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Terwijl wij in de hete lokalen zwoegen met de opgaven van

de overgangsexamens en daarna genieten van de eerste va-

kantiedagen, steekt Kerkrade zich in feesttooi, koortsachtig

en met inzet van alle krachten. Met zijn vlaggen, zijn ver-

lichting, zijn monumentale Rodahal en de plastieken in

het wandelpark is het om van te houden. Het huisvestings-

comité heeft weer een beroep gedaan op Rolduc en er veel

begrip gevonden voor zijn moeilijkheden. Vrijwel alle ge-

zelschappen die een galaconcert verzorgen, kunnen in de

komende weken rekenen op een bed, een welgedekte tafel

en wat het primum vivere nog meer vraagt. Achtereenvol-

gens zijn het de Musique de la Garde Républicaine, het

Amerikaanse Luchtmachtkorps Usafe-Band, Wiesbaden,
de Nordwestdeutsche Philharmonie uit Herford, de Berli-

ner Konzert-Chor und Orchester en de Harmonie des Gar-

diens de la Paix. De zusters weren zich dapper. Kloppen

soms de aankomsttijden niet of de tijden van vertrek, geen

nood, zij weten er altij d wel een mouw aan te passen; en

niemand, zelfs de meesteisende zal niet onvoldaan zijn

heengegaan. En toen kwamen de Russen: het Groot-Sym-

phonie-orkest van Radio en Televisie Moskou, met dirigent

Rozjdéstvenski en solisten. Hun komst (binnen de gewijde

muren van de oude abdij, zeiden de bladen) was vooraf-

gegaan door een ergerlijke reportage van enkele kranten

en nog tijdens hun verblijf drongen enkele journalisten

door tot zelfs op de slaapzalen om de volgende dag in geu-

ren en kleuren kinderlijke verhaaltjes te vertellen. Wij heb-

ben zelden gasten gehad die zo eenvoudig en vriendelijk

reageerden op de diensten, hun door zusters en jongens op

gelijke wijze geboden. En het zegt wel wat dat de dirigent

de bloemen waarmee hij in Kerkrade gehuldigd werd, hij

en zijn uitmuntend spelend orkest, spontaan aan de zusters

overhandigde - uiteraard niet voor de kapel.

Tijdens de drukte arriveert op Rolduc een nieuwe moeder

overste, buiten de wereld moeder Trubia geheten, die de

om gezondheidsredenen reeds lange tijd afwezige overste

gaat vervangen. Aan de scheidende sympathieke overste

willen wij hier de dank overbrengen van de hele gemeen-

schap; met de nieuwe moeder feliciteren wij onszelf. Zij zal

zich overigens niet lang moeder mogen voelen, want in de

loop van het jaar komt het besluit van de algemene overste

dat haar titulatuur in de toekomst zuster overste zal zijn.

31 augustus

Einde van de vakantie. Begroetingen, aandachtige blikken

op de dagorde, informaties naar het lerarenkorps. De jon-

gens mogen begroeten de martiale gestalte van mhr. Ben-

ders, die de taal der Teutonen komt doceren. Zij vernemen

dat mhr. Senden op doktersadvies slechts een verminderd

aantal uren zal geven. Mhr. Lemmen zal dus ook dit jaar

weer pendelen tussen Nijmegen en Rolduc. Zulke nieuw-

tjes zijn gauw bekend onder de aangekomenen; de leraren

op hun beurt zien nieuwsgierig uit naar de stand van zaken

onder de leerlingen: wie komen er terug, wie niet, wie

volgen de raad van de vergaderingen en kiezen een ander

schooltype? Gegroeid? Klein gebleven? Al gauw blijkt dat

de tiener-shops zich in de klandizie van verschillenden

hebben mogen verheugen: zij zijn geruit of gestreept in

schreeuwende kleuren, nauwgepijpt en nauwgetruid, dra-

gen soms fluwelen mocassins om de voeten; de aanblik

van de middenmoot is veelal dreigend: langgewold tot in

de nek, weerbarstige haren over het voorhoofd en de oren.

Wij volgen niet het voorbeeld van zeker schoolhoofd van

Veendam en wijzen hun de kapper.

1 september

Die tijd sleept ons ook mee in efficiency: wij haasten ons

uit de hoogmis naar de hoofdles, halen nog juist de vierde

les van het rooster, dat nauwelijks droog is in onze agenda

en slepen er nog de vijfde en zesde uit.
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11 september

Wij draaien een film met de merkwaardige titel: 'D'r moet

nu maar eens getrouwd worden!' Niemand houdt zich dat

voor gezegd, ofschoon de bijen én de honig er zijn. Voor

bespreking van deze en andere vertoningen en voorstellin-

gen verwijzen wij naar een andere Rubriek.

14 september

Zuster Rutten prikt ons, wij lachen dapper.

18 september

Eerste bezoekdag voor het groepje nieuwelingen onder de

internen. Kritiek ogenblik! Want hoe zal het weerzien uit-

vallen? Een verkiest moeders stamppot boven die van
Rolduc.

28 september

Van hoog tot laag hebben wij getreurd om het uitvallen van

de meer dan centenaire Schaesberg-dag. Toch waren de ar-

gumenten steekhoudend; de maand mei is een drukke

maand: de meeste feestdagen vallen erin, de eindexamens

ook vaak; daarbij heeft hij het karakter van Maria-maand,

dat hij speciaal in Limburg had, verloren en is het begrip

bedevaart aan onze generatie vreemd geworden. Was het

niet zo dat het accent enkel nog op het vrij-zijn van lessen

lag? Zeker, een dag zonder lessen is aangenaam en ook

waardevol, maar kon die niet zinvoller besteed worden,

vroeg men zich af. Het wikken en wegen mondde uit in

een plan en de gelegenheid lag voor het grijpen: bij het

begin van dit schooljaar had Rolduc een twintigjarig be-

staan als Klein-Seminarie achter de rug; het vierde lustrum,

waarschijnlijk het laatste. Enkele elementen van de oude.

