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Kroniek 1965/66

Eerste trimester

7 september begin van het schooljaar. Begin van een tri-

mester dat drie seizoenen omspant: de laatste hink van de

zomer, de ferme stap door de herfst en de sprong in de

winter. Vooralsnog blijft het weer heel aangenaam; het

revancheert zich, de maanden juli en augustus waren kil.

Twee maanden lang genieten we van heerlijk zomers weer,

tot 30 oktober plots de stormen losbreken. Takken knap-
pen af in de oprijlaan en belemmeren het verkeer, ramen

klapperen, straaltjes siepelen langs de vensterbanken in de

kruisgangen. Maar dan warmen we ons reeds aan de huise-

lijke haard, na het voorste spits afgebeten te hebben van

een trimester dat meestal zonder hoogtepunten verloopt,

zonder enige welving zelfs. De dagen staan alle netjes in

hun hokje - de uren ook: wie dan de ouderen onder ons

kennen het woord congé nog? - geen die er als een duvel-

tje uitspringt.

Het eentonige leven wordt enkel draaglijk doordat alles

nieuw is: de lessen, de leerstof, de ijver is nieuw. De dag-

orde glijdt nog als een welgesneden pak om de leden na de

lange vakantie, waarop tenslotte de verveling ging drukken.

De klasgenoten zijn ten dele nieuw, want sommige secties

zijn door elkaar gehutseld, om pedagogisch-didactische

redenen; in het begin zoekt men nog de warme nabijheid
van vrienden: externen zitten naast externen, internen naast

internen, tot ook daaraan een eind komt, om pedagogisch-

didactische redenen. Men praat nog even over wie er het

vorig jaar nog was, tot ook die vergeten wordt. Zo vergaat

het ook de leraren die dit jaar niet meer aantreden.

Mhr. Dobbelstein gaat zich in het hoge noorden bekwamen

in de Franse taal en letteren. Wij zien hem voorlopig enkel

onder de vakanties, als hij aan zijn ontembare vlijt de teugel

viert in de stilte van zijn kamer op Rolduc. Nu met de

prefect - mhr. Penders - ook de onderprefect d,e kudde

verlaat, wordt deze opgeslokt: Klein-Rolduc houdt op te

bestaan! De weinig talrijke nieuwelingen voegen zich in

het grote verband. Toen men het in de jaren voor de eeuw-

wisseling nodig vond, de jongsten in huis tot een aparte

groep te maken, die gevestigd werd in de zuid-westelijke

en de nog te bouwen zuidelijke vleugel, zal ook de be-

doeling hebben voorgezeten, de nieuwelingen op een

soepeler wijze vertrouwd te maken met de gewoonten en

regels van het huis. Men heeft echter ook oog gehad voor

de andere behoeften in ernst en spel van deze twaalf- en

dertienjarigen. Zo kregen zij hun eigen dortoirs en eetzalen,

hun eigen wandelingen, voetbaldubs en speelruimten,

eigen jour des jeux en in het vorige decennium een eigen

dagindeling. Twee prefecten en enkele 'küzje' leidden hen

zorgzaam uit het huiselijke nest het nieuwe wereldje in,

dat een zekere mate van zelfstandigheid van hen eiste; zo

nodig handhaafden zij de orde. Exit Klein-Rolduc. Een

stap terug? Misschien kan nu een lang-gekoesterde wens

in vervulling gaan: een herdeling, nu van het hele inter-

naat, naar leeftijdsgroepen. Voorlopig ontbreken daarvoor

echter het personeel en de ruimtelijke accomodatie.

Van mhr. Penders nam de kroniekschrijrver van het vorige

jaarboek reeds in hartelijke bewoordingen afscheid. Wij

heten welkom in ons midden mhr. Heijnen, kersvers van
het Groot-Seminarie, die de surveillance mee komt rooien

en enkele godsdienstlessen toebedeeld krijgt.

Met ontroering vernemen de leraren in de loop van. dit

trimester de dood van twee oud-collega's, dr. J. Boosten

en P. Meisen; de eerste vele jaren leraar Frans, de tweede

voornamelijk bekend als prefect van Klein-Rolduc en pro-

visor. Oude herinneringen wellen op en met een hartelijk

gebed voor hun zielerust gedenken wij hen. De redactie

hoopt in een volgend jaarboek de verdiensten van beide
heren voor Rolduc te memoreren.

Wat was in staat rimpels in het vlakke leven van iedere dag
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te trekken? Wenden wij ons eerst tot de materiële dingen.

Het domein Rolduc blijkt te klein afgepaald. Als het ka-

daster op 16 september in verband met een hoognodige

nieuwe afrastering opmetingen komt doen, blijken twee

stroken aan de noordzij de tot het gebied van' de dames'

gerekend te zijn: een rijtje bomen in de buurt van de rim-

boe en een wild-begroeid stuk weidegrond bij de kippen-

hokken. We laten de zaak echter voorlopig groengroen,

uit diplomatieke overwegingen; omdat het elders wel eens

niet zo glad zou kunnen zitten. De afrastering komt er ge-

deeltelijk, n.l. langs de z.g. neutrale weg.

Op het voorplein tegen de muur van de boerderij wordt

op 20 oktober een begin gemaakt met de bouw van fietsen-

stallingen voor de externen en garages voor de heren. Zij

zullen in de loop van het tweede trimester klaarkomen.

Op 14 oktober gaat een door de zusters reeds lang gekoes-

terde wens verwezenlijkt worden: de algehele vernieuwing

van hun kapel. De werkzaamheden duren lang, een ga-

rantie, zoals blijkt als ei weer de liturgie kan worden ge-

vierd; nu op een aan moderne verlangens aangepaste
altaartafel in een heldere lichte ruimte.

Blijven wij nog even bij de zusters: zij doen van zich horen;

in een ongedwongen love-in, met enkele vriendelijke le-

vensliedjes onder eigen gitaarbegeleiding. Het gebeurde

op 27 november in de aula bij gelegenheid van een revue,

en hun optreden wordt door de jongelui met enthousiasme

begroet. Verder vierden wij het zilveren professiefeest van

zuster Adelia. De jongens met de gebruikelijke muzikale
aubade, de heren met een ferme handdruk, 'het huis' met

een geschenk, alles uit dankbaarheid voor de toewijding
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en stiptheid - de 'put' Klein-Rolduc betuigt het volmon-
dig - waarmee zij het haar opgelegde deel van de zware

ransel draagt. Nog geen half jaar later was het zuster

Arnualda die hetzelfde feest vierde en die wij dezelfde

sympathie toedragen en ook lieten blijken; en dit te meer

omdat zij als plaatsvervangend-overste de prettige en on-

prettige inhoud van de ransel zo verdeelde dat wij de on-

gemakken van de lange afwezigheid van' moeder' niet
merkten.

Op 1 oktober verschijnt Rolducs Jaarboek, en met trots mag

de redactie konstateren dat het op slag allerwegen in de

smaak valt, en naar vorm en inhoud woorden van lof oogst.

Het lettertype is nieuw en blijkt beter te voldoen, het foto-

materiaal is door grafisch ontwerper Wim Simons GKf

bizon der kunstig verwerkt, de omslag in blauw is de mooi-

ste der laatste jaren. Het bevat de gebruikelijke mengeling

van actualiteiten en geschiedkundige beschouwingen. De
eerste worden door de heer Lenders met veel milde humor

beschreven, de laatste vormen zelfs voor de niet-historisch

geschoolde lezer een smakelijke schotel. Niet-bouwkundi-

gen mogen aan het artikel over de fundering van kerk en

krocht een hele kluif hebben, het zal nooit meer gebeuren

dat deze funderingen zo open en bloot liggen dat allen die

geïnteresseerd zijn in de vroegste bouwgeschiedenis van
ons huis, er hun tanden in kunnen zetten.

