretten der Habsbur-
gers te Wenen 26). Deze werken werden tot
voor kort, in serieuze studies, aan Grupello
toegeschreven. De documentaire tentoonstel-
ling in het raadhuis te Kerkrade heeft de ge-
wijzigde inzichten zo volledig mogelijk in
het licht gesteld. De resultaten van ons on-
derzoek ná de dissertatie van Dr. Udo Kulter-
mann in 1953 menen we echter, in het belang
van geinteresseerden in het verdere Grupel-
lo-onderzoek, te moeten publiceren. Het be-
tre'ft op de eerste plaats de ontdekking van
een nieuw document, waarvan tot nu toe
geen gebruik werd gemaakt, terwijl er toch
voor de datering van enkele werken gevol-
gen uit voortvloeien. Uit de mededelingen
van Aldegonde Jacqueline Poyck-Grupello
bleek dat haar oudste zuster Elisabeth Gerar-
dine Louise carmelietes werd te Düsseldorf.
Tot nu toe was er weinig bekend van deze
kloosterzuster en Kultermann moest zich ver-
genoegen met de mededeling dat zij niet
voor 1710 in het klooster kon getreden zijn.
Het is wel erg veilig gesteld, want gezien haar
geboortedatum, 12 mei 1701, zou deze zuster Ivoren Kruisbeeld te st. Truiden
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dan 9 jaar oud zijn geweest. De nieuwe ar-
chiefvondst geeft interessante bijzonderhe-
den over Maria Gabriel van het H. Kruis,
zoals deze dochter van Grupello met haar
kloosternaam heet 27). Men kan er uit Ieren
dat Elisabeth Gerardine op 16-jarige leeftijd
in het klooster trad, op 23 april 1717 werd
ingekleed en dat ze haar H. Professie deed
op 24 april van het volgend jaar. Zij wordt
geschetst als een vrouw met een zeer opge-
ruimde natuur en bijzonder artistiek van aan-
leg. Zij beoefende de schilderkunst en on-
derwees hierin ook medezusters. Er werden
prachtige bloem patronen door haar ontwor-
pen, vermoedelijk voor naaldwerk op para-
menten en kerklinnen. De toenmalige overste
moet bekennen dat men zich vaak geamu-
seerd heeft, met haar opmerkingen. In alles
wat men voor klooster of kèrk moest aan-
schaffen werd haar raad ingewonnen. Na
de schets van haar geestelijk leven en
langdurig lijden, wordt haar dood vermeld
op 28 mei 1779, in de leeftijd van 78 jaar.
Het is begrijpelijk dat deze. dochter zich
heeft verheugd in de bijzondere genegen-
heid van haar ouders. Haar naam en levens-
beschrijving wijzen op een speciale devotie
tot het H. Kruis.

Naast een kruis (waarover later) schonken
Grupello en zijn echtgenote het professie-
kleed van hun dochter aan het klooster om
er paramenten van te maken. In een kappa
zijn resten van dit bruidskieed gevonden,
dank zij de aantekeningen van een vroegere
Rector van het Theresienhospital. Op blz. 58
van zijn geschrift vermeldt hij dat het profes-
siekleed van bruinachtige stof was, doorwerkt
met een zilverpatroon. Het Vierd volgens Rec-
tor Fenten door de carmelietessen met goud-
draad overwerkt zonder op het gegeven
bloempatroon te letten. Er is tegenwoordig
maar één kappa, die aan deze beschrijving
voldoet. De mantel is vernieuwd maar de kap
is nog in beschreven staat. Als Bayerle de
voltooiing van een nieuwe kloosterkerk be-
schrijft en de bouw van een nieuwe vleugel
in 1716, doet hij ook mededeling over schen-
kingen en vermeldt daarbij een. kruis van
Grupello. Dit kruisbeeld vertoont een uitge-
sproken Rubensstijl, begrijpelijk als men
weet dat er vooral in deze tijd getuigenissen
zijn van Grupello's bewondering voor Ru-
bens. Er is een brief van de meester bekend
uit 1719, geschreven vanuit Düsseldorf aan
een vriend in België, waarin Grupello een
ware lofzang aanheft op Rubens 29).

Genoemd kruis werd tot nu toe gedateerd
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omstreeks 1710. Kultermann hangt deze da-
tering kennelijk op aan de uiterste datering
van de intrede in het klooster. Het is meer in
de geest der bronnen om dit werk later te
dateren, namelijk omstreeks 1716. Bayerle
gewaagt nog van andere geschenken, zonder
ze evenwel te noemen. Het Theresienhospital
bezit nog een Madonna met Kind, eveneens
toegeschreven aan Grupello. Er is geen ge-
tuigenis van archiefstukken; de toeschrijving
steunt op traditie en stijl. Zij heeft echter
steun gekregen door de ontdekking van een
soortgelijke Madonna in de Düsseldorfse
kunsthandel Maeschig, eveneens aan Gru-
pello toegeschreven. De gewaadbehandeling
van dit laatste beeld is rustiger, toont een
meer gesloten en gerichte ritmiek, in verge-
lijking met de uitbundige Rococostijl waar-
door de Madonna van het Theresienhospital
gekenmerkt wordt. De Madonna van Mae-
schig, nu in het Kunstmuseum, wordt terecht
later gedateerd dan die van het Theresien-
hospital, n.1. omstreeks 1720.

Nieuwe aspecten openen zich met betrek-
king tot een ivoren kruisbeeld in het Cou-
venmuseum te Aken. Er werd nog geen aan-
dacht aan geschonken in de Grupello-litera-
tuur. De traditie zegt dat het uit familiebezit
stamt. Dit werkje moet als het vroegste kruis-
beeld beschouwd worden dat wij van Grupel-
10 kennen. Het verwijst nog naar de Brusselse
tijd. De voeten zijn naast elkaar geplaatst
evenals bij het kruisbeeld van Prof. Bone te
Düsseldorf, nu in bezit van zijn dochter te
München. Het Kruis van Prof. Bone Wordt
eenstemmig als een vroeg werk van Grupel-
10 beschouwd.

Ondanks andere houding van hoofd en
benen zijn er toch stilistische overeenkom-
sten aan te wijzen tussen beide vroege kruis-
beelden. Beide werken zijn wat lichaamsbe-
handeling betreft organisch knap, maar de
spieruitdrukking in borst en buikpartij blijft
beperkt tot een statische notitie, zonder dat
men een spanning ervaart die zich voort-
plant in alle onderdelen. Bij het onderzoek
drong zich steeds meer de gedachte op dat
het zeer goed mogelijk is dat we in het kruis
van het Couvenmuseum het kruisbeeld mo-

gen zien, waarover Aldegonde spreekt in
1777, als zich bevindend in haar bezit.

Hoe het werk te Aken kwam is nog een
vraag. Er zijn berichten van een schenking
aan de St. Ursulakapel, maar deze zijn niet
controleerbaar. Het kruis kan er door erfenis
gekomen zijn of zelfs door verkoop. In het
testament van Aldegonde, gedateerd op 16
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nov. 1781, liet zij opnemen: "de dry marmo-
re statuen tot Dusseldorp ende het grootte
ivoire crucifix hangende in myne slaepcae-
mere, dewelcke vermits sy onwerdeerlyck
syn, en alsoo niet wel kannen worden ge-
deelt, sullen in communi gereserveerf bly-
ven om vercocht te worden by geleghenheit,
en den coopprys insgelycx onder hun egae-
Iyck gepartageerf worden." Een volledig af-
schrift van dit testament bevindt zich in de
nalatenschap van Dr. Teich-Balgheim.

Als erfgenamen van de "gereyde ofte
mobiliaire goederen" worden genoemd
haar dochter Helena, gehuwd met Dr. Joh.
Nic. Jac. Smets, en hun kinderen. Smets
stierf te Aken in 1812. Verder worden ge-
noemd een zoon Augustinus Poyck en kin-
deren. Een kleinzoon van het echtpaar
Smets-Poyck: Dr. Willem Smets, bleek later
werken van GrupelIa in zijn bezit te hebben.
In 1840 schonk hij immers een-collectie teke-
ningen aan de Academie van Düsseldorf.

Aan de Belgische geleerde Baerf schrijft
Aldegonde over haar kruisbeeld: "ltem un
Christ d'ivoire d'une seule pièce arfistement
travaillée et de la hauteur d'un pied et demi,
dont iI (GrupelIa) a eu I'honneur de présen-
ter le pareil à Charles VI, Empereur de glo-
rieu se memoire. N.B. Les 3 statues et ce
Christ existent encore au pouvoir de la sous-
signée". Als Aldegonde haar kruis beschrijft
als hetzelfde dat door haar vader aan Karel
VI geschonken werd, is daarmee een stilisti-
sche begrenzing gegeven en gaat het om
een kruisbeeld waarin de Brusselse stijl nog
merkbaar is. De toekomstige keizer Karel VI
bezocht op doorreis naar Spanje in 1703 het
atelier van de beeldhouwer. Bij die gelegen-
heid schonk GrupelIa hem een kruis. Het kruis-
beeld van Aldegonde was - en dit is uitzon-
derlijk - uit een stuk gesneden. Het kruis
van het Couvenmuseum eveneens. Belangrijk
is verder dat Aldegonde een afmeting geeft
als zij spreekt over een groot kruis. Het kruis-
beeld te Aken is 37 à 38 cm. hoog. Als Gru-
pello's dochter haar kruis schat op anderhal-
ve voet, klopt dit voor een schatting tamelijk
wel. Het feit dat zij haar kruis groot noemt,
kan verklaard worden uit de ruime tijdseigen
omlijsting waarin het kruis gevat is.

Geheel nieuw is de toeschrijving aan onze
beeldhouwer van een ivoren kruisbeeld te
St. Truiden. Aanleiding was een mededeling
van Pater E. Janssen C.s.s.R. in de Maasgouw
van 1953, Afl. 3. Ofschoon de Wittemse ar-
chivaris daar sprak van een archiefvondst.
bleek mij bij navraag dat zijn vondst een ge-

drukt stuk betrof dat verwees naar een ar-
chief. Naspeuringen te St. Truiden leidden
tot het terugvinden van de bron. In het hand-
geschreven Diarium van het Redemptoristen-
klooster te St. Truiden vonden we een aan-
tekening op 17 juli 1840, waarin gezegd
wordt dat Thomas Hermans, deken te Meche-
len aan de Maas, bij gelegenheid van een
Missie een ivoren kruisbeeld van GrupelIa
aan de paters Redemptoristen schonk, af-
komstig uit het gesupprimeerde Begaarden-
klooster van Maastricht. De waarde wordt
geraamd op 10.000 frs., terwijl de notitie
bovendien zegt dat bij de schenking een
bewijs van echtheid werd overgedragen
(cum documento authentico). Uitdrukkelijk

Houten Kruisbeeld in de pastorie te Kerkrade
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Loden Kruisbeeld op hef hoofdaltaar
van de Sf. Lamberfus fe Kerkrade

wordt Grupello als maker genoemd en de
schrijver vermeldt erbij dat hij dezelfde kun-
stenaar is die ook het grote kruisbeeld in de
dom van Aken gemaakt heeft en het monu-
ment voor Karl Theodor te Düsseldorf. In de-
ze laatste mededeling is een verwarring in-
geslopen, want het betreft hier natuurlijk het
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ruiterstandbeeld voor Johann Wil helm op de
markt. Karl Theodor is de tweede opvolger
van Grupello's maecenas.