Schaesberg-dag doorstonden het spervuur der gesprekken:

ook nu een wandeling, nog wel van een dikke drie uur

naar Aken; ook de misviering verviel niet: in de Sankt

16

Foillan tegenover de dom verzamelden zich daartoe allen
na aankomst. Nieuw was dat naar het voorbeeld van de

Pax-Christi-tochten, die het weer hebben van de voettocht

Chartres-Parijs, al wandelend klassikaal een of ander ak-

tueel thema zou worden besproken. Nieuw was ook dat het

nu de hele dag feest was; want na een hartige maaltijd

bij Degraa bezichtigden allen de dom, de jongeren het his-
torische raadhuis, de ouderen de schatkamer. Uiterst vol-

daan keren allen met bussen terug tegen het vallen van de

avond - enkele dapperen ondernemen ook de terugtocht te

voet. De hoogste achting, heer en knapen!

1 oktober

Witte shirts van badstóf (het zit zo lekker en het absor-

beert!) en rode dassen met het woord Roda (-sport? -hal?

-brood?) en zes sterren, dat vormt het tenue dat de hoogste

klas dit jaar bij alle bizondere gelegenheden zal dragen.

Vandaag tonen zij het den volke. Ze treffen het niet bij hun

defilee; het valt wat magertjes uit, omdat de toeschouwers

ontbreken; want vandaag en op zondag

2 oktober

heeft eenderde deel van Rolducs bevolking van de gelegen-

heid gebruik gemaakt, om een weekend thuis door te bren-

gen. Hiaten overal: in de kerk, de studiezalen, de eetzaal,

open chambretten op de slaapzalen, lege stoelen in de aka-

demies van vijf en zes gym. Wanneer dan nog velen de

lange vrije tijd en het zonnige herfstweer benutten om naar
Kerkrade te wandelen of een fietstocht te maken naar fami-

lie in de buurt, valt de stilte in huis zelfs de meest verstokte

kamerman onder de heren op.

3 oktober

De bezinningsdagen voor alle klassen worden in de loop

van de volgende weken geleid door p. Guiaux voor de
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lagere, voor de hogere klassen door p. Horbach. Bij alle
klassen wordt sterk aangedrongen op aktieve deelname in

woord en wederwoord ten aanzien van de problemen die

de jongelui bezighouden.

8 oktober

Als gekken sjouwden onze voorvaderen het land aan wal,

maar het schijnt dat het zijn herkomst maar moeilijk kan

vergeten. Dat ondervinden onze Heycoppers : de hele zater-

dag en zondag valt er een druilerige herfstregen, zodat

het stuk hei nog nauwelijks land mag heten. Desondanks

vinden de heren die hen vanuit Rolduc fourageren, hen

welgemoed door de modder waden, onder de lustige grap-

pen en deuntjes van schout bij nacht Crombach.

15 oktober

Onze baseball-ers nemen deel aan een competitie, vandaag

in het Grotius-college te Heerlen. Als wij hen een naam

mochten geven, zouden wij hen de Lange Lijzen noemen,

naar de langste kegel op de baan. Wij hadden verwacht dat

onze reuzen de bal met luttel gemak in de bodemloze korf

zouden deponeren, maar ze speelden zo lijzig dat het een

nederlaag werd met onvoorstelbare cijfers. Alle illusies dui-

kelden in een bodemloze afgrond.

In de avonduren draait voor de ouderen een film, die mis-

schien wel aktueel kan genoemd worden qua inhoud, maar

in details zeker overleefd is: Le Défroqué.

16 oktober

Euskopos mag er zijn! Zij roert duchtig haar schijven op

Rolduc. Ieder jaar organiseert de damclub tevens een spek-

taculair evenement dat veel belangstellenden trekt. En die

Ton Sijbrandts, die kan er wat van! Vandaag is hij de held

van het bord. Vanmiddag trad hij aan tegen een hele speel-

zaal vol schijfridders van binnen en buiten Rolduc tegelijk

en hij velde haast al zijn tegenstanders. Zelfs blind damde

hij een twaalftal waaghalzen van de tafel, en daarmee

schijnt hij een record gebroken te hebben.

22 en 23 oktober

De missievereniging biedt ons weer een uitgebreid pro-

gramma bij gelegenheid van missiezondag. Het thema van

de bijeenkomsten dit jaar is: waarom juist nu Christendom

en waarom missionering? Wij vermelden graag het pro-

gramma. Op zaterdag om 7 uur ter opening een gebeds-

dienst, waaronder hernieuwing van de doopbeloften. Daar-

na enkele spreekbeurten voor de diverse leeftijdsgroepen:

voor de twee hoogste groepen spreken de heren Van Trigt

en Huiskamp over het onderwerp van de dag; de kleineren

volgen een klankbeeld over Ghana. Op zondag hebben wij

hoge gasten: monseigneur Moors en de voorzitter van de

Katholieke Nederlandse Mijnwerkersbond, die in een offi-

ciële zitting in de aula de jongelui en heren toespreken; de

causerieën worden omlijst door de harmonie. De dag wordt

besloten met Il Vangelo secondo Matteo van de Italiaanse

regisseur Pasolini; aanvankelijk gereserveerd, geven wij

ons toch gewonnen, omdat blijkt dat de cineast alle zoetsap-

pigheid heeft weten te vermijden - zo niet aan alle scènes
dan toch aan de meeste.

24 oktober

Na de lessen vertrekt 6 gym naar Spaubeek voor de bezin-

ningsdagen. Op de morgen van de sluiting, 27 oktober,

zullen zij niet naar Rolduc terugkeren, maar rechtstreeks

naar hun haardsteden gaan. De anderen maken zich gereed

voor de laatste proefwerken die de stand van zaken op het

Allerheiligenrapport mede zullen bepalen, tot op

27 oktober

de bel na de vierde les met een waar krijgsgehuil wordt
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begroet. Het is half-trimester en het is geweldig lang: tot

2 november in de avonduren. Hier zal het groeiend aantal

externen ons in de toekomst misschien nopen tot een nieuw

spraakgebruik - voor hen duurt de onderbreking tot 3 no-

vember, 's morgens om 9 uur - waarbij we de minderheid

maar op de koop toe zullen nemen; zoals nu trouwens al

gebeurt, want meestal keren onze HBs-ers en HAvo-internen

enige dagen eerder terug in een leeg huis. Het gevolg van

een en ander is dat op de vraag: hoe lang heeft Rolduc

vakantie, geen eensluidend antwoord meer te geven valt.