Wij mogen u niet onthouden het roerend stukje proza dat

het Limburgs Dagblad wijdde aan een gebeurtenis tijdens

de eerste onderbreking van het trimester. 'Schuchter maar

zuiver klonken woensdag in de prille morgen rond Rolduc

de signalen van het jacht-blazerscorps van de Kerkraadse

jagersvereniging, dat hiermee zijn eerste optreden naar bui-

ten beleefde. Ontroerd luisterden de vele jagers uit Kerk-

rade en omgeving en uit Duitsland toe. Hondengeblaf ver-

mengde zich met het applaus dat na de première volgde.

De Kerkraadse jagersvereniging vierde als vele ao,dere het

feest van patroonheilige St. Hubertus . . . Na enige signa-

len begaven de jagers zich naar de kapel- onze monumen-

tale kerk, red. - waar provisor L. Wijnen een H. Mis op-

droeg. Tijdens de consecratie klonken opnieuw de horens.

De honden beantwoordden van buitenaf de uitdaging met

fel geblaf. Na de mis werden jagers en honden geze-

gend . . .' en toen gingen de Wildschützen de dieren te lijf;

deze keer waren onze eenden het haasje.

Kerk, liturgie, celibaat, leergezag, concilie etc. zijn zaken

die op heden ernstig genomen worden en om een ernstige

stellingname vragen; in de grimmigheid der debatten,

waarbij de amicitia vaker op een 'dun koord balanceert,

schept de humo~ afstand, werkt hij verlichtend. Wij ver-

ademden daarom bij de vederlichte geestigheden, die nooit

in hekeling ontaardden, van Fons Janssen. Zijn Lachende

Kerk amuseerde heren en oudere studenten kostelijk. Weer

ernstig beluisterden wij de problemen ten aanzien van

Missie en Zending op missiezondag. Pater de Vos W.P. en

dominee Moens waren de inleiders, van welke vooral de

laatste in zijn lezing en daarna in het forum indruk maakte

door zijn bezielde en heldere uiteenzettingen. Nog valt er

op godsdienstig gebied te vermelden dat in de loop van dit

trimester een kerkbestuur wordt opgericht, waarin drie

heren en vier jongens (0, zo!) zitting nemen. Op deze

wijze denken wij nauwkeuriger ingelicht te worden omtrent

de wensen en behoeften van de jeugd ten aanzien van litur-

gische en andere kerkelijke vieringen.

Een tweede exit! St. Katrien is nu voorgoed van de baan,

en daarmee heeft het Filosoficum ook het laatste schip

achter zich verbrand. Wel spelen de heren op de octaafdag

van hun patrones nog toneel voor ons - zeker niet onver-

dienstelijk het Franse partizanenstuk Marie-Octobre-
maar het besluit staat vast: het is de laatste keer. Aan beide

zijden is met het verstrijken van de jaren de traditie uitge-

hold; men begrijpt het waarom niet meer.
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Het cachet is er voor ons af: zo maar een avond in de week.

17 december, op de dag van het eerste 0 in de vespers,

komt een Jobstijding. Er komt een regeringsnota uit die

aan veel vage geruchten een einde maakt, andere weer be-

vestigt. Zij betreft de sluiting van diverse mijnen en de

plannen die de regering overweegt tot industriële her-

structurering van het mijngebied, waar 49 000 mensen bij

de delving zijn betrokken, waaronder meer dan 43 000

inheemsen. De mededelingen zijn nog maar summier en

voorlopig, over de toekomst van deze streek zal nog nader

gestudeerd en gesproken worden, maar vast lijkt wel te

staan dat de drie plaatselijke mijnen (Domaniale, Willem

Sophie en Wilhelmina) na de Maurits en in ieder geval

voor 1970 hun productie zullen staken. Voorlopig zetten

deze mijnen hun werk nog voort, aangezien de vestiging

van nieuwe werkgelegenheid zeker in het oostelijk mijn-

gebied nog moet beginnen, de toekomstigeindustrieterrei- .

nen zelfs nog bouwrijp moeten worden gemaakt. Hoe nauw

wij bij dit alles zullen betrokken worden, valt nog niet te

voorspellen. De kolen winning onder Rolduc zal dus voort-

gezet worden, en eens te meer zijn wij dankbaar dat kerk en

crypte bijtijds door een beschermende gordel van al te

grote beschadiging zijn gevrijwaard. Wel rijst er enige be-

zorgdheid ten aanzien van de overig~ gebouwen en de af-

wikkeling van de mijnschaderegeling na de sluiting. We

constateren immers nu reeds telkens nieuwe scheuren op

diverse plaatsen.

Tweede trimester

Vraagt men zich af welk herinneringsbeeld dit schooljaar

naast de vorige zal oproepen, dan zal het antwoord wel

niet eensluidend zijn. De priester- en lekenleraren zullen

zich blijven herinneren de pessimistische stemming die er

heerste tengevolge van de weinig-rooskleurige vooruit-
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zichten; allerwegen onzekerheid en twijfel: over de toe-

komstige status van Rolduc en zijn voortbestaan zelfs; over

de omvang van de mijnschade, die zoal niet grote delen

van het gebouw onbruikbaar zal maken, dan toch moderni-

sering zal remmen; over de methode bij de opleiding van

priester-studenten, nu de problemen rondom het priester-

schap zo openhartig in kranten en tijdschriften aan de orde

worden gesteld; over inrichting en werkwijze binnen het

internaat. Het zij voldoende dat vermeld wordt dat er hier

over al deze problemen druk gedacht en van gedachten ge-

wisseld wordt, reeds ettelijke jaren. Wij willen in dit ver-

band slechts op een initiatief wijzen. Het geldt een reeks

van bijeenkomsten die in de loop van 1965 en 1966 op

Rolduc werden gehouden, en waaraan deelnamen enkele

professoren van h~t Filosoficum en de adviesraad van ons
huis. Wij hebben ze ietwat chauvinistisch, maar ook om

hun belangrijkheid voor ons instituut Rodaphil genoemd.

De oorspronkelijke bedoeling was, een soort werkcollege

te vormen, waarin naar een pedagogisch gelijkgericht en

continu-verlopend beleid zal worden gezocht met betrek-

king tot de opleiding der toekomstige priesters van ons
bisdom. In verband met het kwantitatief en ook kwalitatief

dalend rendement van beide instituten, moest wel als eerste

onderwerp ter sprake komen de kwestie van de recrutering

der kandidaten. Om u enig idee te geven van althans de

kwantitatieve daling, wijzen wij u op de volgende cijfers:

het gymnasium van het Klein-Seminarie Rolduc telde in

het schooljaar 1961/62 335 leerlingen, het volgende

schooljaar 301; in 1963 daalde het aantal tot 277 leer-

lingen; de daling bleef: in 1964/65 232 gymnasiasten

en in september van dit jaar waren het er nog slechts

183. Een enkel cijfer voor het Filosoficum: het aantal

studenten bedroeg er op 1 september 1966 slechts 37,

tegen b.v. in 1964: 66. De besprekingen hebben tot resul-

taat gehad enkele concepten die op 22 oktober ter kennis
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zijn gebracht van de diocesane overheid. Wij zullen ze hier

vermelden, omdat ze zeker een aandeel hebben gehad in de

meningsvorming van 'het bisdom' en mede van invloed

zijn geweest op de beslissing die de bisschop in de loop van
1966 en 1967 ten aanzien van Rolduc zal nemen. Ten

eerste: iedere vorm van VHMO,alsmede de HAVOen de

Kweekschool kunnen als vooropleiding dienen voor de

verdere studies aan het Filosoficum. Vervolgens: opvoe-

ding op een internaat is niet per se vereist; de gezinsop-

voeding komt allereerst in aanmerking. Op bepaalde indi-

caties kan een aspirant-seminarist het internaat worden aan-

geraden. De commissie komt dan tot enkele wezenlijke

uitspraken aangaande het leefklimaat en de instelling van
de leiders van zulk een internaat - dat niet de naam Klein-

Seminarie zal mogen dragen, aangezien ook jongens die een

andere levensrichting voor ogen hebben, er hun opvoeding

kunnen ontvangen. In de loop van 1966 kwam Rodaphil,

onversaagd doorwerkend, ofschoon elke reactie van hoger-

hand voorlopig uitbleef, nog tot een laatste concept-advies

dat ter kennis werd gebracht van de bisschop, behelzende

het standpunt van de vergadering ten aanzien van de ver-

antwoordelijkheid van het Limburgse VHMOen in casu ge-

lijkgestelde studierichtingen, gezamenlijk en apart, voor de

priesteropleiding. Na een onderhoud met mgr. Beel, aan

wie in de tussentijd de regeling van deze materie was opge-

dragen, richtte deze in datzelfde jaar nog de Commissie

Priesteropleiding Bisdom Roermond op, die als werkop-

dracht kreeg het bewerken en stimuleren van, en het voor-

lichting geven aan genoemde scholen in Limburg. Maar in-

tussen zijn er door de bisschop enige besluiten genomen die

wij in de loop van dit en het volgend jaarverslag nog zullen

vermelden. Hier zij enkel nog vastgelegd dat in de geest

van de eerste drie punten reeds voor enige jaren onder

de leraren van Rolduc gesproken werd, dat er in die geest

reeds eerder een adres aan de bisschop werd geric,ht en dat

reeds sinds het begin van dit studiejaar enkele internen

de lessen op de nabije HBSvolgen en een op de HAVOin

Heerlen, - met gelijke kansen voor de toekomst.