De vraag rees hoe het kruisbeeld in Me-
chelen aan de Maas terecht kwam. In het
parochiearchief te Mechelen werd het over-
lijdensbericht van Deken Hermans gevonden
zoals dit indertijd aangeplakt werd. Het werd
gedrukt bij Gulikers te Maastricht. Hieruit
bleek dat Hermans zelf Begaarde was en bo-
vendien geboren en getogen Maastrichte-
naar. Ook zijn levensbeschrijving werd ge-
vonden, ondertekend door J. Henrotte, ad-
ministrator. Uit deze bron blijkt dat Deken
Hermans het kruisbeeld in het jaar voor zijn
dood aan de Paters Redemptoristen ge-
schonken heeft. Kennelijk heeft deze Her-
mans geweten wat hij bezat, toen hij het
kruisbeeld, bij de opheffing van het klooster
in 1796, meenam. De akte van opheffing on-
dertekent hij als vicarius samen met de prior.
Een lijst van levensmiddelen, bij de ophef-
fing nog voorradig in het klooster, onderte-
kent hij.alleen met de procurator L. Lamber-
ti 3°).

Nauwelijks een mensenleeftijd verloopt er
tussen Grupello's dood en de nawijsbaré
aanwezigheid van het kruisbeeld te Maas-
tricht. Er zijn weinig werken, uit de tijd na
het ontslag van de meester te Düsseldorf, die
zo sterk gesteund worden door een docu-
ment. Bovendien nog door de mededeling
over een bewijs van echtheid. Dit laatste stuk
kon echter nog niet teruggevonden worden.
Het kruisbeeld, dat ongeveer 36 cm. hoog
is, kan naar alle waarschijnlijkheid geplaatst
worden in de laatste tijd van Grupello's
werkzaamheid. Het moet iets vroeger geda-
teerd worden dan het grote kruis te Aken,
dus tussen 1720 en 1724. Uit dit kruisbeeld
is alle zwaarte van de barok geweken, het is
met bijzondere fijnheid en gevoeligheid ge-
sneden. In de houding zijn er treffende over-
eenkomsten met het kruis van de dom te
Aken: vloeiende s-houding, neiging van het
hoofd naar rechts, rechter voet over de lin-
ker. Het is niet onwaarschijnlijk dat onze
meester invloeden onderging van een ivoor-
snijder die evenals hijzelf voor Johann Wil-
helm werkte, n.l. Ignaz Elhafen.

Het kruis, dat de bekroning vormt van het
hoofdaltaar in de st. Lambertuskerk te Kerk-
rade, wordt door de traditie aan Grupello
toegeschreven. Vroegere beschrijvers heb-
ben steeds gemeend dat dit crucifix van
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brons was. Een onderzoek heeft uitgewezen
dat het gegoten werd uit lood. Dit materiaal
is aan Grupello helemaal niet vreemd, inte-
gendeel, het ondersteunt de toeschrijving.
De inventaris uit 1716 vermeldt dat bij Gru-
pello nog 3000 pond lood gevonden werd
en noemt ook werken in dit materiaal, zo
bijv. onder no. 57: "Vier statuen von bley, so
zu Heydelberg Carasky verfertigt nach der
Modellen (van) Hem Grupelló." Kultermann
durft dit werk te Kerkrade niet definitief toe
te schrijven.

Het houten kruis, dat zich in de pastorie
bevindt, moet op stilistische gronden op
naam van Grupello worden geplaatst. Het ver-
toont grote overeenkomsten met het kruis in
de pastorie te Norf, waar Grupello een land-
goed bezat. Het houten kruis te Kerkrade
heeft de kenmerken van een ontwerp; de
rug is niet uitgewerkt en gedeeltelijk uitge-
hold. Het is ook met minder vasthoudend-
heid bewerkt dan het kruis te Norf. Kulter-
mann en voor hem reeds Teich-Balgheim be-
schouwden het kruis in .de pastorie als een
ontwerp van het loden kruis van de st. Lam-
bertus. Terecht, want houding en detaillering
tonen treffende overeenkomsten. Beide wer-
ken zijn iets vloeiender van lijn en iets sfe-
rischer van behandeling dan het kruis in Norf.
Vooral bepaalde, steeds terugkerende ma-
nieren in de details, zo typisch voor GrupeI-
lo's laatste werken, komen in de drie, ge-
noemde kruisen voor. Bij vergelijking van
beide werken te Kerkrade ziet men een
overeenkomst in het zeer expressieve hoofd
en in de geopende mond met zichtbare tong.
Op het onderlijf en op de binnenkant van de
bovenbenen zijn bepaalde aders van gelijke
tekening. Hetzelfde geldt voor aders op de
armen. Het loden kruis toont een zeer ver
doorgevoerde afhankelijkheid, tot in details,
van het ontwerp in hout. Ook de dunne mi-
nieme lenden doek is in beide kruisen gelijk.
Er rest ons een probleem: kan het loden
kruis niet later gemaakt zijn naar voorbeeld
van het houten kruis en wel door iemand
anders?

Er zijn sterke argumenten die deze ,op-
werping uitsluiten. In het houten kruis Iis de
rugpartij verwaarloosd, het loden kruis is
prachtig en knap gedetailleerd; hier is de
hand aanwijsbaar van iemand die de anato-
mie volkomen beheerste. De van zijn huid
beroofde Bartholomeus te München toont
ons dat Grupello van iedere spier plaats en
beweging kende en in het kruis te Norf heeft
hij een prachtige rugpartij gesneden. Tegen

een uitwerking in latere tijd door een kun-
stenaar naar Grupello's ontwerp, pleit het
volgende. Bij onderzoek van het kruis werd
een lap zeer oud handgeweven linnen in het
corpus gevonden. Omdat het niet onomsto-
telijk vaststaat dat dit stuk linnen zich in het
kruis bevond bij het gieten, vormt deze
vondst geen bewijs voor een bepaalde ou-
derdom. Een tweede vondst was belangrij-
ker. In het corpus werd ook een stuk oud
handgeschept papier gevonden, dat zich bij
het gieten verbonden had met het lood. Een
onderzoek van dit papier door mij samen
met Dr. Peters van het Kupferstichkabinet te
Düsseldorf heeft uitgewezen dat het een pa-

Houten Kruisbeeld in de Kruisgang
van de dom te Aken
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pier betreft dat omstreeks 1700 gebruikt
werd. Het toont zelfs overeenkomsten met
een bepaald soort dik papier, zonder water":
merk, waarop Grupello enkele tekeningen
gemaakt heeft.

.Met grote zekerheid kan men aannemen
dat het kruis van de st. Lambertus een werk is
van Gabriël Grupello. Op stilistische gron-
den moet het iets later gedateerd worden
dan het kruis te Norf. Als veilige datering
kan aangenomen worden: tussen 1720 en
1725.

Een kruis dat eveneens aan de oude mees-
ter moet toegeschreven worden bevindt zich
in de kruisgang bij de dom te Aken. Het
kwam reeds ter sprake. Zonder de steun van
documenten zou het waarschijnlijk niemand
gewaagd hebben dit levensgrote houten
kruisbeeld aan Grupello toe te schrijven. De
voornaamste en meest betrouwbare bron
wordt echter door de vorsers niet genoemd.
Het is ongetwijfeld datgene wat door de
stadsrentmeester en kerkmeester van de
Dom, De Bey, werd opgetekend. De Bey
doorschoot de Kroniek van Noppius uit 1632
met papier en tekende. bij zaken en feiten,
door Noppius vermeld, zijn eigen herinnerin-
gen op. Het origineel bevindt zich in de
Stadsbibliotheek te Aken, het werd afge-
drukt door von Fürth in 189031). Het kruis
werd na schenking geplaatst in de St. Nico-
laaskapel, die daarna ook wel Kreuzkapelle
genoemd werd 32).Oude afbeeldingen tonen
nog aan hoe het kruis hier boven een altaar
stond. Het is dus zeker dat De Bey dit kruis
bedoelt als hij schrijft: "Der gegenwärtige in
besagter Kapelle hingestelIte Christus ist dem
Herrn Bischof van den Familie Pock von
Ehrenstein geschenkt worden und ist von
dem berühmten Grypello.. . verfertigt wor-
den". Deze schenking werd gedaan aan bis-
schop Berdolet. Hij werd bisschop te Aken
op 13 mei 1802. Vermoedelijk heeft in dit
jaar de 9chenking plaats gehad, immers in
dit jaar werd Ehrenstein verkocht, aan de
Maastrichtenaar Colen. Er is trouwens niet
veel speling wat betreft de tijd van schen-
king, want bisschop Bendolet stierf reeds in
180933). De Bey wordt als kerkmeester ge-
noemd in 1803 en hij bleef dit onder Berdo-
Iet.

Dit grote kruis is ongetwijfeld het interes-
santste religieuze werk dat door Grupello
gemaakt werd. Hier geen behagen meer in
vakmanschap en anatomische kennis. De voI-
le lichaamsvorm wijkt voor een ascetische
behandeling. Men herkent nog zijn schema,
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een s-vormige beweging van het hoofd naar
de voeten en een sterk verticalisme. Anatomi-
sche verfijningen zijn bescheiden, en dienen
slechts om de gerektheid tot in de huid
zichtbaar en voelbaar te maken. Wat is er
veranderd in deze op zijn kunnen soms al te
pratte meester? Hij is teruggekeerd tot de di-
recte expressie van een Iaat-gotische kunste-
naar. Hier heeft de geest waarlijk getriom-
feerd over de stof. Zeker, er zijn sporen van
vermoeidheid in de beelding nawijsbaar,
maar het geheel bezit een ideële grootheid
die hier tot een disproportie leidde, zoals
geen ander werk te zien geeft. Het is geen
uitzondering dat deze ascese van de vorm
optreedt in rijpe werken van grote beelden-
de kunstenaars. Een van de laatste werken
van Michelangelo, de Piëta Rondanini, toont
eenzelfde eindfase. De grote Florentijn had
het werk nog niet voltooid, toen hij in 1564
stierf. Deze Piëta, tegenwoordig in het Palaz-
zo Sforza te Milaan, wordt door Prof. August
Vermeylen genoemd: "Een verloochening
van de barok" 34). Vervolgens karakteriseert
hij het werk aldus: "In de karige vormentaal
werd alles opgeofferd aan de uitdrukking van
smart en dood." Hetzelfde zou men van Gru-
pello's kruisbeeld te Aken kunnen zeggen.
Het gaat hier eigenlijk niet meer aan, te spre-
ken over stilistische ontwikkeling. Hier is
geen vormwil aanwezig die stijl- en tijdge-
bonden is. Het is de persoonlijke overwe-
ging van iemand die, in de geestelijke rijp-
heid van zijn ouderdom, nog de kracht vond
het Lijden van de Verlosser sereen en tijde-
loos uit te drukken.
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Dr. K. Dreimüller

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET VROEGERE

BAROKORGEL IN DE ABDIJ KLOOSTERRADE

In tegenstelling met Nederland, waar nu
nog talrijke prachtige oude instrumenten ge-
tuigen van de meesterlijke orgelbouwkunst
van vervlogen eeuwen, is het Rijnland zeer
arm aan zulke zingende monumenten, die
gespaard zijn gebleven van het streven naar
modernisering in de laatste honderd jaar en
van de verwoestingen in de tweede Wereld-
oorlog 1). Uit de tijd vóór 1700 is klaarblijke-
lijk geen enkel Nederrijns orgel onveranderd
behouden voor het nageslacht. Hier moet
dus de oudere orgelgeschiedenis aan de
hand van oude documenten en afbeeldingen
moeizaam wC'rden gereconstrueerd.