5 november

'Stillekens aan' is het motto vandaag, nu aandachtige pijp-

rokers trachten met fijne trekjes, zodat de kop lauw blijft,

er zo lang mogelijk de brand in te houden. Wij hebben ons
laten vertellen dat er in Vlaanderenland 'smoorders-maat-

schappijen' bestaan, die geen ander doel hebben dan aan

tabakssmoorderswedstrijden deel te nemen. Een idee voor

Rolduc, dat wij gaarne aan de leiding van het internaat

overdoen: een nieuwe club! De naam? Wij stellen voor:

Hoe Langer hoe Liever.

Het vorst reeds enkele dagen, vandaag valt er de eerste

sneeuw bij; die nog niet geheel de baan heeft geruimd,

als op

10 november

mhr. Lenders, na mis gelezen te hebben in de kerk op de

Holz, een misstap begaat en van de stoeptreden valt. De

tale De Gaulle's blijft enkele dagen ongesproken op

Rolduc, omdat de dokter alles beter acht dan het ongeval

met een franse slag te behandelen. Een arm blijkt gebroken

te zijn in de nabije buurt van de elleboog, en dat kan com-

plicaties meebrengen. Na enkele dagen is hij echter weer in

ons midden, en zeggen wij hem in goed Hollands dat wij

blij zijn met de gunstige afloop.

18

18 november

De lagere klassen gaan Molière zien in een Rodahal die

voor toneelvoorstellingen nog bij lange na niet geschikt is.

De schurkenstreken van Scapin komen dan ook niet zo best

over. Natuurlijk heeft de jeugdafdeling van de Culturele

kring ook voor de groteren iets in petto; zij krijgen er op

22 november

zelfs een vrije middag voor. In het Stadttheater in Aken

zien zij Maskenball, opera van Verdi. Beide voorstellingen

worden nader besproken in een andere rubriek van dil

Jaarboek.

26 november

Zuid-Limburg laat zich graag Land zonder Grenzen noe-

men. Op cultureel en sociaal gebied bestaan nauwe banden

met de omliggende landen, die geregeld leiden tot carre-

fours, bijeenkomsten, Tagungen. Zo wordt er vandaag in

Kerkrade een drielanden-verkennershike gehouden en op

verzoek van de organiserende vereniging heeft Rolduc de

aula en enige klaslokalen ter beschikking gesteld voor de

ernstige moot van het programma: een spreekbeurt, bespre-

kingen in commissies en de samenvatting daarvan. In een

jippie'jee-stemming arriveren in de namiddag ruim hon-

derdvijftig volgelingen van Baden Powel, die de jolige

avond reeds in hun kuiten hebben en kennelijk in de zang-

repetitie met onze harmonie daarvan reeds een voorproefje

speuren. Echter, in gepaste tucht luisteren allen naar de

spreker. Of er daarna veel gedebatteerd is weten wij niet,

aangezien wij het uniform niet dragen.

Wij jolen en joedelen ook in een Bonte Avond, op deze

vigiliedag van de opening van het Nederlands Concilie.

De collisie is toevallig, alhoewel, leven wij allen niet in de

blijde verwachting dat er daar iets groots gaat gebeuren en
is het initiatief dan niet een reden om feest te vieren? Er



Kroniek 1966/67

/...

bestaat een intense belangstelling voor bij de christenen van

ons land en zelfs in het buitenland zijn de verwachtingen

overal hoog gespannen. Overal? Deze zaterdag wijden we

dan ook een gebedsdienst aan het slagen ervan; op de his-

torische zondag wordt het schrijven der bisschoppen voor-

gelezen en stemmen wij van harte in met de voorbeden

tijdens de hoogmis.

Maar nu verder over deze zaterdag. Onze Sivretta's blazen

onze stemming aan, Mies Bervoets uit Kerkrade zingt er

haar liedjes bij en oogst veel sukses. Het enig werkelijke

nieuwe, het andere, is de kino-quiz. Mhr. Crombach heeft

weer goed werk verricht, zijn speurend oog heeft op Rolduc

details gevonden, een steentje, een figuurtje, een woord, die

hij zonder verband met hun geheel of uit een aparte hoek

heeft gefotografeerd en nu projecteert. De toeschouwers

dienen op een formulier enige vragen aangaande het ge-
toonde te beantwoorden.

Het kost heel wat moeite, in ons rijke huis de gegevens

terug te vinden.

3 december

De makkers staken hun wild geraas. Het heerlijk avondje

is nakende en wij gaan thuis onze surprises in ontvangst

nemen. De onderbreking duurt tot 6 december in de avond;

of tot 7 december 9 uur, zo ge wilt.

12 december

biedt nog even wat ontspanning. De Eend en .de Cadillac
montert ons op in de sombere weken voor de composities;

als op

19 december

de proefwerkorde begint hebben de hogere klassen er al

een flinke hap van genomen, misschien reeds een indigestie

opgelopen, met kwalijke gevolgen voor het kerstrapport.

23 december

wordt de vervroegde koffiemaaltijd na de tweede compo-

sitie weinig eer aangedaan. Het vooruitzicht de benen eer-

lang te kunnen steken onder de huiselijke tafel ontneemt

ons de appetijt. Om twaalf uur nemen wij afscheid; de

rapportbesprekingen verlopen in een opgewekte sfeer; de

volgende morgen gaan de meeste herenkamers op slot, slui-

ten de zusters de ogen voor de wanorde in de lokalen en

halen een licht zwabbert je over de meer publieke gangen,

om zich daarna te gaan voorbereiden op de intieme
nachtmis.

Kerstvacantie

Onder deze vakantie valt een gebeurtenis welke allen die

zich met Rolduc verbonden voelen met vreugde begroeten.

Op 6 januari publiceert mgr. Beel in een persconferentie

het besluit van de bisschop inzake De Vooropleiding tot

de Hogere Priesterstudie voor het bisdom Roermond.