Keren wij terug tot het lichtere genre. Hoor later gewagen

van het schooljaar 1965/66 en gij zult het herkennen als

het jaar waarin de eerste vrouw kordaat het gesloten lera~

renkorps binnenstapt. Mhr. Senden wordt op 2 december

met een acute hartaandoening in het ziekenhuis opgeno-

men. Wij vrezen een tijdlang voor ernstige konsekwenties

voor hem, maar dan berusten wij na hoopvolle berichten;

te meer daar het onderwijs gered is: Mevrouw Silvius toont

zich bereid, na de kerstvakantie de vrijgekomen lessen voor

een zeer gewichtig deel op zich te nemen - gewichtig

vooral omdat de mondelinge eindexamens er mee ge-

moeid zijn. Spoorslags treden beide Silvii in het klooster.

De nieuwe lerares kwijt zich van haar taak met conscien-

tieuze ijver, zoals de goede resultaten op het einde van het

jaar uitwijzen. Hoe ernstig de 'aandoening' wel was, bleek,

toen we vernamen dat mhr. Senden het hele jaar verstek

zou moeten laten gaan. Met nieuwe aanpak en Nijmeegse

gedachten dendert mhr. Lemmen resp. het onderwijs en

het communauteitsleven binnen. Op drie dagen zal hij de

Latijnse lessen geven op vier gym. Haast onopgemerkt bleef

de verplaatsing van onze ziekenzuster Radboda, die tijdens

de kerstvakantie een nieuwe benoeming kreeg. Wij danken

haar voor wat zij voor here~ en jongens heeft betekend.

Culinair ontving dit schooljaar zijn helder saamgevatte

vorm en duurzame gedaante door de boon! Bonen in alle

vormen en kleuren, witte en bruine, dikke en dunne; bonen

in de soep, bonen met spek; naakte kindertjes in het groen,

zoals de volksmond bonen-stamppot betitelt, en zondagse

bonen in peul - nu reeds jaren! Onze honger deed ze ons

zelfs rauw lusten, maar laat niemand beweren dat zij bij

zoveel geestelijke arbeid niet kunnen gemist worden (ohne

Phosphor keine Gedanken !). Wij zouden hem herinneren
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aan het volkse gezegde: die boonen bloeyen mit hem =
zijn denken is verward. Intussen begrijpen we de zorgen

van mhr. van Riet wel. Het vergaat hem als Jaromir, die

zijn hersens pijnigde 'hoe met een platten buil een maaltijd

te vereenen'. En de lekkere uitschieters zijn er ook!

Wij begonnen dan weer op 10 januari, in bittere kou. De

dagen vlogen voorlopig om. De vijvers lagen dicht en

massa's jongvolk van binnen en buiten de muren trokken

naar het ijs; totdat op 21 januari de plotseling invallende

dooi aan het festijn een einde maakte. We wekken wel de

schijn dat het nóg kan en glijden en glippen wat over de

waterige vloer, maar het zo lang verwachte congé ontglipt

ons voorgoed. En dan wordt het natuurlijk tijd voor de

haast traditionele heimweefilm; het wordt The Birds van

Hitchcock, gruwelijk, bloederig, maar spannend. We vol-

gen even de lessen en dan is er weer de carnaval-onder-

breking. Dit half-trimester duurt overigens een dag langer

dan andere jaren: van vrijdagmiddag tot aswoensdag-

avond. We anticiperen n.1. de vrije dag die steevast ver-

bonden is aan een priesterjubileum. Dit jaar zijn er drie

feestelingen, de heren Pop, Meertens en Wijnen. Het feest

werd gevierd op 20 maart, halfvasten en in de avonduren

wordt vertoond. . . neen, niet het traditionele grote toneel-

stuk, fleurig middelpunt van het hele trimester, waarnaar

wordt uitgezien en waaraan uren moeizame arbeid worden
besteed; maar een film!

En weer daalt het zwaard van Damokles over een traditie:

in de loop van dit trimester wordt besloten dat Rolducs

Jaarboek dit jaar niet zal uitkomen. Men zal moeilijk een

instituut in Nederland vinden dat kan bogen op zulk een
gesloten reeks van annalen, die niet alleen voor een kleine

kring van belangstellenden de gebeurtenissen bewaren voor

de vergetelheid, maar die misschien nog eens het materiaal

kunnen leveren voor een studie over het Rijke Roomse Le-

ven, pedagogisch, godsdienstig en cultureel, gedurende de
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eerste veertig jaren van deze eeuw. Waar elders zullen ge-

gadigden trouwens zo gemakkelijk de kans krijgen tot het

publiceren van studies over de rijke geschiedenis van
Rolduc? De reden is een nuchter financiële. Het 46-ste

jaarboek zal nu verschijnen in 1967.

Wij geloven er niet meer in; in de bewering dat er zich

ook op Rolduc republikeins-gezinden verschuilen. Ondanks

ijverige naspeuringen hebben wij niemand gezien die op

10 maart in werkplunje en met stapels boeken en schriften

onder de arm naar de klas toog of boven de boeken in de

studiezaal zat. En bij het schallende Wilhelmus in de eet-

zaal bleef niemand ostentatief zitten. Wel verdrongen zich

drommen voor de diverse televisietoestellen, om te zien hoe

de trouwplechtigheid en de rijtoer van onze kroonprinses

zoal hun verloop hadden. En bij de romantische fakkel-

optocht in Kerkrade ontbrak er niet een. Zo is het toevallig

ook nog eens een keer. . . En waren het niet Limburgse

soldaten die tijdens de troubles na de eerste Wereldoorlog

de paarden uitspanden en Harer Majesteits koets eigenhan-

dig door de straten van Amsterdam trokken? 0 zo !

Traditioneel is reeds de militaire voorlichting die een offi-
cier aan de zesdeklassers verstrekt. De vlotte causerie trekt

wel veel belangstelling onder diegenen die reeds ter keu-

ring voor de militaire dienst zijn opgeroepen, maar wij

hoorden nog van niemand die zich met Ares liet vangen
onder het metalen net.

16 maart. De VREEvermeldt bij deze dag: 'Er zijn opval-

lend weinig surveillanten op pad en ook de overige heren

zijn niet te bereiken. Wat blijkt? Er is een belangrijke ver-

gadering waarbij ook de bisschop aanwezig is. Zou er weer

gesproken worden over het voortbestaan van Rolduc?' De

jeugd is er niet zo heel ver naast. Monseigneur deelt op

deze avond aan de priesterleraren officieel zijn besluit mee

dat de priesteropleiding van Rolduc zal worden overge-

plilatst naar Weert, waar seminaristen en niet -semina-
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risten in een nieuw te bouwen internaat zullen worden

samengebracht. Men denkt over 5 jaar de plannen aldaar

verwezenlijkt te hebben. In de tussentijd zal Rolduc blijven

zorgen voor de kandidaten. Ons wordt in het vooruitzicht

gesteld - enkel dit! - dat Rolduc als open internaat zal

blijven bestaan. Er is dus reden voor een gematigd opti-

misme; want Rolduc zal zijn internaat dus waarschijnlijk
niet verliezen en in het nieuwe convict zullen enkele voor-

stellen gerealiseerd worden, die Rodaphil indertijd in het

belang achtte van de opleiding dèr toekomstige Limburgse

clergé. Rolduc zal dus niet het open convict worden, waar

kandidaten voor het priesterschap naast anderen hun oplei-

ding zullen ontvangen. We mogen niet verhelen dat er
onder de leraren zich meerderen voorstanders van deze

nieuwe bestemming zouden hebben getoond. Maar de 'psy-

chologische belasting' die op het Klein-Seminarie in ons

bisdom drukt, en redenen van praktische aard maken een

overplaatsing gewenst.