Zo heeft sc.1rijver dezes zich sinds jaren tot
taak gesteld, oude orgel bouwcontracten en
andere bronnen die instructief zijn voor de
geschiedenis van het Nederrijnse orgel, op
te sporen en uit te geven 2). Maar helaas zijn
ook deze documenten slechfs zeer schaars
bewaard gebleven in de kerkelijke en bur-
gerlijke archieven.

Uiterst gebrekkig is onze kennis van de
oude orgels der keizerstad Aken, waar vol-
gens de overlevering de ontwikkeling van
het westerse orgel een aanvang nam. In de
bekende "AACHER CHRONICK" van advo-
caat Dr. Johannes Noppius (Cölln 1632) zijn
enige gevens te vinden over de orgels van
die tijd. Daar lezen wij dat de dom van Aken
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in de zevenfiende eeuw op het eind van de
jaren fwintig een nieuw orgel heeft gekre-
gen: "Die alte Orgel ist ein überaus sehr altes
Werk gewesen, so (= dat; vert.) Keyser Lu-
dovicus Pius Caroli Magni Sohn durch einen
Priester Georgium Venetum hatte bawen las-
sen, aber ware unserer Zeit gar verfallen, de-
rowegen dann ein Ehrw. Capitul dieselbe vor
3 oder 4 Jahren gänzlich abbrechen, und
ein neue, so (= dat; ver!.) über die 2000
Reichstaler 'gekostet, durch Magistrum Joan-
nem Schaden Wesfphalum hat bawen lassen,
anhaltend 24 Register..." Over deze be-
roemde bouwer van het orgel in de Akense
dom vernemen wij verder van Noppius dat
hij tevoren een orgel van 17 registers had
gebouwd in de parochiekerk van St. Foilan,
hetwelk niet minder dan 1800 daalders had
gekost, "... wie imgleichen eine bey den
Herrn Reguliren (dat zijn de Reguliere Koor-
heren van de Windesheimer Congregatie
te Aken), Carmeliten, Weissen Frawen zu
Ruremond (Roermond), Ercklens (Erkelens,
ten zuid-westen van Mönchen-Gladbach ge-
legen) und an mehr anderen Platzen. . ." Uit
een andere bron weten wij dat Johann
Schade het bovenvermelde orgel bij de
Windesheimer koorheren te Aken reeds in
1618 heeft gebouwd en dat dit instrument
9 registers telde 3). Van deze orgels is er



geen enkel behouden en tot nu toe is ook
van geen de dispositie der register.s be-
kend geworden, die het de "organoloog"
mogelijk zouden maken, zich ongeveer een
idee te vormen van hun klank. Het is daarom
een gelukkige beschikking van het lot dat in
het archief van Rolduc een orgelcontract te
voorschijn is gekomen, dat op 14 juni 1627
werd gesloten"... zwischen dem Ehrwür-
digen WolIEdelen und Andechtigen Herren
Balduino von Horpusch dess Gottesshausses
Closterradt Abbten, und den Ehrentfesten
und Wollachtbahren Mr. (meester) Johan
Schaden Orgellmecher" 4). Het bevat nauw-
keurige gegevens over de omvang en de
constructie van een nieuw orgel voor de ab-
dijkerk, alsook over het aantal, de toonhoog-
te en de door de oude benamingen bepaal-
de klankkleur van de registers.

Alvorens de dispositie van de registers,
zoals die in genoemd contract is vastgelegd,
hier af te drukken, willen wij voor de leek op
orgelgebied een uitleg van enkele vakter-
men laten voorafgaan. In tegenstelling met
de tegenwoordige piano of vleugel beschikt
het orgel over meer manualen of klavieren.
Bij elk manuaal behoort een eigen pijpwerk
met een bepaald klankkarakter of klank-
kleur. Deze klank van elk manuaal wordt be-
paald door de registers. Aan ieder register
op de speeltafel beantwoordt een reeks van
orgelpijpen van dezelfde soort, die men dus
in werking kan zetten naar eigen goeddun-
ken door middel van registerknóppen, -la-
bels of -toetsen; men "trekt" een register of
men "drukt het in". Deze reeks bevat zoveel
pijpen als er toetsen zijn op het manuaal. De
reeksen onderling zijn verschillend in lengte
en dikte der pijpen, in materiaal en men-
suur 5); daarnaast zijn er ook verschillen in
de wijze waarop de toon wordt voortge-
brBcht. En tenslotte in toonhoogte en klank-
kleur.

De toonhoogte is afhankelijk van de toets
die men indrukt. Is nu de hoogte van elke
willekeurige toets op het orgel gelijk aan die
van dezelfde toets op de piano of vleugel?
Gebruikt men een achtvoetsregister (8'), dan
is de klank van de orgelpijp die dan gaat klin-
ken, gelijk aan dezelfde toonhoogte op de
piano. Men noemt deze registers achtvoets,
omdat de langste pijpen die aan deze regis-
ters beantwoorden, 8 voet lang zijn: het zijn
de pijpen voor de laagste do-toets. Volgens
de bekende wetten der acoustiek klinken bij-

gevolg een viervoet (4') één octaaf, een
tweevoet (2') twee octaven hoger; terwijl bij
een 16' en een 32' de toon respectievelijk
één of twee octaven lager wordt.

Er zijn nog andere registers, n.1. die welke
de kwint, de terts of een andere boventoon
van de ingedrukte toets doen horen. Men
noemt ze 22/3-voetig of 13/5-voetig naar de
lengte van de grootste pijp, die dus de laag-
ste toon doet horen. Hun algemene naam is:
enkelvoudige vulstemmen of hulpstemmen.
Deze registers, die nooit kunnen gebruikt
worden tenzij in verband met andere regis-
ters, hebben tot taak, de klank van het in-
strument een ander timbre te geven (want de
klankkleur van iedere toon hangt af van de
samenstelling van zijn boventonen) en het
volle werk helder te doen zijn; immers een
orgel zonder voldoende vulstemmen is in
zijn "tutti" dik en ondoorzichtig. Zulk een
synthetische functie hebben ook de gemeng-
de of samengestelde vulstemmen (mixtuur,
cymbaal, acuta of scherp, sesquialter enz.),
die ieder een reeks van boventonen doen
horen, zodat voor ieder van deze registers
meerdere reeksen van pijpen nodig zijn.

Met betrekking tot de voortbrenging van
de toon onderscheidt men: labialen - de
toonvorming berust op hetzelfde princiep als
bij een blokfluit; en tongwerken - zo ge-
nc:!èmd, omdat de toon wordt geproduceerd
door middel van een elastische tong, welke
tot trillen wordt gebracht, als er een lucht-
stroom door de pijp wordt gevoerd. Het
zou ons te ver voeren, als wij hieraan een
bespreking vastknoopten over de namen der
registers; enkel willen wij nog vermelden dat
de naam prestant, die in ons contract twee
maal voorkomt (van het Latijnse praestare =
aan het hoofd staan of vooraan staan) de
aanduiding is van een fundamentele onmis-
bare grondstem. Hij stond dan ook bij het
Rolducse orgel zichtbaar aan de voorkant, in
het front van cfe beide orgelkasten.

Uitdrukkelijk wordt in het contract vermeld
dat ons orgel uit twee orgelwerken bestond,
beantwoordend aan de beide manualen. Een
hoofdwerk (d.w.z. de pijpenreeksen van het
manuaal met het sterkste volume), dat hier
"Oberwerk" wordt genoemd, en een rug-po-
sitief of "Unterwerk" achter de organist, ver-
moedelijk voor aan de oksaalballustrade.
Opvallend is dat er naast de beide manualen
geen melding wordt gemaakt van een pe-
daal. Alhoewel dit een eigenaardigheid is
die het Rolducse barokorgel met veel oude
orgels van de Niederrhein gemeen heeft, is
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het toch opmerkelijk dat bij zo'n groot orgel
het pedaal ontbreekt. Meestal immers, wan-
neer er al niet voorzien was in eigen registers
voor het pedaal, gebruikte men het z.g. aan-
.gehangen pedaal: er waren geen zelfstandi-
ge registers voor het pedaal aanwezig, maar
de manuaal-registers konden op het pedaal
worden bespeeld.

Uit het contract Ieren wij ook kennen de
omvang van de beide manualen. Men kwam
overeen een omvang van 4 octaven, van de
C-sub-contra (C2) tot de driemaal-gestreepte
do. Terwijl toentertijd in het laagste octaaf
de halve fonen meestal werden weggelaten,
omdaf zij slechfs zeer zelden werden ge-
bruikt en de kosten van de grote pijpen
'hoog waren, worden zij hier uitdrukkelijk ge-
eist; men maakte slechts een uitzondering
voor de lage do-kruis (cis).

Wij laten hier nu volgen de register-dispo-
sitie, die orgelbouwer Johann Schade ont-
wierp voor het orgel van de oude abdij-
kerk 6):

Hoofdwerk, "Oberwerk", aansluitend bij het
bovenste manuaal:

1 bourdon
2 prestant
3 octaaf
4 mixtuur
5 cymbaal
6 scherp, quint
7 trompet 8'

'Rugpositief, "Unterwerk", aansluitend bij het
benedenste manuaal:

1 holpijp
2 prestant
3 octaaf
4 sesquialter
5 fluit
6 quinttluit
7 siftlet
8 kleine cymbaal
9 kromhoorn

16'
8'
4'

8'
4'

(2')
(22//+ 13/0')

4'
(11//)

1'

8'

Wij willen de analyse van de meesterlijke
bouw van deze dispositie overlaten aan de
ter zake kundige, die met de oude namen
,der registers een voorstelling van de werke-
lijke klanken verbindt. Hij zal bemerken dat
tegenover de machtige klank van het hoofd-
werk, die voor het merendeel door grond-
stemmen wordt bepaald, een rugpositief
'staat, qat de mogelijkheid biedt tot menging
van timbres. Te groter werd deze mogelijk-
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heid tot veelsoortig registreren doordat alle
registers gescheiden zijn in bas en diskant
(hoge tonen); dit werd in het contract na-
drukkelijk geëist. Daardoor wordt het moge-
lijk op één manuaal twee heel verschillende
combinaties van registers tegenover elkaar
te plaatsen, een voor de bashelft, een voor
de "hoge" of diskanthelft van het manuaal,
hetgeen bijzonder voordeel biedt bij poly-
phoon spel. Tegelijk met deze verdeling van
de manualen biedt ook de koppeling der
manualen, welke het contract ook uitdrukke-
lijk eist, de gelegenheid tot talrijke nieuwe
klankcombinaties.