Daarin wordt de oprichting bekend gemaakt van de Com-

missie Priesteropleiding van het Bisdom Roermond, samen-

gesteld uit priester- en lekenleraren van de diverse scholen

voor VHMOin Limburg. Tegelijk wordt meegedeeld - wat

ante datum reeds bij geruchte door de Limburgse kranten

waarde - dat Rolduc weer een open internaat zal worden

met ingang van het nieuwe schooljaar. Verscheidene oud-

studenten - niet uit de laatste twintig jaar - geven van hun

instemming blijk. Wij willen er slechts twee vermelden.

Premier Cals schijnt aan de Nieuwe Limburger telefonisch

o.a. het volgende commentaar gegeven te hebben: 'Ik ben

uiteraard zeer enthousiast. Ik heb het altijd al bizon der be-

treurd dat de traditie toentertij d werd verbroken'.

En het blad voegt erbij: 'Het is te verwachten dat deze

jongste plannen (het was op 4 november 1966) een alge-

mene instemming in Nederland zullen oogsten, temeer daar

tal van prominente figuren uit de politieke en wetenschap-

19
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pelijke wereld nog steeds met dankbaarheid terugdenken

aan hun opleiding te Rolduc'.

Prof. dr. F. Sassen, wel een kenner bij uitstek van Rolduc,

wijdde een waardig artikel aan wat hij noemde 'Rolducs

vijfde 'Kleine Republiek', waaruit wij het volgende aan-
halen: 'Het woord is thans aan de oud-Rolduciens van vóór

1946, van wie er meer dan tweehonderd bij de laatste reünie

in 1965 met zoveel enthousiasme het 'opengooien' van

Rolduc bij de bisschop van Roermond hebben bepleit.

Velen van hen waren reeds door hun vaders en grootvaders

op Rolduc voorafgegaan. Van hen mag het eerst worden

verwacht dat zij door hun kinderen en kleinkinderen aan

het vijfde Rolduc toe te vertrouwen, ertoe zullen bijdragen,

dat daar een nieuwe traditie wordt gevestigd, die de oude

waardig is, en dat aan de samenleving in het opleidings-

instituut voor geheel Nederland vorm en gestalte naar de

eisen van de tijd worden gegeven'.
En de reacties te Rolduc? De verbondenheid met het

Rolduc van voorheen, de trots op zijn historie en zijn ge-

bouwen, zij leven ook onder ons. Temidden van de moei-

lijkheden der laatste jaren, temidden van de snelle wisse-

ling der ideeën zijn wij wat aarzelend geworden; en meer

dan wie ook zijn wij ervan overtuigd dat het Rolduc van de

toekomst op alle gebieden anders is en moet worden dan

het derde, waarover oud-leerlingen zo gaarne spreken.

Maar van harte sluiten wij ons aan bij de wens die prof.

Sassen ons als eerste toeriep: in nomine Dei feliciter.

10 januari

dag die wij naar wens van de minister hebben vrij gegeven

en bij de vakantie hebben gevoegd; de dag van het huwelijk

van prinses Margriet met mr. Pieter van Vollenhoven. Wij

verwachten dat de internen na een langdurige sur place

voor de Tv-toestellen naar Rolduc zullen sprinten. Zij drup-

pelen in de avonduren binnen.

20

14jauari

Jos Boesten, oud-leerling, is auteur, regisseur en speler te-

gelijk van het toneelstuk Die Avond in November. Hij

wordt bijgestaan door een gezelschap dat hij zelf uit vrien-

den en vriendinnen heeft samengesteld. Het is zijn wens

geweest het stuk op Rolduc in première te doen gaan. Dat

gebeurt hedenavond en veel kennissen, leraren en de ho-

gere-klassers beleven er een interessante avond aan.

Afwijkend van een gewoonte en in strijd met de chronolo-

gie, dwingende norm voor een chronikeur, willen wij op

deze plaats een overzicht geven van wat in de loop van dit

trimester aan passief vermaak en passieve vorming werd

geboden. De vermelding-naar-datum zou het verslag onno-

dig brokkelig te maken, waar immers de besprekingen in

een apart artikel worden opgenomen; en wij willen de

herinnering opfrissen aan een trimester dat - niet eens meer

dan andere - uit ruime schort meedeelde. Vermelden wij

allereerst dat vrijwel iedere avond groot en klein gelegen-

heid had tot aan het belletje van slapen gaan een of ander

Tv-programma te volgen. Bizondere uitzendingen brach-

ten zelfs een verandering in de dagorde; zoals de reportage
van de voor de Nederlanders zo suksesvolle schaatswed-

strijden in het ijzige Lahti; en dan de cupwedstrijden die

telkens veel bezoekers trekken; weet u nog: Ajax-Dukla

en omgekeerd? En Inter Milaan-Real Madrid. De ouderen

hadden de gelegenheid tot na bedtijd bizondere films of

toneelstukken te zien. Het leeftijdsverschil en het daaruit

voortvloeiend verschil in rijpheid deed de jeugdraad van

de Culturele Kring Kerkrade reeds jaren geleden besluiten,

de jeugd van de scholen voor VHMOin twee groepen te

splitsen. Zo konden dit trimester de ouderen hun Duits
wetten aan een echte Brecht: Herr Puntilla und sein Knecht

Matti. En leeft in veIer herinneringen niet de vertoning van

Shakespeares Romeo en Julia door de Nieuwe Komedie?

Zij het niet enkel om het toneelgenot. Het goede spel en de
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poging om het stuk in tekst en decor zo dicht mogelijk bij

de huidige jeugd te brengen, hadden een groter sukses ver-

diend. Dat dit niet volgde, dat de welwillenden niet de

kans kregen, was niet enkel te wijten aan de ongemakken

van de zaal. In diezelfde Roda-hal zagen de jongeren De

Engel met de Bloempot, een wel boeiend spel van M 46.

De hogere klassen woonden een concert bij van het LSO

geheel gewijd aan de periode der Hoog-Romantiek:

Glinka, Rachmaninoff en Tschaikowsky waren de compo-

nisten, waarvan de werken met zoveel elan en bezieling

werden ten gehore gebracht, dat het publiek zich enthou-
siast toonde.