Wat valt er verder nog te vermelden van dit trimester? Vijf

gymnasium brengt een namiddag door op het Filosoficum,
om er kennis te nemen van denken en doen; en de zesde

woont op 21 maart de priesterwijding bij. Beide gebeurte-
nissen dient men in hetzelfde kader te zien. In de toekomst

zullen wij meer en gevarieerder vormen van beroepen-

voorlichting moeten vinden.

Aan wiens brein is het olijke idee ontsproten? Het bleek

allerminst een flop, want alle leraren toonden zich bereid-

willig en stonden een foto af, waarop zij in kindsbeen of

een nog vroegere staat staan afgebeeld. Opmerkelijk was

dat de jeugd de conterfeitsels zo grif herkende; het werd

een gedrang om de prijzen. Verliest een vos dan zelfs zijn

haren niet? Uit de baby-faces werd ook het 'schatje-van-

het-jaar' gekozen, maar de uitverkorene voelde zich in het

geheel niet gevleid! Evenveel hilariteit, maar dieper rim-

pels bij de ras-pedagogen, riepen de dolle streken QP, waar-

mee de jeugd 1 april vierde. Wij citeren de VREE: 'Is de

dagorde soms veranderd, vragen sommigen zich af, die om

drie uur in de nacht de bel horen luiden. 's Morgens blijkt

het RoLducse lieverdje, alias Goldfinger (de fonteinengel

in het carré, red.) door Rolducse provo's in closetpapier

te zijn gewikkeld. Ergens in huis wordt een café met vol-

ledige vergunning gesignaleerd. En wat moest die kip op

de slaapzaal?'

Misschien benam de napret onze vertegenwoordigers op de

Nederlandse verkeersquiz voor scholen te Utrecht nog de

volgende dag alle lust tot nadenken. Nog nooit zijn we zo

verpletterend geslagen. Het werd de 11-de plaats; wel toe-

passelijk dan.

Daarna studeren wij ons snel naar het einde van het trimes-

ter toe, vieren nog de op Rolduc altijd goed-verzorgde en

indrukwekkende plechtigheden van de tweede passieweek

en begeven ons op Goede Vrijdag met opgewekte gezichten
naar huis.

Derde trimester

Het derde trimester op Rolduc. Je komt terug van de

vakantie en bemerkt dat alles groen is geworden. De door-

kijkjes tussen de bomen op de vijverhellingen zijn verdwe-

nen; het groen van de courbomen rijt zich aaneen. Er staan

banken onder. Het bosquet lokt en het leven verspreidt

zich en verwildert zo'n beetj e: tot in de rimboe en langs

de vijvers klimmen, glijden en hangen jongenslijven. Het

voorplein krijgt een bizondere bekoring, men kan er in het

felle zonlicht de komend en en gaanden bekijken en 's zon-

dags wachten op bezoek. Enkele loze vissertjes pogen een

visje te verschalken. Jongens met transistorradio's flaneren

rond de gebouwen, een wolk van twijfelachtige muziek om

hen heen. Je merkt opeens veel meer van de buitenclubs.

De leden van de volière verzorgen hun clubhuis, weids

9
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Arcadia gedoopt, vertoeven er eerder, vaker en langer, voe-

deren en verschonen, zoeken paring-partners voor zwanen,

fazanten en parkieten, of leiden de natuur in vaste banen.

Men hoort de grasmachines over de gazons ratelen en op

vrije middagen knipt en wiedt de tuinclub. Velen drommen

op die middagen de poort uit; wie dichterbij wonen, klim-

men op de fiets en spoeden zich huiswaarts, de anderen
slenteren door Kerkraads straten, bezoeken boekwinkel,

discobar, V & 0, om eindelijk neer te strijken tegen de

gevel van Capri of voor bijvoeding te zorgen aan een der

vele frites-tentjes. Nu en dan gaat de verkennerij-ei gen-

stijl onder mhr. Valk een weekend kamperen, op de Hei-

kop of elders. De binnenclubs rekken een kwijnend be-

staan. Alle verenigingen of clubs die op een of andere

manier in het afgelopen jaar hebben bijgedragen tot nuttig
of leerzaam vertier, met bloemen of muziek, met toneel-

voorstellingen of lijnen trekken of was weisz ich, mogen

op een vooraf bepaalde zondag met een ruime subsidie

van het huis er in de morgenuren op uit; de Eifel vindt

bizon der veel aftrek: laat je rijen! En daarbij dan nog:

zwemmen, een boottocht op de Ruhrsee, erwtensoep bij

de paters in Mariawald. Dit jaar ook de Zoo in Keulen

en kasteel Brühl in zijn omgeving. De dagorde wordt

wat elastischer geïnterpreteerd; dat eisen de voetbal- of

atletiekwedstrijden in de omtrek waar wij aan deelnemen,

en dat vragen ook de cup-wedstrijden van allerlei aard die

op de beeldbuis te zien zijn. Soepel gehanteerd worden de

regels ten aanzien van het verlof om naar huis te gaan;

een blijde of zeldzame gebeurtenis in de huiselijke kring

is spoedig gevonden en de kinderrijke gezinnen hebben nog

altijd wel een broertje of zusje dat de eerste communie

viert. Daarnaast heeft ieder de gelegenheid per trimester
een weekend-naar-vrije-keuze in de warme schoot der fami-

lie door te brengen; men kiest er in de zomermaanden

meestal de jaarlijkse kermis voor uit. De konsekwentie is

10

dat het moeilijk wordt om iets te organiseren, nu het huis

op sommige zondagen de indruk maakt uitgestorven te zijn.

Dat de verveling loodzwaar drukt op de weinige blijvers.

De prefectuur zit er wel eens over in: hoe de wensen en

rechten die de gemeenschap of een deel daarvan op de en-

kelingen mag doen gelden, te verenigen met de tegemoet-

komingen of vrijheden der jongelui? Die prefectuur heeft

het toch al niet gemakkelijk. Mhr. Poulssen blijkt nog niet

ten volle hersteld, zelfs kondigen zich nieuwe kwalen aan.

De heren Hafmans, Valk en Crombach krijgen nu de volle

hitte van de dag te dragen. Enige andere heren springen

wel in. Maar een corvee blijft het, nu om zo te zeggen de

afronding ontbreekt. Hulde aan de nooit-aflatende ijver

en aan de joviale omgang, waarmee zij trachten te bereiken

wat ook kan afgedwongen worden. Het lukt vaak.

Beginnen we met een korte opsomming van de voornaam-

ste gebeurtenissen. De geschiedenis herhaalt zich ook hier.

Onze harmonie nam deel aan .de jaarlijkse wapenschouw

van de Federatieve Bond van Muziekgezelschappen te

Kerkrade op Hemelvaartsdag, verzorgde het flatsjconcert

op het einde van het jaar en de cramignon die aan de

verkropte zenuwen lucht moest geven; vermelden wij hier

ook het keurige concert bij het filosofenstuk en op de feest-

zitting van de priesterjubilarissen. Bij het dalen van het

aantal studenten, slinkt ook het getal leden, maar het schijnt

dat de virtuositeit en het muzikaal gevoel van het groepje

toeneemt; en de vindingrijkheid en ijver van de dirigent

redden haar telkens weer van de ondergang.