Het is duidelijk dat zo'n omvangrijk orgel
veel wind nodig heeft gehad. Daarom voor-
ziet het contract in niet minder dan vier grote
blaasbalgen" . . . damit dass Werk seinen
vollkommenen Windt haben solle".

Helaas ontbreken in ons contract de ge-
bruikelijke gegevens over het materiaal dat
voor de pijpen van de afzonderlijke registers
gebruikt moest worden. Deze gegevens wa-
ren hier overbodig, omdat de abt zelf het
materiaal ter beschikking stelde, zoals hij ook
alle timmerwerk bekostigde. Zodoende werd
slechts het arbeidsloon voor de bouwers
vastgelegd en bepaald op 270 rijksdaalders,
waarbij echter geen termijn voor de voltooi-
ing van het werk werd aangegeven. Johann
Schade beloofde, voor dat bedrag een echt
meesterwerk te leveren en het twee jaar
lang te onderhouden 7).

Over de bouwer van ons orgel weten wij
tot nu toe maar zeer weinig. De meeste mu-
ziek-lexica vermelden niet eens zijn naam.
Een lofwaardige uitzondering vormt (zoals zo
dikwijls!) F. J. Fétis, die in het achtste deel
van zijn BIOGRAPHIE UNIVERSELLE DES
MUSIClENS ET BIBLIOGRAPHIE GÉNËRALE,
Brussel 1844, de volgende gegevens ver-
strekt, die blijkbaar teruggaan op de "AA-
CHER CHRONICK" van Noppius: "SCHADE
(JEAN); bon facteur d'orgues, né en West-
phalie, dans les dernières années du seiziè-
me siècle, s'établit à Aix-Ia-Chapelle, vers
1628, et construit plusieurs bons instruments,
parmi lesquels on remarquait ceux des Car-
melites et des soeurs grises de Ruremonde,
et celui de la cathédrale d' Aix-Ia-Chapelle."
De bekende Nederlandse organoloog Dr.
Maarten A. Vente in Utrecht rekent in zijn
fundamenteel werk over de Brabantse orgels
de orgelbouwer Johann Schade tot de mees-
ters, die nog stonden onder de invloed van
de beroemde Noordbrabantse school van de
16de en het begin der 17de eeuw 8). Deze



veronderstelling wordt mijns inziens gestaafd
door de hier voor het eerst gepubliceerde
dispositie van het orgel in de abdij Klooster-
rade uit 1627.

Uit de kennis van het Rolducse orgel mo-
gen wij ook conclusies trekken aangaande
de grote Akense orgels van de St. Foilan en
van de dom, die dezelfde Schade korf tevo-
ren of er na heeft gebouwd. Abt Balduinus
van Horpusch echter, die in 1624 de impo-
sante westelijke toren van de kerk had laten
bouwen 9), heeft drie jaar later zijn naam
doen klinken door dit prachtige barokorgel.
Maar terwijl de mooie kerktoren, die thans
wordt gerestaureerd, na meer dan drie eeu-
wen nog spreekt van het werk van de kunst-
zinnige abt, is van het orgel dat meester
Schade in het inwendige van die toren heeft
opgericht, geen spoor meer te vinden. Over
de veranderingen die het in het midden van
de 18de eeuw onderging en over zijn lotge-
vallen in de 19de eeuw, verschijnt in het
volgende jaarboek een tweede arfikeI1O).

Vriendelijk dank aan de Heer L. Augustus, die de
vertaling uit het Duits mee verzorgde, en aan de
Heer N. Zeijen, die zo bereidwillig deze heeft door-
gelezen en voor de technische uiteenzetting waarde-
volle aanwijzingen gaf (De Redactie).

1) Een lijst van de Nederlandse oude orgels vindt
de lezer in het uitstekende boekje van Mr. A. Bouman:
ORGELS IN NEDERLAND, tweede vermeerderde druk,
Amsterdam 1949.

2) Vgl. Karl Dreimüller, BEITRÄGE ZUR NIEDER-
RHEINISCHEN ORGELGESCHICHTE in: Beiträge zur
Geschichte der Musik am Niederrhein, Köln 1956,
pag. 17-51. (Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte,
uitgegeven door de Arbeitsgemeinscha/t für rheini-
sche Musikgeschichte, Heft 14.).

3) Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins,
XIII, pag. 36, noot 2.

4) De Zeereerw. Heer L. Augustus te Rolduc, die

mij op dit belangrijk stuk opmerkzaam maakte en mi)
toestond het te bestuderen en te publiceren, dank ik
op deze plaats' ten zeerste voor de vriendelijke hulp
bij mijn nasporingen op het gebied van de Neder-
rijnse-Nederlandse muziekgeschiedenis.

5) Mensuur = de verhouding der toongevende
delen van een orgelpijp. De pijpen worden verdeeld
in eng, middelmatig en wijd gemensureerd. Eng men-
suur geeft heldere, strijkende, scherpe, boventoon-
rijke tonen; middelmatige mensuur krachtige en
zangrijke, en wijde mensuur volle, dikke, boventoon-
arme tonen. Verschil in mensuur is dus geen verschil
in toonhoogte, wel in toonsterkte. (Noot van de ver-
talers.)

6) De schrijfwijze der registernamen is zoals heden
gebruikelijk. Zo wordt ook de lengtemaat "voet"
aan,gegeven door achter het betreffende cijfer boven
aan de regel een cijfer te plaatsen. 16' betekent dus
dat de pijp voor de laagste toon van het register 16
voet lang is. De tussen haakjes staande cijfers ont-
breken in het orgelcontract en werden door de
schrijver er bij gevoegd naar de door hem veronder-
stelde grootte van het register.

7) De eigenhandige ondertekening van de meester
onder het contract luidt overigens: Joann Schaede
orgelmecher.

8) Dr. Maarten A. Vente, DIE BRABANTER ORGEL.
Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Hol-
land im Zeitalter der Gotik und der Renaissance, Am-
sterdam 1958, pag. 215.

Eerder zijn van dezelfde schrijver twee werken in
de Nederlandse taal verschenen met belangrijk bron-
nenmateriaal: 1. BOUWSTOFFEN TOT DE GESCHIE-
DENIS VAN HET NEDERLANDSE ORGEL IN DE 16de
EEUW, Amsterdam 1942. 2. PROEVE VAN EEN REPER-
TORIUM VAN DE ARCHIVALIA, BETREKKING HEB-
BENDE OP HET NEDERLANDSE ORGEL EN ZIJN
MAKERS TOT OMSTREEKS 1630, Brussel 1956.

9) Schriftelijke mededeling van de Zeereerw. Heer
L. Augustus van 26 april 1960. Vgl. ook Dr. P. C.
Boeren, DE ABDIJ ROLDUC. Godsdienstig en Cultu-
reel Centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804),
Maastricht 1945, pag. 102.

10) Binnenkort zal het orgelcontract van 1627, dat in
het archief van Rolduc berust (portel. 1, archief der
abdij) en een belangrijke bron is voor de Nederrijn-
se-Nederlandse orgelgeschiedenis, letterlijk worden
gepubliceerd en van wetenschappelijk commentaar
voorzien in de door Prof. Dr. K. G. Fellerer (Keulen)
uitgegeven "Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für
rheinische Musikgeschichte".
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LERAREN CORPS

I. Priesterleraren.

Jochems Drs. H. L. W. J. 1959. President.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.
Pop Dr. L. J. J. 1926.
Vogels Drs. J. A. H. 1935.
Sen den Drs. J. F. J. E. 1936.
Houben P. J. 1937.
Heynen Drs. P. J. H. 1938.
Schrijen J. H. 1938.
Janssen Ch. A. I. 1942.
Hermens Drs. V. J. H. 1946.
Meertens Drs. A. H. Chr. 1941.
Wijnen L. W. 1946.
Lemmens Drs. H. H. 1942.
Timmermans A. B. J. 1942.
Hommes G. P. 1944.
Berkels M. H. 1945.
Augustus F. L. 1946.
Bosch Dr. J. W. 1949.
Penders F. J. 1946.
Rouwet Drs. J. P. H. M. 1946.
Tagage Drs. J. M. B. 1946.
Salemans R. B. H. 1947.
Stassen J. J. 1947.
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1959-1960

Lenders Drs. J. A. C. 1949.
Lemmen Drs. M. M. W. 1954.
Buck Dr. M. J. 1952.
Notermans H. G. H. 1954.
Notermans J. H. 1955.
Poulssen G. W. A. 1956.
Lemmen W. M. 1957.
Gijsen J. M. 1959.

11. Lekenleraren.

van Loo E. M. 1939.
van Wersch L. 1955.
Engels Drs. L. J. 1957.
Stenten Drs. F. L. G. 1957.

111. Onderwijzers Voorb. School.

Smeets J. 1955 (Hoofd).
Scheepers H. 1958.

IV. Muziekleraren.

Zeyen N. 1953.
Gerards E. 1955.
Steijns M. 1958.



Leerlingen 1959-1960

LEERLINGEN

PHILOSOPHIE van den Bergh Gerard, Dieteren.

Bovend'eerdt Hub, S.iftard.

Meijers Herman, Posterholt.

Moonen Jan, Margraten.Supérieure

Brands Lamber!, Passart. Peeters Pierre, Venlo.

Corten Rein, Stein.

Creemers Jos, Obbicht.

Robroeks Mafthieu, Maastricht.

Cybulski Gerard, Heerlerheide.

Diederen Jo, Valkenburg.

Salemans Ber!, Hunse!.

Seuren Piet, Rogge!.

Franssen Naud, Venray.

Heffels Ber!, Buchten.

Spitz Joep, Maastricht.

Tielen Willie, Sevenum.

Hendriks Jan, Weert.

Jacobs Piet, Nuth.

Veugelers Wim, Borgharen.

Wiermans Chris, Roermond.

Leunissen Jan, Heerlen.

van de Loo Hub, Blerick.

Wijnen Leo, Horst.

Wolfs Fiel, Maastricht.
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Inférieure Aussems John, Bunde.

Boers Frits, Schinnen.

Bongaerls Giel, Beegden.

Bour Hub, Schaesberg.

Braun Jan', Heerlen.

v. Caldenborg Ger, Scharn.

Cöp Piet, Ottersum.

v. Enckevorl Ger " Sevenum.