De achtste muze ging dit trimester vooral in rood gekleed.

De Week van de Oosteuropese Film was een evenement

zoals men zelden aantreft, en dat meer verdient dan een

sobere vermelding hier. De Poolse ambassade stond er zelfs
een reeks kortere films van bekende cineasten voor af.

Algemeen genoten werd van Murder at the Gallop op de

avond der priesterwijding, en van Cat Ballou, met zijn on-

waarschijnlijke voorvallen en grappige toevalligheden een

geslaagde parodie op de Western. Meer dan deze blijft

waarschij nlijk in ons geheugen gegrift de dreiging en

wreedheid van de Japanse De Vrouw in het Zand. Wil men

zich de inhoud nog eens voor de geest halen of de sfeer der

vertoningen nog eens beleven, dan verwijzen wij nog eens

naar de Kroniek der Voorstellingen.

21 en 22 januari

De Heeren XVIIorganiseren de klassevolleywedstrijden. In-

zet is een grote en een kleine wisselbeker, die resp. gewon-

nen worden door 5 en, na een spannende eindstrij d, door

2 gymnasium. Te zelfder tijd zijn verschillende Limburgse

scholen te gast voor een schaaktournooi; als bizondere

attractie weer de simultaan-wedstrijd door de Limburgse

kampioen, de heer Meddelers.

23 januari

bereikt ons het bericht dat oud-president Van der Mühlen

na een lange ziekte is heengegaan. Sinds 25 juli 1957 was hij

met emeritaat en woonachtig te Kerkrade. Tevoren profes-

sor en hoofd van de filosofie, werd hij enkele dagen voor

10 mei 1940 benoemd tot directeur. Hij leidde met rustige

kracht het huis door de moeilijke oorlogsjaren. Nadat mgr.

Lemmens aan Rolduc de bestemming van Klein-Seminarie

van het bisdom Roermond had gegeven, werd hij de eerste

president van het vierde Rolduc. Welke zijn mening ook

moge geweest zijn over deze verandering, die in den lande

nogal beroering wekte, met onderwerping aan de wil van

de overheid en- volledige inzet heeft hij de nieuwe vorm

van Rolduc naar de opvattingen van die tijd ontworpen en

gerealiseerd.

28 januari

Een indrukwekkende begrafenis valt aan mgr. Van der
Mühlen ten deel. Alle leraren en oud-leraren die met hem

en onder zijn leiding de vele jaren van zijn verblijf op

Rolduc hebben gewerkt, zijn aanwezig, als voor elf uur de

wagen met het stoffelijk overschot het voorplein opglijdt;

studenten, leraren en gasten gaan hem vooraf naar de kerk,

waar hij zo vaak bij plechtige gelegenheden de bewoners

was voorgegaan in het H. Offer, en welhaast alle dagen

van zijn priesterleven de H. Mis heeft opgedragen. Wij

vieren de plechtige heilige mis, opgedragen door mgr.

Moors, met Nederlandse gebeden en gezangen. Tijdens het

misoffer spreekt monseigneur in de lijkrede van de drie

karaktertrekken die zijn leven hebben gekenmerkt: zijn

onwankelbaar vasthouden aan het gezag van de kerkelijke

overheid, zijn conscientieuze plichtsbetrachting en zijn

voorbeeldig voorgaan als priester. Op zijn wens wordt de

dode bijgezet in het familiegraf te Kerkrade; onder de

tonen van het Adieu Rolduc, gespeeld zoals gebruikelijk

21
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door de harmonie, rijdt de lijkwagen de poort uit. Een laat-

ste groet van allen die hem hebben gekend en geacht om

zijn kennis, zijn nooit-aflatende belangstelling voor leraren

en studenten en zijn imponerende persoonlijkheid, en een

hartelijk requiescat in pace.

Op deze dag wordt de Rotary-club van Kerkrade officieel

opgenomen in de Rotary International. Het talrijke gezel-

schap uit alle delen van het land dat de uitreiking van het

desbetreffende charter bijwoont, bezoekt in de namiddag

ons huis, waar mhe. Timmermans tijdens een korte wan-

deling door kerk en gangen uitleg geeft.

29 januari

De derde Abdij-cross wordt vandaag door de atletiekver-

eniging Achilles op Rolduc georganiseerd. Clubs uit de drie
landen nemen eraan deel. Er sneuvelt een rekord! Niet een

sportief, maar het aantal deelnemers overtreft dat van vori-

ge jaren verre: 15'O0! De meeste belangstelling gaat uit

naar de senioren in de namiddag, wanneer cracks van inter-

nationale faam aan de start verschijnen. Voor de winnaar

is er een olympisch erepodium. Winnaar wordt de Belg

Gaston Helleven, naar men ons zei de hope der toekomst

onder de Belgische lange-afstand-Iopers.

ffSic
3 februari

gaan we carnavallen, tot 8 februari. Daarna begint mhr.

Lenders aan zijn repetities voor het Halfvastentoneel. Ook

tot zijn voldoening wordt de traditie hersteld en al blijkt de

taak om uit het geringe aantal studenten een groep goede

toneelspelers te vormen, 'een taak van moeiten zwaar', hij

zwaait de toverstaf met overgave.

22 februari

Mhr. Stassen met zijn Lumière heeft dus gezorgd voor een

boeiende verpozing in de weken die vroeger de vastenwe-
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ken heetten. Vandaag begint het filmfestival 1967, dit jaar

gewijd voornamelijk aan de Poolse en Tsjechische film.

Onder de bij films zijn er zelfs die afkomstig zijn uit andere

landen van achter het Ijzeren Gordijn. Het is een durf,

deze films die een heel eigen sfeer ademen, een heel eigen

tempo hebben, vaak somber zijn en vreemd, geladen met

symboliek, aan het jeugdige publiek voor te houden, maar

enkele inleiders verruimen het begrip en een keurig pro-

grammaboekje biedt inleidingen op de talrijke films en we-

tenswaardigheden over de cineasten. Wij vermelden hier

enkel het programma:

Vandaag vertoning van DE DREMPEL,-Tsjechische film

van Karel Kachina. Als bijfilms GUSTAAF(Hongarije);

(Rusland) .