Er zijn weer de twee ouderdagen; meestal prettig zijn de

prognosen die de leraren aan de ouders kunnen geven; in

ruil daarvoor ontvangen zij waardevolle inlichtingen over

aard, belangstelling en toekomstplannen van de discipelen.

De eindexamens verlopen voor de belaagden suksesvol:

slechts een alpha sneuvelt. De staatscommissie bestond uit
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de heren: dr. J. M. van Buytenen, dr. J. B. Drewes, mr. drs.

J. van Ijzeren en prof. dr. 1. Seekles. Het presidentsfeest

verloopt volgens de daarvoor reeds jaren geldende regels:

de inzet is een plechtige hoogmis, dan defilee en gymnas-

tiekoefeningen in de late "morgenuren, diner met de drie"
speeches - het is mhr. Heijenrath die namens de leraren

het commentaar op gebeurtenissen en daden van het ver-

lopende jaar levert, op geestige wijze; vervolgens de atle-

tiek- en behendigheidsspelen, afgesloten met een l}lidruch-

tige prijsuitdeling. . . en de schertsstrijd van een leraren-

team tegen een niet al te sterk dito van de jongens, dat

zich willig schikt in de grillen van de scheidsrechter, die

met een gelijk spel de heren hun aanzien teruggeeft.

Wij zijn ons bewust dat de kaleidoscoop van het Rolducse

leven in dit jaarverslag weinig tot zijn recht is gekomen.

Zo zijn de activiteiten van de vrije-tijdclubs nauwelijks ver-

meld; in de mening dat na twee jaar de uitslagen van

wedstrijden weinig belangstelling meer wekken, hebben

wij ook geen melding gemaakt van dit voor de jeugd wel

interessant aspect van het Rolducse leven. Wij willen in a

nutshel met algemene konstateringen deze leemte aanvul-

len. Onze voetbalelftallen hebben ook dit jaar, zij het met

een tanend aantal fans, hun competities gespeeld; ons

tafeltennisteam speelde mee in een heuse competitie; de

topprestatie van onze schakers was het behalen van het

kampioenschap van Limburg in de 2de klasse; er is ge-

volly-bald tussen de klassen onderling en naar buiten. De

damclub, die zich voornamelijk 's winters roert - kent u er

éen mooiere naam voor dan Euskopos? - organiseerde
tournooien en simultaanseances. En dan het evenement dat

in het derde trimester nog niet aan gretig enthousiasme

heeft ingeboet: drie gym spotte met alle prognosen: in de

uitputtende klassewedstrijden zegevierde het tegen de

krachtsverhoudingen in.

De voetbal-collegiale is dood. Wij, die dit verslag schrij-

ven een jaar na datum, kunnen het u wel verklappen.

Er bestond bij de verschillende colleges niet meer vol-

doende animo voor. Leest u er de oude kronieken op

na en u zult zien hoe dit evenement de gemoederen de

laatste 2'0 jaren en nog langer bij het begin van het derde

trimester in beroering bracht. Wij trokken er een trainer

voor aan, hielden z.g. opwarm avonden waarin yells en

liederen werden ingestudeerd, juichten of treurden, dis-

cussieerden over elke goal. Dit jaar wordt hij nog gehou-

11



Kroniek 1965/66

den, met reeds minder voorbereidingen en kwijnend animo.

Dat drukte zichtbaar zijn stempel op de prestaties. Toen de

regen tijdens de laatste wedstrijd verder spelen onmogelijk

maakte, kon als vermoedelijke winnaar worden gehuldigd

het college van Roermond. Rolduc bezette toen de laatste

plaats.

Terwille van de vakantiespreiding gelast het ministerie de

rijksscholen de zomervakantie op 1 juli te laten beginnen

en verzoekt de particuliere, zich zo mogelijk aan deze rege-

ling te conformeren. Wij geven aarzelend gevolg: wij delen

het verschil. Op zaterdag 7 juli sluiten wij de deuren achter

de leerlingen. Het mini-trimester is ten einde.

In een welverdiend slotsouper nemen de leraren dan nog

afscheid van enige collega's, die een andere benoeming

hebben aanvaard. Mhr. Noë heeft het na zijn huwelijk

slechts een jaar op Rolduc volgehouden. Men wachte er

zich wel voor, een ander verband tussen deze feiten te

zoeken dan de wens om, nu zijn verantwoordelijkheid gro-

ter is geworden, een pied à terre met een volledige werk-

kring te hebben. Hij vindt dat op de HBS te Kerkrade.

Veel geluk en veel dank! Vaarwel ook aan de heren Valk

en Vullings. Afkomstig uit de 'praktijk', zijn zij in het

internaatsteam gekomen met ambitie voor hun werk, met

heel wat plannen voor de toekomst, met eigen inzichten en

werkwijzen, die wel eens rumor in casa veroorzaakten.

Waren wij misschien ingedut? Hoe snel veranderen inzich-

ten niet in de jaren die wij beleven! En was het wel zo

dat de opvattingen van de meesten van ons een herziening

behoefden? Wie een reis in het ongewisse onderneemt

stelt het afscheid zo lang mogelijk uit! Wij danken hen
voor hun werkkracht en inzet. Beiden vinden een nieuwe'

werkkring op een ander college van ons bisdom, een taak
naar ieders voorkeur. Adieu en veel sukses!

Rest ons nog een tragisch sterfgeval te vermelden. Op pre-

sidentsfeest van dit jaar wordt een andere oud-leraar ten

grave gedragen, mhr. Heijnen, nog niet zo lang weg uit

ons lerarenkorps of zelfs de oudere studenten weten van

zijn omgang en lessen op Rolduc te vertellen. Vele collega' s

wonen de intieme plechtigheid in het kerkje te Epen bij,

waar hij slechts enkele maanden temidden van de landelijke

bevolking die hij liefhad, de pastorale plichten waarnam.
Het stemt allen tot nadenken. 1. W.
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6 gym alpha
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Bouten Ger, Horst-Hegelsom

Cordewener Paul, Hoensbroek

Corstjens Ger, Thorn

Crouzen Laur, Maastricht

Elissen John, Eckelrade
Evers Hub, Swalmen

Hermans Jo, Venlo-Blerick

Hopman Jan, Ottersum

Laeven Guus, Wijnandsrade

Litjens Jan, Venray-Leunen

Moonen Jean, Klimmen

Peeters André, Swalmen-Boekoel

Pörteners John, Susteren

Reijnen Herman, Blitterswijk

Rouwette Jean, Berg a. d. Maas

Schnackers Hub, Bocholtz

Somers Jan, Helmond
Wanders Ben, Kerkrade-Haanrade *

van Wissen Pierre, Mondercange (Lux.)

Hoofdleraar. mhr. Senden

6 gym bèta van den Broek Ton, Weert *

Hanssen Con, Maastricht

Marcellis Frans, Horst

Ritzen Jean, Eckelrade

Vollenbroek Henny, Roermond

Hoofdleraar mhr. Vogels
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6 gym sem. Janssen Ger, Tienray