Franssen André, Gulpen.

Geelen Gerard, Haelen.

Grootjans Jas, Schaesberg.

Kirkels Michel, Nederweert.

Knubben Berl', Maastricht.

Kuijpers André, Velden.

Peters Theo, Sevenum.

Philippens Paul, Schimmert.

Poell Jan, Nederweerl.

Pauwels Gerrit, Venray-Heide.

Snijders Frits, Slramproy.

Stevens Willy, Belleld.

Swinkels Matth., Castenray.

Thijssen Jean, Horst.

Valkenburg Harrie, Heerlen.

Veugelers Herman, Obbicht.

Vogten Marlin, Hoensbroek.

* Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1959-1960.

SE M IN A R I E - GYM N A SlUM
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6de Klas, Afd. A. Ament Jac, Stramproy.

Backbier Hub, Geleen.

Bemelmans Colla, Nuth.

Bormans Matth., Merkelbeek.

Coppus Jan, Horst.

Elissen Ant., Eckelrade.

Ewals Joep, Tegelen.

Feron Frans, Geleen.

Heijnen Pierre, Spaubeek.

Huijts Wil, Voerendaal.

Jacobs Willy, Grathem.

Jaspers Matth., Siebengewald.

6de Klas, Afd. B. Couwenbergh Jo, Geleen.

Damen Lambert, Tegelen.

Hermkens Piet, Grubbenvorsl.

Hilak Michel, Schaesberg.

Hofman Jean, Maastricht.

Lenaers Jan, Stramproy.

6de Klas, Afd. S. Aendekerk Hub, Stramproy.

Geerards Jeu, Wellerlooi.

Hendrikx Jan, Beegde~

Kleuskens Wim, Venray-Heide.

Knaapen Ad, St. Geertruid.

Malherbe Piet, Hoensbroek.

Pasing Hein, Brunssum.

Ploum Jo, Brunssum.

Postma Ivo, Heer.

Rouwet Jean, Bunde.

Simons Ant., Maasnie!.

Smeefs Guy, Gronsveld.

Tielen Henk, Meterik.

Willems Cor, ottersum.

Willemsen Theo, Sevenum.

Mhr. Senden.

Peters Jan, Horn.

Salden Jan, Kerensheide.

Selen Piet, Kesseleik.

Steinbusch Harrie, Ubachsberg.

Vaessen Jan, Maasbree.

Mhr. Vogels.

Jakobs Toon, Horst.

Luijpers Pierre, Weil.

Mhr. Senden.

Wetzelaer Frans, PassarI.

5d~ Klas. 1sle Afd. A. Backbier Leo, Geleen.

Biemans Harrie, Heythuysen.

Borghans Arnold, Schaesberg.

Clex Constant, Neerbeek.

Coenen Jan, Blerick.

CruIzen Hub, Wijlre.

Custers Harrie, Oostrum.

Frenken Toon, Bergen.

Frissen Giel, Houthem.

Geraedts Herman, Swalmen.

de Groot Pie, Maastricht.

Hermans Ed, Sweykhuizen.

v. Heur Frans, Rogge!.

Hinskens Jos, Waubach.

Janssen Frans, Spaubeek.

Janssen Jos', Nieuwenhagen.

Theunissen Matth., Haelen.

Wilms Thijs, Panningen.

Mhr. Tagage.
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5de Klas, 2de Afd. A. Beckers Wim, Echt.

Broekhoven Gerrit, Einighausen.

Claessens leo, Mechelen.

Cöp Willy, Oltersum.

Cordewener louis, Hoensbroek.

v. Dijck Pierre, Meerssen.

Gorissen Ben, Maastricht.

Grond Guido, Bleijerheide.

Hoedemakers Willy', Geleen.

v. Horen Herman, Beringen.

Janssen leo, Horst.

Kleijnen Hub, Noorbeek.

Peeters Thijs, Kessel.

Raassens Matth., Horst.

Smeets leo, Hom.

Steinbusch Matth., Ubachsberg.

Wiertz Frans, Kerkrade.

Mhr. Timmermans.

Zitzen Hub, Rimburg.

5de Klas, Afd. B. Boots Jan, Maasbree.

Claessens Wim, Oirlo.

Coenen Ton, Banholl.

Frijns Henk, Schimmerl.

Kessels Jan, Pey-Echt.

Mhr. Vogels.

4de Klas, 1ste Afd. Ament Wim, leveroy.

Beusmans George, Noorbeek.

Boesten Jos, Brunssum.

Brunenberg Jos, Schaesberg.

Eijssen Denis, Schimmert.

Gielen Wim, Nederweerl.

Gorissen Ton, Maastricht.

v. Heel Jo, Dieteren.

Heijenrath Jac, Simpelveld.

v. Horen Jan, Buchten.

Huijnen Se!, Heerlerbaan.

Janssen Hans, Gennep.

Kerckhoffs Hein, Beek-Genhoul.

Kohl leo, Simpelveld.

Nagels Marius, Blerick.

Roggen Jos, Blerick.

Thielen Henk, Horst.

Vogten No, Gulpen.

v. d. Linden Jos, Swalmen.

Maassen Jan, Echt.

l'Orlije Hub, Wijlre.

Peeters Silvester, Kessel.

Riga Frans, Sweykhuizen.

v. d. Schaft John, Brunssum.

Seegers Jan, Grubbenvorst.

Slabbers Wil, Beesel.

Sleutels Jo, Roggel.

Spiertz Norbert, Terwinselen.

Thelen Matth., Chèvremont.

Vaessen Hub, Simpelveld.

Verlommen Jo, Maastricht.

4de Klas, 2de Afd.

Mhr. lemmens.

Ament Berl, leveroy.

Cleven Hub, Horst.

Engels lau, Velden.

Hanssen leo, Maasbrachl.

Herpers Thijs, Kerkrade.

Hoenen Henk, Brunssum.

Houben Jean, Kerensheide.

Jaegers Don, Simpelveld.

Janssen Jo, Helden.
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Joosten Piet, Heerlerheide.

Kooien Jan, WeerI.

lenders Tom, Meijel.

Maes Jan, Weerl.

Meertens Arthur, Margraten.

Niesten Hub, Vaals.

Pluimakers Wim, Limbricht.

Reijnen Michel, Blilterswijk.

Schlenter Ambroos, Epen.



Schoffelen Piet, Klimmen.

Seuren Gerard, Lottum.

Soons Sjef, Schimmert.

v. d. Stegen Gerrit, Meerssen.

Vleugels Jan, Voerendaai.

v. d. Wallen Jan, Lauradorp.

de Warrimont Fred, Noorbeek.

Willems Hub, Sittard.

v. Tuiden Tinus, Nederweert:

Mhr. Augustus.

3de Klas, hte Afd. Beerens Pieter, Hoensbroek.

v. d. Boom Johan, Brunssum.

Claessens Toon, Koningsbosch.

Coenen Jan, Montfort.

Crijns Jan, Simpelveld.

Custers Willy, Baexem.

Ebus San, Venlo.

Geelen Jan, Haelen.

Geurts Joos, Veulen.

Gielkens Tjeu, Brunssum.

Gubbels Matth., Noorbeek.

Hautvast Pierre, Schinnen.

3e Klas, 1de Afd. Duisings Jo, Schimmert.

Genders Charles, Kerkrade.

Hanssen Jan, Broekhuizenvorst.

Hunnekens Loek, Grashoek.

Keijsers Josef, Bunde.

Klein Frans, Schandelen.

Kuijpers Henk, Schimmert.

Lambrichts Henk, Keent-Weert.

Lemmens Loek, Chèvremont.

Lipsch Frans, Ransdaal.

Lodewick Gerrie, Houthem.

Maas Pierre, Eijsden.

Houben Theo, Sevenum.

Janssen Guus, Heerlen.

Kempen Jos, Blerick.

v. Kessel Ton, Kessel.

Kleijnen Luud, Maastricht.

v. d. Linden René, Eys-Wittem.

Paquaij Ger, Eijsden.

Seeverens Pierre, Heerlen.

Stevens Leo, Belfeld.

Thijssen Piet, Baarlo.

Zuketto Jo, Heerlen.

Mhr. Rouwe!.

Mevis Martin, Nuth.

Pasing Theo,< Brunssum.

Riga Albert, Sweykhuizen.

Schoenmakers Jan, Nuth.

Smeets Matthieu, Meerssen.

Smits Gerrie, Ottersum.

Soons Dries, Schimmert.

Steijns Hub, Kunrade.

Vaessen André, Simpelveld.

van de Ven Peter, Geleen.

Willems Pierre, Ottersum.

Winthagen Jos, Ransdaal.
Mhr. Salemans.

3de Klas, 3de Afd. Benders Raymond, Treebeek.

Boonen Wim, Reuver.

Creusen René, Vaals.

Dullens Louis, Broeksittard.

v. d. Esker Max, Geleen.

Feijen Tjeu, Brunssum.

Gielkens Frans, Brunssum.

Hanraets Arno, Tegelen.

Hendriks Matth., Nuth.

Jacobs Leo, Keent-Weert.

Jakobs Jos, Horst.

Keijbets Hub, Voerendaal.

Lacroix Willy, Noorbeek.

Niesen Jan, Belfeld.

Nijsten Hub, Schimmert.

Op 't Root Gert, Roermond.
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Reijnen André, Echt.

Schnackers Jo, Gulpen.

Simons Jan, Melick.

Slangen Frans, Roermond.

2de Klas, hle Afd. Arets Nico, Terwinselen.

Barlholomeus Joop, Geleen.

Beelen Jos, Horst.

Benders Paul, Eygelshoven.

Blezer Caspar, Trintelen.

Bors Pierre, Tegelen.

Coopmans Leo, BaarIo.

Cordewener Paul, Hoensbroek.

Delahaye Frans, Geleen.

Dijkstra Wim, Susteren.

Dircks Hans, Montforl.

Drummen John, Heerlen.

2de Klas, 2de Afd. Bloemen Hub, Nieuwenhagerheide

van den Bongard Jo, Kerkrade.

Boumans Pierre, Kunrade.

Dautzenberg Jo, Schaesberg.

Dieteren Martin, Hoensbroek.

Hassink Jules, Maastricht.

Horsmans Paul, Ulestraten.

Janssen Gerrie, MeerIo.

Kloth Wim, Echt.

Kock Ton, Heerlen.

Meerlens Piet, Haanrade.

Moonen Piet, Voerendaal.

Peeters Ton, Baarlo.

2de Klas, 3de Afd. Benders Frans, Heerlen.

Boijens Piet, Sweykhuizen.

Brauer Jan, Broekhuizen.

Bruijnen Piet, Baarlo.

Deckers Jan, Heythuysen.

Erens Berl, Valkenburg.

Franck John, Schaesberg.
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Snijders Pierre, Wijnandsrade.

Strous Ger, Haelen.

Velemans Jan, Gennep.

Mhr. Heijnen.

van Gastel Harrie, Meijel.

Geurts Wim,. Bingelrade.