RODEPARAPLUIE(Yougo-Slavië); WHOSAIDMIAMI(Rus-

land).

Op zaterdag 25 februari: Inleiding over de Poolse film

door mej. C. Verburg; als illustratie de kleinere films:

DE PASSAGIER van Andreas Munk ; WARSCHAU 56; GESTAPO-

MAN SMIDT.

Zondag 26 februari, in de morgenuren een inleiding van

Jac Dirkse over de Tsjechische film. In de avondvoorstel-

ling AS EN DIAMANT, regie Andrzej Wadja; bij film: EEN

KUNSTWERK.

Dinsdag 28 februari, laatste dag; alleen voor de ouderen

wordt vertoond: DE LIEFDE VAN EEN BLONDJE, van Milos

Forman met vooraf: DE HAND, cineast Jiri Trnka.

Dit was nog niet alles;, want van de Tsjechische filmpro-

ductie werden nog vertoond: HET KRIJTJE (Milos Macou-

rek), ALARM (Hozak), DE EENZAME WACHTER van eerst-

genoemde en EEN PLAATSJEIN DE ZON. Aan Poolse films:

AFLOSSINGVAN DE WACHT (Wlodzimierz Haupe en Hanna

Bielinska), REQUIEMVOOR 500 0'00 (Jerry Bossak), EEN...

TWEE. . . DRIE. . . van Daniel Szczechura en POOLSESUITE,

regie Jan Lomnicki.
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5 maart

Halfvasten en weer het grote toneelstuk; wij leven er de

hele dag naar toe. De spelers terwijl het tintelt in hun

leden, de rest van de gemeenschap met nauw verholen vro-

lijkheid omdat het feest is. Bespreking met foto's elders.

6 maart

In klas en eetzaal wordt mhr. Lenders met een hartelijk

applaus beloond voor de feestelijke ontspanning die hij ons

de vorige avond heeft geboden. Regisseur en spelers lopen

de eerste dagen nog ietwat onrustig en met een leeg gevoel

rond, als paarden die de geur van de piste nog in hun neus-

gaten speuren. Het gareel doet hen echter het sukses weer

vergeten. De jongens gaan punten scoren voor het paas-

rapport, onder het keurend oog van de quizmasters. De

stille tijd breekt aan, tot op

24 maart

in de morgenuren van Goede Vrijdag men luidruchtig van
elkaar afscheid neemt.

Derde trimester

r

I

I

Een rustige paasvakantie zonder opzienbarende gebeurte-

nissen. Alleen bereikt ons het bericht dat mhr. Gijsen het

op Rolduc niet meer kan harden. Na een maand van uithui-

zigheid vanwege een lichte overspanning vraagt en ver-

krijgt hij van de bisschop een nieuwe benoeming. Hij heeft

acht jaar op Rolduc doorgebracht, levend voor zijn studie

en zijn lessen. De theologie en de geschiedenis, beide hing

hij met evenveel liefde aan en zijn uitgebreide kennis op

beiderlei gebied droeg hij in zijn lessen bezield en met de

gave van het woord over. Het valt te verwachten dat de

nieuwe functie aan het retraitehuis te Spaubeek bij hem in

de smaak zal vallen, te meer daar zij hem voor verdere

studie ruime tijd laat. Veel onderzoekerslust en -geluk, zo
IS onze wens.

Wij vinden een uitstekend vervanger in 1. Arts, die enige

da:.;en per week de godsdienstlessen op de hogere klassen

komt geven, en al spoedig in het geliefde séjour de son

enfance inburgert.

10 april

keren we terug van de vakantie en de volgende dag zitten
we al in het zadel voor de laatste rit. Vooral voor de eind-

examens is het kort dag.

In de loop van dit trimester worden enkele aktiviteiten

ontplooid in verband met de doorvoering van de Mam-

moet-wet in september 1968. Het overleg dat eerder reed~

plaatsvond tussen de hoofden van de drie scholen voor

VHMO,krijgt een uitbreiding. Het eerste probleem waar-

voor men zich gesteld ziet, is, hoe na de brugklas de over-

gang naar de verschillende schooltypen gemakkelijk te ma-

ken. Daartoe zal het nodig zijn - naast een loyale houding

zonder zelotypie, zulks in het belang van de jeugd van deze
streek - dat de vak-leraren van de diverse scholen in nauwer

kontakt met elkaar worden gebracht en tot afspraken ko-

men aangaande de verdeling van de leerstof en de te volgen

methode. In een vergadering op de HBSworden desbetref-

fende afspraken gemaakt.

13 april

De hogere klassen luisteren naar het voortreffelijke viool-

spel van Theo Olof, begeleid door het LSO.

14 april

De jongeren krijgen een concert aangeboden in de Rodahal

dat de merkwaardige combinatie behelst van een sopraan-

soliste met harmoniebegeleiding. De stem van Yvonne

Freybourger klinkt zeer fraai tegen de achtergrond van lou-
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ter koper en hout en het gedisciplineerd spel van het Har-

monie-orkest der Staatsmijnen oogst grote bewondering.

19 april

De schriftelijke eindexamens beginnen vandaag en zullen

over het weekend worden voortgezet. Blijmoedig in het

vooruitzicht van het naderend einde werpen de arbituriën-

ten zich op de opgaven.

23 april

Dag waarop wij officieel vieren het priesterjubileum van
de heren Lemmens en Timmermans. Gisteravond hebben de

leraren zich reeds bij anticipatie in intieme kring verenigd

om een geschenk aan te bieden en zich in de gaven van de

feestelingen te vermeien en een glaasje van vriendschap te

drinken, een tweede glaasje van innige vriendschap, de

minnaars van een mannelijke teug zelfs een derde van aller-

innigste vriendschap. Vandaag worden beide heren prijs-

gegeven aan de huldiging door de hele gemeenschap; en

voorzeker slinkt hun gevoel van onwennigheid, nu zij be-

speuren dat wij hun oprecht erkentelijk zijn voor hun

vriendschap en hun toewijding in les en vrije tijd. De vie-

ring van het feest ligt in haar verloop reeds twintig jaar en

meer vast, maar telkens is er de persoonlijke tint, de eigen

atmosfeer, die in het strakke patroon nieuwe draden trekt.