Nizet John, Roermond

Peeters Jan, Horst

Rijs Herman, Neer

Wolters Jo, Echt-Pey

Hoofdleraar mhr. Senden

5 gym alpha Bouten Jacques, Horst-Meterik
Bruinsma Wil, Geleen

Delahaye Louis, Geleen

Hafmans Jan, Velden

Houben Jos, Wittem-Eijs

van Hoven Maurice, Wijnandsrade

Kamstra André, Heerlen

Keijsers Paul, Kerkrade *

Ketelaars Thijs, Roermond

Koonen Piet, Nuth

Kurvers Jas, Echt

Lenders Hub, Maasbree

Peeters Wil, Belfeld

Philipsen Harry, Sevenum-Kronenberg

Rutten Hub, Eijsden

SchutgensKees,Spaubeek
Smits Paul, Ottersum

Spauwen Arnold, Amby
Teeuwen Bart, Brunssum

Triepels Pierre, Weert

Urlings Frans, Bingelrade

Urlings Jo, Beek-Kelmond

IJ pelaar Jo, Kerkrade-Spekholzerheide

Hoofdleraar mhr. Tagage

De met * gemerkte leerlingen zijn externen

5 gym bèta

4 gym
1ste sectie

Custers Jan, Horst

Janssen Henk, Tienray

Korthout René, Kerkrade

van der Leeuw Hub, Echt

Oostwegel Sjef, Maastricht

van Oppen Jacques, Klimmen-Ransdaàl

Philippens Emile, Eijsden

Schormans Frans, Schaesberg

Schreurs Jan, Margraten

Spiertz Marcel, Nederweert

V oncken Hans, Schaesberg *

Wennmacker Jos, Schaesberg

Hoofdleraar mhr. Lemmens

Ambaum Jan, Tegelen

Daemen Jo, Jabeek

Damoiseaux Paul, Heerlen-Molenberg

Dohmen John, Geleen

Heeringa Peet, Kerkrade *

Heffels Herman, Born

Hendriks Jan, Roggel

Janssen Henk, Venray-Oostrum

Janssen Jacques, Venlo-Blerick

Janssen Piet, Urmond

Janssen Ton, Ottersum

Jochems Jacque~, Heythuizen

Knubben Jeu, Heerlen-Welten

Luxembourg Ed, Venlo

Paes Jan, Brunssum

Peeters Toon, Kessel

Probst Pierre, Tegelen

Riet jens Tjeu, EU

van Rijn Gerard, Venlo

Roumen Frits, Roermond
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4gym
2de sectie

3 gym
1ste sectie
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Royen John, Nuth

Vullings Rob, Grubbenvorst
Wielders Pierre, Nieuwstadt

Hoofdleraar mhr. Wijnen

Oelahaye Piet, Geleen

van Enckevort Chrit, Sevenum

Eurlings Harry, Voerendaal

Hoovers Jan, Kerkrade *

Houppermans Sjef, Voerendaal

Huybers Sjef, Bergen

Lamkin Lou, Eijsden-Maarland

Meertens Martin, Margraten

Pallada Harry, Geulle

Prevo Joep, Eygelshoven

Prickaerts Jean, Amby

Roex Sjef, Gulpen

Schmeits Michel, Willemstad (Curaçao)
Schmitz Wil, Melick

Schuffelers Jack, Maastricht

Vollenbroek Matti, Roermond

Vossen Peter, Kerkrade *

Waterval Jean, Eijsden-Breust

W olters Wim, St. Odiliënberg

Hoofdleraar mhr. Gijsen

Beckers Jo, Waubach-Lauradorp
Bloemink Fred, Kerkrade *

Coerver Hans, Kerkrade *

Creusen Jos, Brunssum

van Eijk Frits, Kerkrade-Spekholzerheide *

Geurts Toine, Velden

Gielen Piet, Baarlo

3 gym
2de sectie

van Ham Jacques, Venray

Huybers Piet, Bergen

Kaelen Gerard, Gulpen

Kerens Willy, Holtum

Kerkhofs Pierre, Maastricht

Kunnen Jo, Stramproy
Laenen Alex, Kerkrade *

Lemeer Hub, Meerssen

Ogrinc Willy, Kerkrade-Bleyerheide *

van de Port Piet, Stramproy

van Rens Piet, Horst-Hegelsom

de Rooy Hub, Beek

Schlösser Wim, Kerkrade-Spekholzerheide *

Teeuwen Theo, Brunssum

Tummers Hub, Echt

Vullings Jan, Horst

Hoofdleraar mhr. Berkels

Bergmans Frans, Weert

Bodelier Leo, Kerkrade-Spekholzerheide
Brauer Henk, Broekhuizenvorst

Cremers Ton, Kerkrade-Bleyerheide *

Delhey Paul, Kerkrade *

Driessen Henny, Urmond

Evers Gerard, Nederweert

Franssen Hub, Voerendaal

van Gerwen Harry, Maastricht
Haanen Laurens, Venlo

Huits Harry, Simpelveld

van Kempen Jacques, Echt-Pey

Opgenort Paul, Susteren
Peeters Piet, Horst-Meterik

Reijnders John, Reijmerstok

Roumen André, Herkenbosch
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Sauren Fons, Kerkrade *

Stapel Rudi, Tegelen

Stassen Pieter, Spaubeek

U rlings Pierre, Ulestraten

Verkoulen Leo, Kelpen

Zeijen Tjeu, Kerkrade *

Hoofdleraar mhr. Lenders

2 gym
1ste sectie

Arts Wim, Horst-Melderslo

Bak Hans, Kerkrade *

Biermans Mathieu, Kerkrade *

Bleij levens Ron, Vaals

Brugmans Wim, Kerkrade-Chèvremont *

Cramers John, Kerkrade-Spekholzerheide *

Daemen Rico, Jabeek

Delsing Rik, Kerkrade-Spekholzerheide *

van Druten Hans, Heerlen

Freer Glenn, Kerkrade *

Hermans Ben, Maasbracht

Janssen Henk, Horst

Kloeg Goof, Roermond

Loonen Toon, Venray-Oostrum

Mewiss Ton, Helden

Nevels Piet, Stramproy
Rohs Ed, Kerkrade *

Römgens Harry, Kerkrade-Bleyerheide *

Tacken Jeu, Horst-Meterik

Thomas Jan, Eygelshoven *

Urlings Harry, Kerkrade-Spekholzerheide *

Verhaegh Dolf, Sevenum

Wachelder Cor, Kerkrade- Bleyerheide *

De met * gemerkte leerlingen zijn externen

2 gym
2de sectie

/'

Waelen Sjef, Ubachsberg

Willems Ben, Berg a. d. Maas

Zeegers Leo, Bergen

Hoofdleraar mhr. Timmermans

Amkreutz Guido, Kerkrade-Bleyerheide *

Bessem Peter, Venlo

Breukers Peter, Eygelshoven *
Canisius Léon, Schinveld

Dohmen Guus, Kerkrade

Gielkens Jan, Kerkrade *

Habets Bert, Kerkrade *

Heijnen Wim, Spaubeek

Hombergen Eugène, Kerkrade *
Kersten Piet, Sevenum

Leliveld Alex, Maastricht

de Man Joop, Kerkrade-Chèvremont *

Peerboom Toine, Gulpen
Ploum Paul, Kerkrade *

Prickaerts Hub, Amby

Sauren Harry, Kerkrade *

Smeets Fons, Kerkrade *

Smeets Jos, Kerkrade *

Stevens Henk, Belfeld

Sturme Harry, Sevenum
Tümmers Léon, Kerkrade *

Vervoort Wim, Horst-Hegelsom

Vleugels Leo, Bocholtz

V oesten Harry, Kerkrade *

V ogels Mathieu, Heel
Wetzeis Peter, Kerkrade-Chèvremont *

Hoofdleraar mhr. Silvius
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1 gym
lste Jectie

Claassens Steef, Horst-Melderslo

Cramers Ger, Kerkrade-Chèvremont *

Dautzenberg Wim, Simpelveld *

Demollin Willy, Noorbeek

Flecken Frans, Heerlen

Gerardu Hub, Maastricht

Handels Harry, Nieuwenhagen *

Hasaart Tom, Eygelshoven *

Hendricks Willy, Koningsbosch

Janssens Jack, Schaesberg *

Jaspers Piet, Berg a. d. Maas

Jeuken Wilbert, Venray

Latten Jan, Eygelshoven *

van Loo Paul, Kerkrade *

Luyten Peter, Beek-Genhout

van Opdorp Jo, Heerlen

Palmen Henk, Kerkrade-Bleyerheide *
Peeters Gerard, Maasbree

Peil Jan, Kerkrade *

Peusens Harry, Eygelshoven *

Ramaekers John, Noorbeek

Reinders Paul, Kerkrade *

Schrijen Jan, Sittard

Simons Wim, Nieuwenhagen *

Steinbusch Hub, Ubachsberg

Trepels Peter, Maasbree
Vermeulen Geert, Kerkrade *

Waelen Herman, Kerkrade *

van Wersch Ben, Kerkrade *

Hoofdleraar mhr. Uitterhoeve
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1 gym
2de Jectie