Goossens Wim, Tegelen.

Grooten Go, Holium.

Kleijkers Giel, Heerlerheide.

Koonen Peter, Heerlerheide.

Leunissen Lou, Wijlre.

Nauts Hub, Brunssum.

Peeters Jac, Kessel.

Pierik Henk, Brunssum.

Reul Theo, Spekholzerheide.

Sluijsmans Alex, Simpelveld.

Mhr. Lenders.

Prompers Wil, SI. Geerlruid.

Rademakers Arno, Heerlerheide.

Ramakers Pierre, Echt.

Reijnen Herman, Blillerswijk.

Reubzaet Henk, Brunssum.

Smets Raymond, Swalmen.

Stuliiens Paul, Blerick.

Tielen Jan, Sevenum.

Turnsek Frank, Hoensbroek.

Urselman Leo, Heijen-Bergen.

Willemsen Wim, Sevenum.

Wilms Frans, Helden.

Mhr. Berkels.

Gommans André, Tegelen.

Hermans Pierre, Sweykhuizen.

Hoppers Wim, Brunssum.

Janssen Toon, Spekholzerheide.

Kunnen Frans, Horst.

Laheije Berl, Valkenburg.

Miesen Berl, Maastrichl.



Moonen Hub, Margraten.

Muris Piet, Stein.

Niesten Rob, Vaals.

v. Oe/felt Toon, Spekholzerheide.

v. Rens Herman, Horst.

Sala Dick, Venray.

Schobben Ferd, Brunssum.

Schwachöler Marcel, Venray.

Smeets Jan, Bunde.

Slammen Jan, Helden.

Truijen Joos, Venray.

Vaessen Jo, Slein.

Zitzen Harrie, Rimburg.

Mhr. Wijnen.

hte Klas, hte Afd. Bock Sel, Schin op Geul.

Bormans Ben, Merkelbeek.

Derikx Piet, Neer.

Dierks Peter, Schaesberg.

Driessen Wim, Meers-Elsloo.

Duisings Hub, Beek.

van Enckevorf Hub, Sevenum.

Heusschen Hub, Margraten.

Janssen Ton, Echt.

Jeukens Willy, Kerkrade.

van Kan Giel, Berg en Terblijt.

Laeven Hub, Ransdaal.

hte Klas, 2de Afd. Berden Jan, Blerick.

v. d. Beuken Malh., Horst.

Bocken Harrie', Nederweerl.

Claessen Jos', Valken burg.

Ebus Jac " Venlo.

Elsenberg Theo', Venlo.

Gabriel Jo, Spaubeek.

Heijnen Jan ., Sittard.

Huver Paul', Molenberg.

Kessels Piet', Panningen.

Moederscheim Willy, Voerendaal.

Moonen Hub, Voerendaal.

Nabben Jan, Horst.

Pouwels Jan, Horst-America.

van Rens Johan, Venray-Heide.

Rijs Herman, Neer.

Scheeren Werner, Kerkrade.

Schnackers Hub, Bocholtz.

Slangen Piet, Beek-Genhoul.

Vandeberg John, Kerkrade.

Wolters Jo, Pey-Echl.

Wijnhoven Laurens, BaarIo.

Mhr. Buck.

Louvenberg Jo, Kerkrade.

Marfens Peler', Tienraij.

Mols Jos ., Geleen.

Moonen Ton ., Weert.

Nizet John', Roermond.

PeeIers Jan, Meterik.

Robroek Willy', Molenberg.

Spauwen Arnold', Amby.

Stultiens Henk', Weert.

Thijssen Cyriel', Margralen.

Koenraad Ton, Roermond. Wagemans Matth.', Neer.

Mhr. Janssen.

hte Klas, 3de Afd. op den Camp Louis, Spaubeek.

Claessens Paul', Bunde.

Dieleren Matth., Hoensbroek.

v. Dijck Jo', Maasbree.

Elissen John " Eckelrade.

Geurts Jan, Ottersum.

Halmans Matth., Sevenum.

Huurdeman Evert, Neerbeek.

Marcellis Frans', Horsl.

Naus Jac', Helden.

Philippens Arnold, Eijsden.

Ritzen Jean', Eckelrade.
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VOORBEREIDENDE KLAS

1sle Afd.

2de Afd.
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Rouwelte Jean', Berg.

Sillen Harrie', Swalmen.

Steijvers Malth " Stramproy.

Triebels Pierre', Nieuwenhagen.

Vossen Sjef', Molenberg.

Wanders Ben', Haanrade.

Welterhahn Chris', Brunssum.

Wijtvliet Paul', Heerlen.

Zelissen Gabriel', Geleen.

Mhr. Schrijen.

Boshouwers Constant', Heerlen.

Corstjens Gerrie', Thorn.

Eibers Gerrit ., Wellerlooi.

Gielen Jos .,Schinnen.

Gubbels Jos .,Wessem.

Henderikx Leo .,Heythuysen.

Houtvast Theo', Schinnen.

Janssen Henk .,Tienraij.

Mhr. Smeels.

Bouten Gerrie .,Hegelsom.

op den Camp Piet', Stein.

Canisius Jan', Wijlre.

Dirkx Jan', Roggel.

Geelen Peter', Bleijerheide.

Hoeijmakers Wim .,Kronenberg.

Holten Willy', Chèvremont.

Jongen Jo', Maastricht.

van Klooster Bertie .,Maastricht.

Laheij Jeu .,Valkenburg.

Moonen Jean', Klimmen.

Nellen Jos', Kronenberg.

Odekerken Martin', Molenberg.

Philipsen Harrie', Kronenberg.

Pörteners John .fSusteren.

Thissen Cor'f Tienraij.

Koonen Piet', Nuth.

Lenders Hub', Maasbree.

Ut jens Jan', Leunen.

Mevis Jac'f Nuth.

Ritzen John ., Schimmert.

Rilt Piet'f Geleen.

Senden Ton'f Kerkrade.

van Wissen Pierre .,Mondercange
(Lux.)

Mhr. Scheepers.



PERSONALIA

De Heilige Priesterwijding ontvingen:

Jos Kuppens, Kelpen, Witte Paters van Lavigérie.
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1959-1960

Mart Claessens

Toon van Dijk
Ben Geurts

Matthieu Hacking
Harrie Jorissen

Weert

Nederweert

Maastricht

Vaals

Baexem

Jan Klerken Nunhem

Fons Kurris Maastricht

Harry Meertens Nuth

Lei Meulenberg Doenrade
Fons Peutz Heerlen

Paul Pisters Voerendaal

Wiel Plum Lauradorp

Eugène Rikmenspoel Maastricht

Mathieu Schlijper Chèvremont

Rody Schreinemacher Maastricht

Edy Serrarens Roermond
Hans v. d. Tillaard Heerlen

Jozef Troisfontaine Sibbe-Ijzeren

Wiel Veugelers Obbicht

Allen van het bisdom Roermond.



PRIJSUITDELING

1959-1960

HEBBEN MET GOED GEVOLG AFGELEGD:

I. Het eindexamen van het Gymnasium afd'. A:

Ament Jac, van Stramproy.

Backbier Hub, van Geleen.

Bemelmans Colla, van Nuth.

Bormans Mallhieu, van Merkelbeek.

Coppus Jan, van Horst.

Elissen Toine, van Eckelrade.

Ewals Joep, van Tegelen.

Feron Frans, van Geleen;

Heijnen Pierre, van Spaubeek.

Huijts Wil, van Voerendaal.

Jacobs Willy, van Grathem.

11. Het eindexamen van het Gymnasiumafd. B:

Couwenberg Jo, van Geleen.

Damen Lambert, van Tegelen.

Hermkens Piet, van Grubbenvorst.

Hilak Michel, van Schaesberg.

Holman Jean, van Maastricht.

111. Het toelatingsexamen tot de Filosofie:

Aendekerk Hub, van Stramproy.

Geerards Jeu, van Wellerlooi.

Hendrikx Jan, van Beegden.

Kleuskens Wim, van Venray-Heide.

Knaapen Ad, van St. Geerlruid.

Pasing Hein, van Brunssum.

Ploum Jo, van Brunssum.

Postma Ivo, van Heer.

Rouwet Jean, van Bunde.

Simons Antoine, van Maasniel.

Smeets Guy, van Gronsveld.

Tielen Henk, van Horst.

Willems Cor, van Ollersum.

Willemsen Theo, van Sevenum.

Lenaers Jan, van Stramproy.

Peters Jan, van Hom.

Salden Jan, van Kerensheide.

Steinbusch Harrie, van Ubachsberg.

Vaessen Jan, van Maasbree.

Jakobs Toon, van Horst.

Luijpers Pierre, van Weil.

Wetzelaer Frans, van Passart.
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Algemene Prijzen
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V GYMNASIUM. 1ste afd. A:

2de afd. A:

afd. B:

IV GYMNASIUM, 1ste afd.:

2de afd.:

de Groot Pie, van Maastricht.

van Horen Herman, van HeIden-
Beringen.

Roggen Jos, van Blerick.

Kohl leo, van Simpelveld.

Ament Bert, van leveroy.

Engels lau, van Velden.

Hanssen leo, van Maasbracht.

Gubbels Matthieu, van Noorbeek.

Soons Dries, van Schimmert.

Jakobs Jos, van Horst.

lacroix Willy, van Noorbeek.

Geurts Wim, van Bingelrade.

Ramakers Pierre, van Pey-Echt.

van Rens Herman, van Horst-He-
gelsom.

Pouwels Jan, van Horst-America.

Moonen Tonnie, van Weert.

Steijvers Matthieu, van Stramproy.

Vossen Sjef, van Molenberg.

VOORBEREIDENDEKLAS, 1steafd.: Gielen Jos, van Schinnen.

2de afd.: Bouten Gerard, van Horst-Hegel-
som.

Hoeijmakers Wim, van Kronen-
berg.

Door de ambassaden van Frankrijk en Duitsland werden boeken beschikbaar ge-
steld, voor de beste student van dit jaar in de betreffende taal. Deze prijzen vielen
ten deel:
voor Frans aan Ploum Jo, van Brunssum.
voor Duits aan Hilak Michel, van Schaesberg.

111GYMNASIUM, 1ste afd.:

2de afd.:

3de afd.:

11 GYMNASIUM, 1ste afd.:

2de afd.:

3de afd.:

I GYMNASIUM, 1ste afd.:

2de afd.:

3de afd.:



V Gymnasium, 1ste afd. A.

Pie de Groot, van Maastricht, alg. pr., pro gr., pro lat., pro gesch., 1e verm. cult. gesch., 1e
verm. natk.

Harrie Custers, van Oost rum, pro eng., 1e verm. gr., 1e verm. gesch., 2e verm. lal., 2e verm. natk.

Frans van Heur, van Roggel, pro cult. gesch., 2e verm. eng.

Frans Janssen ,van Spaubeek, pro natk.

Jos Hinskens, van Waubach, 2e verm. du., 2e verm. gesch., 2e verm. aardrk.