Zo de stemmige concelebratie van de feestelingen met het

hoofd van het huis, die een periode in hun priesterleven

afsluit op de wijze zoals zij begonnen is. Zo de toepasselijke

attributen die betrekking hebben op aard en werk van de

feestelingen temidden van een bizonder smaakvolle versie-

ring rondom het podium in de aula, welke aan de aanwe-

zigen een spontaan applaus ontlokt voor de serre-club. En

niet enkel de jubilarissen, ook de collega's worden telkens

verrast door de goedmoedig-badinerende toon, waarop de

jongelui bij monde van één hun amikale waardering tot
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uiting brengen. Vandaag is het Frits Roumen, die, zij het

met eenzijdige penseelstreek - hoe kan het ook anders? -

het beeld voor ons oproept dat de jeugd van hen bewaart.

Na de ernstige woorden van de president nam mhr. Tim-

mermans die toon over om op fijnzinnige wijze een ver-

gelijking te maken tussen de in aard en optreden zo ver-

schillende 'voorwerpen' van ons feest, en die waarschijnlijk

beider erkentelijkheid voor de huldiging niet beter had

kunnen uiten dan door ronduit te verklaren dat zij dankbaar

waren dat Rolduc hen zo in het zonnetje had gezet. Met de

zang, de muziek van de harmonie, de bloemen en het ge-

schenk van de jongelui is dan de officiële viering ten einde.

De dag wordt feestelijk besloten met de indrukwekkende

muziek- en dansfilm: Westside Story.

27 april

'Wachten. . . wachten. Morgen gebeurt het. . . mórgen ge-

beurt het. . . en iedere dag was het parool morgen! . . . en

geduldig wachtten we maar af. Het orkest werkte wat het

werken kon, 's morgens repetitie en 's middags repetitie,

de harmonie blies wat ze blazen kon, want morgen. . .

morgen zou het kunnen gebeuren en dan moeten we klaar

zijn'. Zo begint in het Jaarboek van 1938 een hooggestemd

artikel dat de gebeurtenissen op Rolduc bij de geboorte

van prinses Beatrix beschrijft. Nu, 29 jaar later, verwacht

zij haar eerste kind en het land, dat natuurlijk op de hoogte

is, wacht vol belangstelling mee en hoopt op een voor-

spoedige bevalling. Als in de avond de Rijksvoorlichtings-

dienst officieel meedeelt dat onze kroonprinses het leven

heeft geschonken aan een gezonde zoon, haasten wij ons

naar de televisie, om de persverklaring te zien en de mi-

nister-president, die de gelukwensen van de regering aan

de jonge ouders vertolkt. Generen wij ons voor elkaar?

Is het niet veeleer zo dat wij alle onnatuur willen evermij-
den bij een gebeurtenis die vóór alles in de intieme sfeer
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van twee gelukkige mensen ligt? Wij planten geen her-

denkingsboom zoals toen - de arme, hij moest vorig jaar

wijken voor de garages - wij sturen geen telegram aan de

ouders, wij defileren niet met rood-wit-blauwe vlaggetjes,

noch trekken op naar Kerkrade om voor het raadhuis de

nationale hymne te zingen; wij steken de vlag uit, omdat

het feestdag is; wij luiden de klokken: God zegene moeder

en kind; wij zingen in de eetzaal het Wilhelmus, omdat

deze geboorte van landelijke betekenis kan blijken; en wij

lachen een beetje, omdat de eenvoudige gang van zaken het

gemarchandeer van het ministerie (wel vrij - niet vrij, half

vrij - heel vrij) beschaamd heeft. Want morgen is het de

hele dag Nationale Feestdag! En op

28 april

ervaren wij dan ook dat het zalig is te dartelen onder de

Oranjeboom. De morgen brengen wij door bij de cour-

klassen-choc-voetbalwedstrijden; 's middags gaan we heer-

lijk flaneren in Kerkrade, waar de vlaggen uithangen en

muziekgezelschappen een rondgang houden; en de avond

is voor Hitchcock, die ons een dik uur in spanning weet

te houden met De Man die teveel Wist. Voldaan gaan we

naar bed en we nemen het zelfs, als de volgende dag bekend.

wordt dat wij in afwijking van de regel op koninginnedag

geen vrij zullen hebben, een maatregel die de leiding des
huizes meent te moeten nemen om het aantal onderbrekin-

gen tijdens de lesweken te beperken. Het bittere drankje

wordt ons op een lepel suiker toegediend: de vrije dag zal

bij half-trimester worden gevoegd.

30 april

Ouderdag voor het noorden; die voor het zuiden valt tra-

ditiegetrouw op de donderdag daaropvolgend: hemel-

vaartsdag. Hoe lossen wij dat volgend jaar op, wanneer

noord en zuid op Rolduc weer hun betekenis hebben.

12 mei

Begin van de pinksteronderbreking, die zal duren tot de

zeventiende. Zoals de leerlingen hun thuisje, hebben de

leraren hun uitje!

Na Pinksteren beginnen de onderhandelingen met de Do-

maniale Mijn over dilatatievoegen die de gebouwen van al

te grote beschadigingen door de kolenontginning moeten

vrijwaren. Het voorstel daartoe gaat uit van de mijn; de

directeur zelf opent de besprekingen. Deskundigen zullen

uitmaken of het er vijf of zeven moeten zijn. Onze voor-

waarde is dat het werk de termijn van de zomervakantie

niet overschrijdt, zodat het leven ïn het internaat en het

onderwijs er geen hinder van ondervinden. Wij genieten

dit trimester al een voorproefje van zulk een ingreep: de

natuur- en scheikundige afdeling krijgt een nieuwe behui-

zing, in de vroegere HBs-vleugel; een plan dat reeds jaren

bestaat. Het aannemersbedrijf verwacht met deze verbou-

wing eerst op het einde van de grote vakantie klaar te

komen. Er zijn leraren die niet kunnen optornen tegen het

geklop en gehamer en het geraas van betonmolens en met

de klas een goed heenkomen zoeken. Bij deze verbouwing

wordt de zuidelijke klassenvleugel reeds losgemaakt van

de courvleugel.