Becker Ton, Kerkrade *

van Blom Durk, Kerkrade *

van Brussel Theo, Weert

Coenen Jan, Stramproy

Custers Fons, Horst

Geelen Ton, Roggel

Geuskens Dominique, Kerkrade *

Handels Hub, Kerkrade-Spekholzerheide *

van Hees Gerry, Velden

Hermens Jan, Reuver

Huybers Jan, Bergen

Joosten Wim, Grubbenvorst

Kleinen Matti, Eygelshoven *

Koonen Jos, Kerkrade *

van der Ouderaa Frans, Weert

Pahlplatz Jules, Eygelshoven
Piek Fred, Kerkrade *

Poldervaart Pierre, Maastricht

Ringens Peter, Nieuwenhagen *

Slaats Frits, Ospel

Slangen Jan, Beek-Genhout

Spork Hans, Simpel veld *

Thelosen Eddy, Brunssum
Thissen Matti, Kerkrade *

Uitterhoeve René, Kerkrade *

Vreeker Adrie, Venlo

Vromen Jo, Schaesberg *

Wals Leo, Kerkrade *

Willeme Frans, Eygelshoven *

Wijnhoven Gerard, Tienray

Hoofdleraar mhr. Schrijen
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voorbereidende Ambaum Harry, Tegelen

klas Brandts Paul, Kerkrade *

Dirckx Jacques, Montfort

van Druten Ben, Heerlen

Gehlen Paul, Heythuizen

Habets Loek, Kerkrade *

Hartman Jan, Eijsden
Heckman Rob, Kerkrade

Henderikx Frans, Stramproy
Hendrikx Arnold, Doenrade

Maes Rud, Weert

Muller Henk, Eygelshoven *

Oostveen Rudie, Kerkrade-Bleyerheide *

L'Ortije Hub, Heerlerheide

van de Port Jacques, Stramproy

Ritzen Jo, Jabeek

Vijgen Guus, Waubach *

Vaessen Benny, Spaubeek

Waelen Pierre, Ubachsberg

Hoofdleraar mhr. Smeets

De met * gemerkte leerlingen zijn externen

HBS Kerkrade 5 HBS a

4 HBS a

3 HBS

1 HBS

Clout Wim, Roermond

Keijsers Harry, Sevenum

Pennings Leo, Brunssum

Rutten Willy, Maastricht

Wiermans John, Roermond

St. Bernardintls- 2 HAVO: Tax Jan, Belfeld

college Heerlen
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Hebben met goed gevolg afgelegd

het eindexamen gymnasium

afd. alpha

afd. bèta

afd. sem.

90

Bouten Ger, Horst-Hegelsom

Cordewener Paul, Hoensbroek

Corstjens Ger, Thorn

Crouzen Laur, Maastricht

Elissen John, Eckelrade

Evers Hub, Swalmen

Hermans Jo, Venlo-Blerick

Hopman Jan, Ottersum

Laeven Guus, Wijnandsrade

Litjens Jan, Venray-Leunen

Moonen Jean, Klimmen

Peeters André, Swalmen-Bockocl

Pörtcners John, Susteren

Reijnen Herman, Blitterswijk

Rouwette Jean, Berg a. d. Maas

Somers Jan, Helmond

Wanders Ben, Kerkrade- Haanrade

van Wissen Pierre, Mondercange (Lux.)

Hanssen Con, Maastricht

Marcellis Frans, Horst

Ritzen Jean, Eckelrade

Vollenbroek Henny, Roermond

Janssen Ger, Tienray

Nizet John, Roermond

Peeters Jan, Horst

Rijs Herman, Neer

Wolters Jo, Echt-Pey

Al gemene prijzen

5 gymnasium alpha Thijs Ketelaars, Roermond

René Korthout, Kerkrade

5 gymnasium bèta Jan Custers, Weert

Jos Wennmacker, Schaesberg

4 gymnasium, iJte seciie Tjeu Riet jens, ElI

4 gymnasium, 2de sectie Sjef Houppermans, Voerendaal

3 gymnasium, iJte sectie Piet Gielen, Baarlo

Wim Schlösser, Kerkrade-Spkh.

3 gymnasium, 2de sectie Fons Sauren, Kerkrade

2 gymnasium, iJle sectie Hans Bak, Kerkrade

2 gymnasium, 2de sectie Harry Voesten, Kerkrade

Mathieu Vogels, Heel

1 gymnasium, iJte sectie Jan Peil, Kerkrade

1 gymnasium, 2de sectie Jan Coenen, Stramproy
René Uitterhoeve, Kerkrade

Voorbereidende klas Pierre Waelen, Ubachsberg
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Prijs voor de beste preJtatie op 6 gymnaJium van de ambaJJade der DuitJe BondJrepubliek

Pierre van Wissen, Mondercange (Lux.)

van de FranJe ambaJJade

Jan Litjens, Venray-Leunen

5 gymnaJium alpha

Thijs Ketelaars, Roermond: alg. pr., pro ned., pro fr., pro gesch., pro cultg., pro wisk., lste verm. gr., lste verm. du.,
2de verm. lat

René Korthout, Kerkrade alg. pr., pr. gr., pro lat, lste verm. cultg., lste verm. wisk., 2de verm. ned., 2de verm. duo

Frans Urlings, Bingelrade: pro aardr., lste verm. gesch., 2de verm. gr., 2de verm. lat, 2de verm. du., 2de verm. eng.

Paul Keijsers, Kerkrade: pr. du., pro eng., lste verm. ned., lste verm. gesch.

Willy Peeters, Belfeld: pr. wisk., verm. aardr.

Willy Bruinsma, Geleen: pro aardr.

5 gymnaJium bèta

Jan Custers, Horst: alg. pr., pro gr., pro lat, pro du., pr. aardr., pr. stelk., pro stereo., pro gonio-ana!. meetk., verm.
ned., verm. fr., verm. eng., verm. natk., verm. scheik., verm. nathist

Jos Wennmacker, Schaesberg: alg. pr., progesch., pr. natk.,pr. nat.hist, verm. gr., verm. lat, verm. du., verm. aardr.,

verm. stelk., verm. stereo., verm gonio-ana!. meetk., verm. scheik.

Henk Janssen, Tienray: pr. scheik., verm. gesch., verm. stelk., verm. stereo., verm. gonio-ana!. meetk., verm. natk.,
verm. nathist.

Emile Philippens, Eijsden: verm. gr., verm. fr.

Jacques van Oppen, Klimmen-Ransdaal: verm. lat

Frans Schormans, Schaesberg: verm. ned.

4 gymnaJium, iJte Jectie

Tjeu Riet jens, ElI: alg. pr., pr. gr., pr. lat, pro aardr., lste verm. gesch., 2de verm. fr., 2de verm. tek.

John Dohmen, Geleen: pr. stelk., pro meetk., pr. natk., pro scheik.

Peet Heeringa, Kerkrade: pro ned., lste verm. tek., 2de verm. stelk., 2de verm. meetk.

Herman Heffels, Bom: pro gesch., lste verm. ned., lste verm. aardr., 2de verm. du., 2de verm. eng.

Piet Janssen, Urmond: pr. fr., verm. lat.
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Henk Janssen, Venray-Oostrum: pr. eng., verm. gesch.

Jan Ambaum, Tegelen: pr. 5 verm. :verm. lat, lste verm. fr., lste verm. du., verm. natk., verm. scheik.

Paul Damoiseaux, Heerlen-Molenberg: Pl'. tek.

Ton Janssen, Ottersum: lste verm. stelk., lste verm. meetk., verm. natk.

Toon Peeters, Kessel: verm. natk., verm. scheik.

Ed Luxembourg, Venlo: lste verm. gr.

Rob Vullings, Grubbenvorst: lste verm. eng.

Jan Paes, Brunssum: 2de verm. gr., 2de verm. eng.

Jacques Janssen, Blerick: 2de verm. ned.

Pierre Wieldel's, Nieuwstadt: 2de verm. aardr.

4 gymnasium, 2de sectie

Sjef Houppermans, Voerendaal: alg. pr., pr. gr., Pl'. lat., Pl'. ned., pr. du., Pl'. gesch., pr. natk., Pl'. scheik., verm. fr.,
verm. eng., verm. aardr., verm. stelk., verm. meetk.