Giel Frissen, van Houlhem, 1e verm. lat., 2e verm. gr.

Jan Coenen, van Blerick, 1e verm. eng.

Harrie Biemans, van Heythuysen, 2e verm. eng.

Herman Geraedts, van Swalmen, 2e verm. cult. gesch.

V Gymnasium, 2de afd. A.

Herman van Horen, van Helden, alg. pr., pro gr., pro lat., 1e verm. fr., 1e verm. du., 1e verm.
eng., 1e verm. cult. gesch.

Frans Wierfz, van Kerkrade, pro gesch., pro cult. gesch.

Ben Gorissen, van Maastricht, pro natk., 2e verm. cult. gesch.

Leo Janssen, van Horst, 1e verm. lat., 2e verm. gr., 2e verm. gesch.

Hub. Kleijnen, van Noorbeek, 1e verm. aardrk., 1e verm. natk.

Willy Cöp, van Oltersum, 1e verm. gesch., 2e verm. nalk.

Van Dijck Pierre, van Meerssen, 2e verm. fr., 2e verm. duo

Gerrit Broekhoven, van Einighausen, 1e verm. gr.

Malthieu Steinbusch, van Ubachsberg, 2e verm. eng.

V Gymnasium, afd. B.

Jos Roggen, van Blerick, alg. pr., pro gr., pro lat., pro fr., pro du., pro eng., pro dardrk., pro
stelk. en anal. meetk., pro gonio en stereo, pro scheik., pro nat.hist., 1e verm. natk.

Marius Nagels, van Blerick, pro du., pro stelk. en anal. meetk., pro gonio en stereo, pro natk., 1e
verm. gr., 1e verm. lat., 1e verm. fr., 1e verm. scheik., 1e verm. nal. hisf.

Jan Bools, van Maasbree, pro aardrk., 1e verm. du., 2e verm. stelk. en anal. meeik., 2e verm.
gonio en stereo, 2e verm. nat. hist.

No Vogten, van Gulpen, pro fr.

Ton Coenen, van Banholt, pro 5 verm.: le verm. aardrk., le verm. stelk. en anal. meetk., le
verm. gonio en siereo, 2e verm. gr., 2e verm. fr.

Henk Frijns, van Schimmerl, 1e verm. aardrk., 2e verm. nalk., 2e verm. scheik.

IV Gymnasium, 1ste afd.

Leo Kohl, van Simpelveld, alg. pr., pro gr., pro lal., pro fr., pro du., pro eng., pro gesch., pro
wisk., pro nalk., 1e verm. scheik., 1e verm. aardrk.

Sef Huynen, van Heerlerbaan, pro scheik., 1e verm. gr., 1e verm. lal., 1e verm. fr., 1e verm.
du., 1e verm., eng., 1e verm. wisk., 1e verm. natk., 1e verm. tek.

Silvester Peeters, van Kessel, pro aardrk., 1e verm. gesch., 2e verm. gr., 2e verm. fr., 2e verm.
wisk., 2e verm. natk., 2e verm. scheik.

Wim Gielen, van Nederweerl, pro ned.

Frans Riga, van Sweykhuizen, pro godsd.
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Jacq. Heijenrath, van Simpelveld, 1e verm. du., 2e verm. eng., 2e verm. gesch.

Hein Kerckhoffs, van Beek-Genhout, 1e verm. lat.

Matfhieu Thelen, van Chèvremont, 1e verm. ned.

Jan Seegers, van Grubbenvorst, 2e verm. ned.

Jos van der Linden, van Swalmen, 2e verm. godsd.

IV Gymnasium, 2de afd.

Bert Ament, van Leveroy, alg. pr., pro gr., 1e verm. lat., 1e verm. fr., 1e verm. du., 1e verm.
eng., 1e verm. wisk., 1e verm. natk., 2e verm. gesch., 2e verm. scheik.

Lau Engels, van Velden, alg. pr., pro aardrk., pro natk., pro scheik., 2e verm. gr., 2e verm. duo

Leo Hanssen, van Maasbracht, alg. pr., pro fr., pro eng., 1e verm. gesch., 1e verm. aardrk., 2e
verm. lal., 2e verm. wisk., 2e verm. natk.

Hub Nieslen, van Vaals, pro lal., pro du., pro gesch., 1e verm. gr., 1e verm., ned., 2e verm. fr.,
2e verm. eng.

Tom Lenders, van Meijel, pro ned., le verm. lek.

Gerrit van der Stegen, van Meerssen, pro wisk., 1e verm. scheik.

Ambroos Schlenter, van Epen, pro godsd.

Jean Houben, van Kerensheide, pro tek.

Tinus van Tuiden, van Nederweert, 1e verm. godsd.

Jo Janssen, van Helden, 2e verm. godsd.

Thijs Herpers, van Kerkrade, 2e verm. ned.

Hub Willems, van Sittard, 2e verm. aardrk.

Don Jaegers, van Simpelveld, 2e verm. tek.

111Gymnasium, 1s'e afd.

Matfhieu Gubbels, van Noorbeek, alg. pr., pro gr., pro lat., pro ned., pro fr., pro gesch., pro
natk., 1e verm. du., 1e verm. eng., 1e verlYl. aardrk., 1e verm. wisk.

Jan Coenen, van Mont/ort, pro eng., 1e verm. gr., 1e verm. lat., 1e verm. fr., 2e verm. ned., 2e
verm. du., 2e verm. aardrk., 2e verm. wisk., 2e verm. natk.

Pierre Seeverens, van Heerlen, pro du., 1e verm. ned., 2e verm. fr., 2e verm. eng., 2e verm.
natk.

Johan van den Boom, van Brunssum, pro aardrk., 1e verm. gesch., 1e verm. tek.

Piet Thijssen, van Baarlo, pro wisk.

111Gymnasium, 2de afd.

Dries Soons, van Schimmert, alg. pr., pro gr., pro lat., pro fr., pro eng., pro aardrk., 1e verm.
ned., 1e verm. wisk., 1e verm. tek.

Charles Genders, van Kerkrade, pro ned., pro tek., 1e verm. fr., 1e verm. eng., 2e verm. duo

Frans Lipsch, van Ransdaal, pro du., verm. gr., verm. lat., verm. fr., verm. aardrk.

Alberl Riga, van Sweykhuizen, pro gesch., 1e verm. wisk., 1e verm. natk.

Henk Kuijpers, van Schimmert, pro wisk.

André Vaessen, van Simpelveld, pro natk.

Jan Hanssen, van Broekhuizenvorsl, pro 4 verm.: 2e verm. gr., 2e verm., lat., le verm. gesch.,
2e verm. aardrk.
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Hub Sleijns, van Voerendaal, pro 4 verm.: 1e verm. ned., 1e verm. du., 2e verm. eng., 2e
verm. aardrk.

Martin Mevis, van Nulh, 2e verm. gesch.

Henk lambrichls, van Weert, 2e verm. na Ik.

Jan Schoenmakers, van Nulh, 2e verm. lek.

111Gymnasium, 3de afd.

Jos Jakobs, van Horsi, alg. pr., pro lal., pro gesch., pro aardrk., pr, wisk., pro nalk.

Willy lacroix, van Noorbeek, alg. pr., pro lal., pro fr., 1e verm. ned., 1e verm. eng.

René Creusen, van Vaals, pro du., pro nalk., pro aardrk., 1e verm. la!., 1e verm. wisk., 1e verm.
gesch.

Hub Keijbels, van Voerendaal, pro eng., 1e verm. fr., 2e verm. duo

Jan Niesen, van Blerick, pro ned., 1e verm. aardrk., 2e verm. gesch.

Pierre Snijders, van Wijnandsrade, pro lek., 2e verm. ned.

Max van den Esker, van Geleen, 2e verm. gr., 2e verm. lal.

Jo Schnackers, van Gulpen, 1e verm. duo

Ger SIrous, van Haelen, 1e verm. nalk.

Hub Nijslen, van Schimmerl, 1e verm. lek.

Jan Velemans, van Gennep, 2e verm. fr.

leo Jacobs, van Weert, 2e verm. eng.

Matlhieu Hendriks, van Nulh, 2e verm. wisk.

Tjeu Feijen, van Brunssum, 2e verm. lek.

11Gymnasium, 1ste afd.

Wim Geurts, van Bingelrade, alg. pr., pro gr., pro lal., pro ned., pro fr., pro eng.,.pr. wisk., le
verm. nal. hisl.

Wim Goossens, van Tegelen, pro aardrk...pr. nal. hisl., pro lek., le verm. fr., le verm. wisk., le
verm. gesch.

Joop Bartholomeus, van Geleen, pro godsd., 2e verm. gr., 2e verm. aardrk.

Theo Reul, van Spekholzerheide, pro gesch., 1e verm. gr.

Jac Peeiers, van Kessel, pro 4 verm.: le verm. nal. hisl., le verm. lek., 2e verm. eng., 2e
verm. wisk.

Harry v. Gaslel, van Meijel, 1e verm. eng., 2e verm. lal., 2e verm. ned.

Pierre Bors, van Sleyl, 1e verm. lal., 2e verm. fr.

leo Coopmans, van Baarlo, 1e verm. godsd., 2e verm. gesch.

Alex Sluysmans, van Simpelveld, le verm. godsd.

Paul Benders, van Eygelshoven, 1e verm. ned.

Wim Dijksira, van Susteren, 1e verm. aardrk.

Josef Beelen, van Horst, 2e verm. lek.

11Gymnasium, 2de afd.

Pierre Ramakers, van Pey-Echt, alg. pr., pro gr., pro lal., pro ned., pro fr., pro eng., pro wisk., 'Ie
verm. godsd., 1e verm. aardrk., 1e verm. nal. hisl.

Pierre Moonen, van Kunrade, pro godsd., pro aardrk., 1e verm. gr.
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Jo van den Bongard, van Kerkrade, pro gesch., pro lek.

Hub Bloemen, van Nieuwenhagen, pro gesch., 1e verm. lal., 1e verm. ned., 1e verm. wisk., 2e
verm. Ir., 2e verm. eng., 2e verm. na I. hist., 2e verm. tek.

Jo Dautzenberg, van Schaesberg, pro nat. hist.

Wim Willemssen, van Sevenum, pro 5 verm.: 1e verm. gesch., 1e verm. tek., 2e verm. gr., 2e
verm. lal., 2e verm. aardrk.

Jan Tielen, van Sevenum, 1e verm. fr.

Jules Hassink, van Maastricht, 1e verm. eng.

Gerrie Janssen, van Tienraij, 2e verm. godsd.

Martin Dieteren, van Hoensbroek, 2e verm. ned.

11Gymnasium, 3de afd.

Herman van Rens; van Horst, alg. pr., pro gr., pro lat., pro ned., pro eng., pro gesch., pr: nal.
hist., pro wisk., 1e verm. fr., 1e verm. lek.

Marcel Schwachëfer, van Venray, pro fr., 1e verm. lat., 1e verm. eng.

Piel Boijens, van Sweykhuizen, pro godsd., 1e verm. aardrk.

John Franck, van Schaesberg, pro lek., 1e verm. ned.

Frans Kunnen, van Horsi, 1e verm. wisk., 2e verm. aardrk., 2e verm. nal. hisl.

Bert Miesen, van Maastrichl, 2e verm. ned., 2e verm. fr., 2e verm. lek.

Hub Moonen, van Margralen, 1e verm. nal. hist., 2e verm. wisk.

Jan Slammen, van Helden, 2e verm. lat., 2e verm. eng.

Joos Truijen, van Venray, 1e verm. godsd.

André Gommans, van Tegelen, 1e verm. gr.

Rob Nieslen, van Vaals, 1e verm. gesch.

Jan Smeels, van Bunde, 2e verm. godsd.

I Gymnasium, 1ste afd.

Jan Pouwels, van Horsl-America, alg. pr., pro la!., pro ned., pro fr., pro gesch., pro aardrk.,
pro slelk., 1e verm. meeik., 2e verm. na!. hisl., 2e verm. lek.

Sef Bock, van Schin op Geul, pro nat. hisl., 1e verm. ned.

Pierre Slangen, van Beek-Genhoul, pro meeik.

Willy Moederscheim, van Voerendaal, pro lek.

Willy Jeukens, van Kerkrade, pro 6 verm.: 1e verm. aardrk., 1e verm. nal. hisl., 1e verm. slelk.,
1e verm. lek., 2e verm. fr., 2e verm. meeik.

Hub Laeven, van Ransdaal, 1e verm. fr., 1e verm. gesch., 2e verm. lal.

Ton Janssen, van Echl, 1e verm. ned., 2e verm. slelk.

Hub Schnackers, van Bochollz, 1e verm. lal.

John Vandeberg, van Kerkrade, 2e verm. ned.

Piel Derikx, van Neer, 2e verm. gesch.

Laurens Wijnhoven, van Baarlo, 2e verm. aardrk.
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I Gymnasium, 2de afd.

Tonnie Moonen, van Weert, alg pr., pro lek., 1e verm. fr., 1e verm. stelk., 1e verm. aardrk., 2e
verm. ned.

John Nizet, van Roermond, pro ned., pro gesch., 2e verm. aardrk.

Jos Claessen, van Valken burg, pro stelk., 2e verm. lat., 2e verm. gesch.

Ton Koenraad, van Roermond, pro fr.

Mallhieu van de Beuken, van Horst-Meterik, pro 4 verm.: 1e verm. lat., 1e verm. ned., 1e
verm. aardrk., 2e verm. fr.

Arnold Spauwen, van Amby, 1 verm. tek. ,

I Gymnasium, 3de aid!.

Mathieu Steyvers, van Siramproy, alg. pr., pro lat., pro fr., pro aardrk., 1e verm. ned., 1e verm.
gesch.

Sjef Vossen, van Molenberg, alg. pr., pro lat., pro ned., 1e verm. meetk.

Frans Marcellis, van Horst, pro gesch., pro tek., verm. lal., 1e verm. fr., 2e verm. aardrk., 2e
verm. stelk., 2e verm. meetk.

Arnold Philippens, van Eijsden, pro meetk., 1e verm. stelk., 2e verm. ned.

Gabriel Zelissen, van Geleen, pro stelk.

Everard Huurdeman, van Neerbeek, 1e verm. tek., 2e verm. ned., 2e verm. fr.

Jac Naus, van Helden, 1e verm. aardrk.

Chris Wellerhahn, van Brunssum, 2e verm. gesch.

Mallhieu Dieteren, van Hoensbroek, 2e verm. tek.

Voorbereld:ende klas, 1s'e ald~.

Jos Gielen, van Schinnen, alg. pr., pro rek., pro ned., pro gesch., 1e verm. Ir., 1e verm. natk.

Jean Moonen, van Klimmen, pr fr., 2e verm. rek., 2e verm. gesch., 2e verm. natk.

Theo Houtvast, van Schinnen, 1e verm. rek., 1e 'verm. aardrk., 1e verm. natk.

Ger Corsjens, van Thorn, pro natk., 1e verm. ned., 1e verm. gesch., 2e verm. Ir., 2e verm.tek.

Ber! van Klooster, van Maastricht, pro aardrk.

Leo Henderikx, van Heythuysen, pro tek.

Jos Nellen, van Kronenberg, 1e verm. tek., 2e verm. ned.

John Pörteners, van Susteren, 1e verm. aardrk.

Voorbereidende klas, 2de afd..

Ger Bouten, van Horst-Hegelsom, alg. pr., pro gesch., pro aardk., pro tek., 1e verm. ned., 1e
verm. fr., 2e verm. rek., 2e verm. natk.

Wim Hoeijmakers, van Kronenberg, alg. pr., pro rek., pro ned., 1e verm. gesch., 1e verm.
aardrk., 1e verm. natk., 2e verm. tek.

Pierre van Wissen, van Mondercange, pro fr., 2e verm. ned., 2e verm. gesch.

Jan Liljens, van Leunen, pro natk., 2e verm. fr.
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1959-1960

PERSONALIA

De Heilige Priesterwijding ontvingen:

Mart Claessens

Toon van Dijk

Ben Geurts

Matthieu Hacking
Harrie Jorissen

Weert

Nederweert

Maastricht

Vaals

Baexem

Jan Klerken Nunhem .

Fons Kurris Maastricht

Harry Meertens Nuth

lei Meulenberg Doenrade
Fons Peutz Heerlen

Paul Pisters Voerendaal

Wiel Plum lauradorp

Eugène Rikmenspoel Maastricht

Mathieu Schlijper Chèvremont

Rody Schreinemacher Maastricht

Edy Serrarens Roermond
Hans v. d. Tillaard Heerlen

Jozef Troisfontaine Sibbe-Ijzeren

Wiel Veugelers Obbicht

Allen van het bisdom Roermond.

Jos Kuppens, Kelpen, Witte Paters van lavigérie.
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Werden benoemd:

P.M. Slangen, leraar aan het Klein Seminarie Rolduc, tot Directeur van de Internaten van de
Zusters van Barmhartigheid te Maastricht en gedelegeerd bestuurslid van de Vereniging
voor Middelbaar Onderwijs in Limburg.
H. Litjens, leraar aan het Bisschoppelijk College te Weert, tot Directeur van de Bisschoppe-
lijke Kweekschool te Roermond (Rolduc 1937-1939).
Prof. Dr. F. L. R. Sassen, Den Haag, tot Lid van de Vlaamse Akademie van Wetenschappen
(leraar te Rolduc 1919-1931).
Mr. I. C. Debrot, tot Minister van Volksgezondheid, Kultuur en Opvoeding van de Neder-
I~ndse Antillen (Rolduc 1932-1934).
Dr. M. J. M. Daniëls, tot Gewoon Hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Eindhoven
in de Empirische Psychologie en haar Toepasing in het Bedrijfsleven (Rolduc 1931-1934).
J. A. M. Rouppe van der Voort, tot Burgemeester van Vught (Rolduc 1926-1930).
Mr. R. J. E. M. van Zinnicq Bergmann, tot Intendant van de Koninklijke Paleizen in Den Haag
(Rolduc 1934-1937).
Dr. G. Storms, leraar te Nijmegen, tot Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen
in de Engelse Taalkunde (Rolduc 1928-1930).

Werden onderscheiden:

Mgr. Prof. Dr. F. L. R. Sassen, tot Huisprelaat van Zijne Heiligheid de Paus.
Prof. Dr. Ir. H. Gelissen, tot Doctor h.c. van de Universiteit van Leuven (Rolduc 1910-1912).
H. A. J. A. Verheggen, hoofdaalmoezenier bij de inrichtingen van justitie, tot Geheim Ka-
merheer van Z.H. de Paus (Rolduc 1926-1928).
H. Brentjes, pastoor te Kessel, tot Ridder in de Orde vàn Oranje Nassau (Rolduc 1904-1906).

Legden een examen af:

J. CrousenJ Heerlerheide, doctoraal examen Klassieken te Nijmegen.
L. G. M. G. Kluts, Maastricht, doctoraal examen Klassieken te Nijmegen.

W. Wolters, Odiliënberg, doctoraal examen Psychologie te Utrecht.
W. Eijsink, Deventer, Artsexamen te Groningen.
Theo van Aalsf, Geleen, kandidaatsexamen Engels te Nijmegen.
Eef van Beers, Hoensbroek, kandidaatsexamen Rechten te Nijmegen.

Cor Clerken, Nunhem, kandidaatsexamen Psychologie te I\lijmegen.
Piet Deckers, Steyl, kandidaatsexamen Sociologie te Nijmegen.
Herman Drenth, Kerkrade, kandidaatsexamen Geneeskunde deel 2 te Nijmegen.
Gerard Janssen, Afferden, kandidaatsexamen Sociologie te Nijmegen.

Harrie Kempen, Nieuwenhagen, kandidaatsexamen Psychologie te Nijmegen.
René Lamberigts, Hunsel, kandidaatsexamen Psychologie te Nijmegen.
Piet Ververgaert, Tegelen, kandidaatsexamen Biologie te Utrecht.
Winand Wijnen, Horst, kandidaatsexamen Psychologie (met lof) te Nijmegen.
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Overleden:

J. H. F. Lemmens, emeritus te Sittard (leraar te Rolduc 1899-1926).
Dr. J. Nagant, emeritus te Heerlen (leraar te Rolduc 1901-1930).
S. B. E. M. J. Janssens, emeritus-pastoor van de Basiliek van O.L.Vr. te Maastricht (leraar te
Rolduc 1916-1929).
J. G. H. Knops, pastoor te Maasbracht (leraar te Rolduc 1912-1933).
P. J. Jansen, emeritus-professor aan het Groot Seminarie te Roermond (Rolduc 1907-1911).
W. Linssen, emeritus-deken van Echt (Rolduc 1911-1913).
M. Poeis, rector te Imstenrade, oud-deken van Wijk-Maastricht (Rolduc 1912-1921).
Dr. J. M. Drehmans C.s.s.R., Bello Horizonte, Brazilië (Rolduc 1899-1901).
P. Schräder S.J., oud-pastoor te Amsterdam (Rolduc 1915-1922).
J. P. Huveneers, pastoor te Hoensbroek-Passart (Rolduc 1914-1916).
M. Keysers, pastoor te Horst-America (Rolduc 1933-1935).
A. Lebens, pastoor te Pey (Rolduc 1922-1924).
V.Lemmens, pastoor te Linne (Rolduc 1924-1926).
A. Wijshoff, pastoor in de U.S.A. (Rolduc 1927-1930).
J. Moers, kapelaan te Schaesberg (Rolduc 1943-1953).
E. C. M. A. Batta, Maastricht (Rolduc 1898-1904).
A. H. J. Molkenboer, Heemstede, oud-lector aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten
te Amsterdam (Rolduc 1883-1886).
P. J. Wiertz, Kerkrade (Rolduc 1926-1933).
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