Jan Hoovers, Kerkrade: pr. eng., Pl'. aardr., Pl'. stelk., Pl'. meetk., verm. lat, verm. ned., verm. fr., verm. du., verm.
gesch., verm. natk., verm. scheik., verm. tek.

Jean Prickaerts, Amby: Pl'. fr.

Peter Vossen, Kerkrade: verm. gr., verm. eng., verm. gesch., verm. tek.

Martin Meertens, Margraten: verm. gr., verm. lat, verm. natk.

Sjef Roex, Gulpen: verm. du., verm. aardr.

Piet Delahaye, Geleen: verm. ned.

Sjef Huybers, Bergen: verm. scheik.

3 gymnasitlm, Iste sectie

Piet Gielen, Baarlo: alg. pr., Pl'. gr., Pl'. stelk., Pl'. meetk., pr. 5 verm.: verm. lat, verm. fr., verm. gesch., verm.
aardr., verm. natk.

Wim Schlösser, Kerkrade: alg. pr., Pl'. lat, verm. gr., verm. eng., verm. aardr., verm. meetk.

Jos Creusen, Brunssum: Pl'. ned., Pl'. fr., verm. lat, verm. stelk.

Willy Kerens, Holtum: Pl'. du., Pl'. eng., verm. gr., verm. fr.

Piet van Rens, Hegelsom: Pl'. stelk., Pl'. meetk., verm. natk.

Jo Beckers, Waubach-Lauradorp: Pl'. gesch., verm. duo

Willy Ogrinc, Kerkrade-Bleyerheide: Pl'. gesch., verm. tek.

Toine Geurts, Velden: Pl'. aardr., verm. ned., verm. duo
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Pred Bloemink, Kerkrade-Chèvremont: pro natk., verm. eng.

Jo Kunnen, Stramproy: verm. ned., verm. gesch., verm. aardr.
Theo Teeuwen, Brunssum: verm. aardr.

3 gymnasium, 2de sectie

Fons Sauren, Kerkrade: alg. pr., progr., pr.lat., proned., pro fr., pro du., pro eng., progesch., pr. aardr., lste verm. stelk.,
2de verm. natk., 2de verm. tek.

Pierre Urlings, Ulestraten: pro stelk., promeetk., pro natk.

Paul Delhey, Kerkrade: pro gesch., pro 7 verm.: lste verm. gr., lste verm. lat., lste verm. meetk., lste verm. natk.,

lste verm. aardr., 2de verm. ned., 2de verm. eng.

John Reijnders, Reijmerstok: pro tek.

Ton Cremers, Kerkra:de-Bleyerheide: pro 5 verm.: lste verm. ned., lste verm. fr., lste verm. eng., 2de verm. du., 2de
verm. aardr.

Leo Bodelier, Kerkrade-Spekholzerheide: lste verm. du., 2de verm. gr., 2de verm. lat.

2 gymnasium, 1.rtesectie

Hans Bak, Kerkrade: alg. pr., pro godsd., pr. lat., pro ned., pro fr., pr. gesch., pr. aardr., pro nat.hist. 2de verm. gr.

Sjef Waelen, Ubachsberg: pro stelk., pr. meetk., lste verm. ned.

Ben Hermans, Maasbracht: pro gr., lste verm. lat., lste verm. fr., lste verm. eng.

Goof Kloeg, Roermond: pr. eng., lste verm. godsd., 2de verm. nat.hist.

Harry Römgens, Kerkrade-Bleyerheide: pro meetk., lste verm. gr., lste verm. stelk.

Rik Delsing, Kerkrade-Spekholzerheide/; pro tek., lste verm. nat.hist.

Wim Brugmans, Kerkra:de-Chèvremont: lste verm. gesch., 2de verm. ned., 2de verm. eng.

Jeu Tacken, Horst-Meterik: lste verm. meetk., 2de verm. godsd., 2de verm. aardr.

John Cramers, Kerkrade-Spekholzerheide: 2de verm., lat., 2de verm. fr.

Leo Zeegers, Bergen: lste verm. aardr.

Ton Mewiss, HeIden: 2de verm. stelk.

Antoon Loonen, Venray-Oostrum: lste verm. gesch.
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2 gymnasium, 2de sectie

Mathieu Vogels, Heel: alg. pr., pr. gr., pr. lat, pro godsd., lste verm. fr., lste verm. nathist

Harry Voesten, Kerkrade: alg. pr., pr. eng., pro aardr., pro nathist, lste verm. gesch., lste verm. tek., 2de verm.

gods., 2de verm. ned.

Henk Stevens, Belfeld: pro ned., lste verm. lat, lste verm. gesch.

Guido Amkreutz, Kerkrade-Bleyerheide: pro fr., lste verm. eng., 2de verm. lat

Eugène Hombergen, Kerkrade: pr. tek., 2de verm. nathist

Harry Sauren, Kerkrade: pro gesch.

Peter Bessem, Venlo: pro meetk.

Piet Kersten, Sevenum: lste verm. godsd., lste verm. aardr., lste verm. meetk., 2de verm. tek.

Jos Smeets, Kerkrade: lste verm. stelk.

Wim Vervoort, Horst-Hegelsom: 2de verm. stelk., 2de verm. meetk.

JooP de Man, Kerkrade-Chèvremont: 2de verm. eng.

I gymnasium, Iste sectie

Jan Peil, Kerkrade: alg. pr., pro lat, pr. ned., pro fr., pr. gesch., pr. aardr., pr. stelk., pro meetk., lste verm. godsd.

Jan Schrijen, Sittard: pro godsd., pro meetk., lste verm. stelk.

Ger Cramers, Kerkrade-Chèvremont: pr. gesch., lste verm. lat, 2de verm. ned., 2de verm. aardr.

Jan Latten, Eygelshoven: pr. nat. hist, pro tek., lste verm. ned.

Tom Hasaart, Eygelshoven: lste verm. fr., lste verm. tek., 2de verm. lat, 2de verm. gesch.

Peter Luyten, Beek-Genhout: lste verm. gesch., lste verm. aardr., 2de verm. fr., 2de verm. nathist

Willy Hendricks, Koningsbosch: lste verm. meetk., 2de verm. stelk.

Paul Reinders, Kerkrade: lste verm. nathist, 2de verm. tek.

Gerard Peeters, Maasbree: 2de verm. godsd.

I gymnasium, 2de sectie

René Uitterhoeve, Kerkrade: alg. pr., pro ned., pro stelk., pro meetk., lste verm. tek.

Jan Coenen, Stramproy: alg. pr., pr.lat, lste verm. meetk., verm. gesch., verm. aardr., 2de verm. stelk., 2de verm. tek.

Frans Willeme, Eygelshoven: pro aardr., pro nathist, lste verm. godsd., verm. gesch.

Frans van der Ouderaa, Weert: pr. lat, pro tek., 2de verm. fr.

Peter Ringens, Nieuwenhagen: pro godsd., pro gesch., verm. lat

Hans Spork, Simpelveld: pro fr., lste verm. stelk., 2de verm. ned., 2de verm. meetk.
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Eddy Thelosen, Brunssum: verm. lat., lste verm. ned., lste verm. fr.

Pierre Poldervaart, Maastricht: verm. gesch., verm. aardr., 2de verm. godsd.

Fons Custers, Horst: lste verm. nat.hist.

Fred Piek, Kerkrade: 2de verm. nat.hist.

V oorbereidende klas

Pierre Waelen, Ubachsberg: alg. pr., pro godsd., pr. fr., pr. gesch.,pr. natk., lste verm. aardr.
Jan Hartmann, Eijsden: pr. ned., pr. aardr., lste verm. godsd., lste verm. rek., lste verm. gesch., 2de verm. natk.
Loek Habets, Kerkrade: pr. rek.
Henk Muller, Eygelshoven:pr. tek.
Jac van de Port, Stramproy: lste verm. natk., 2de verm. rek., 2de verm. fr.
Ben Vaessen,Spaubeek: lste verm. ned.
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