20 mei

Het kan niet op dit trimester. Weer film, nu een Franse

van de cineast Truffaut: 451 graden Fahrenheit.

21 mei

Plakkaten, pamfletten, spandoeken; zang en tegenzang,

opmars der gladiatoren. Duimen op voor vier, voor drie

duimen neer; beide klassen duimen. Drie gym houdt de

ene zijde van het veld; aanmoedigen en schreeuwen, met

twijfel in het hart; tóch dapper: leert dc:;ervaring niet dat

ook het onmogelijke mogelijk is? Vier gym aan de andere
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kant, zeker van zijn zaak, zelfbewust; tóch niet heel gerust.

Een spel dat in snelheid, overgave en doldriest doorzetten

een competitiewedstrijd ver achter zich laat. Hoop, angst,

ontgoocheling, verontwaardiging, protest. De emoties wis-

selen snel. Hah - oei - oh - kom nou - foei! Na iedere goal

rennen de supporters het veld op. Vier gym het vaakst.

Wa!lt conform alle prognoses wordt het een grote overwin-

ning. Een ding is zeker, vier gym krijgt de beker, want ook

een onordelijk spelende vijfde heeft geen kans. Tot laat in

de avond klinkt dan het triomfgezang van de overwinnaars.

Maar voor de verliezers hebben wij een genereuze achting:

'Zij lieten in den strijd hun heldeninborst blijken, maar

's vijands overmacht deed eind'lijk hen bezwijken'.

24 mei

Presidentsfeest, of liever, herstellen wij de oude benaming

in ere: directeursfeest. Twee dagen van verbondenheid,

van goede wil. Op deze dag op gans Rolduc geen struik-

rovers, geen soldeniers; de galgen en raders zijn dan ook

opgeborgen. Met gelukkige gezichten zitten wij rond den

dis; wij pleisteren lang en vullen den buuc met ongemeene

gherechten. Luisteren in blijde verwachting naar Em.

Philippens, die loopjes met de heren neemt en ze zo geestig
weet op te dissen dat onze lever schudt. Want de leraren

hebben een gulle luim en willen vandaag het voorwerp van
zijn goedmoedige scherts zijn. En dan komt mhr. Silvius

een goedgemutste revanche nemen. 'Ingoed, steengoed,

ver. . . draaid goed', horen wij om ons heen mompelen.

Een speech, boordevol fijne toespelingen en verrassend van

opmerkingsgave; zijn tikjes zo licht als met het fijne ivoren

stokje van een Petronius toegebracht. Wij tafelen verder,

totdat het ijs in onze kelen gesmolten is en de feesteling,

die het feest handig tracht aftewentelen op de gemeen-

schap, 'het huis', na een toepasselijk ernstig slotwoord

het sein geeft en daarmee de atletiekwedstrijden opent. Er
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is ons nog iets bijgebleven van deze dag: het defilee doet

het niet meer! Hoezeer een dorado voor fotografen, voor

de jongelui klaarblijkelijk zoiets als het Duivelseiland.

Geen 'presenteert het geweer', maar eerder een 'morituri te

salutant'. De onwennigheid van de heren op het bordes

schijnt overgegaan op de schare, en de lustige marswijzen
van onze harmonie kunnen daaraan niets veranderen. Het

zal er wel van komen: ook deze, nog jonge traditie, zal

wel voor de bijl gaan. Zoals trouwens een andere, waarvan

wij toch niet willen dat haar executie tersluips geschiedt.

Weet u het nog: een stille zomeravond, een aandachtig

publiek op banken halvemaanachtig om het bordes; zwalu-

wen zwieren krijsend langs de gevels; nu en dan enkele

metalen slagen van de courklok. Op het bordes een mijn-

korps, of een ander, óók getrest en gevederbost. En dan

die prachtige beheerste klanken, oud of modern, in het

vallende duister. Het gebeurde vorig jaar voor het laatst,

toen de Koninklijke Harmonie van Voerendaal hier con-
certeerde.

Dit jaar vermeldt het programma koud en onromantisch:
7.30 uur film.

Het wordt de Tokyo-Olympiadefilm, die dan zelfs de

meest verstokte laudator tempo ris acti weet te boeien.

26 mei

Bar, barkruk, barkeeper. . . wij hebben ze allemaal. On-

vermoeid heeft mhr. Crombach met enkele jongens getim-

merd, geverfd; het resultaat: een gezellige 'tent', waar wij

in de weekenden ons biertje of framaatje drinken in pret-
tige kout.

27 mei

De RTVoogst een geweldig sukses met het oudje dat nog

vief genoeg blijkt: Potasch en Perlemoer.

Al met al een kostelijke en boeiende toneelvoorstelling.
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28 mei

Uitgangsdag voor de clubs; de Eifel trekt het meest, om

zijn schone vergezichten, zijn haarspeldbochten, maar ook

om de erwtensoep en het trappistenbier in Mariawald.

30 mei

Rolduciens-in-spe betreden nog wat aarzelend de drempel

van Rolduc voor het toelatingsexamen. Het aantal externen

onder hen is groter dan andere jaren en alletl slaan met

27
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instemming gade dat ook meisjes verlangend zijn 'om de

natuurlijkheid van hun geest te verruilen voor een zekere

graad van geleerdheid'. Die zullen wel slagen!

31 mei

Vij f gym bezoekt de School voor Theologie en Pastoraat

te Heerlen. Zij worden verwelkomd met een inleiding van

prof. M. Lemmen en vieren er in de avonduren de Eucha-

ristie met de bewoners. Daarna zorgen een gezamenlijke

maaltijd en een gezellig samenzijn voor een prettig besluit.

1 juni

Mhr. Smeets begint zijn taak als jeugdleider, mej. Aretz

haar spraaklessen.

3 juni

Zes gym neemt afscheid van Rolduc. Volgens goed gebruik

ontvangen zij de heren leraren in hun mannenverblijf; her-

inneringen aan zes lange jaren worden opgehaald; zucht-

jes geslaakt voor het komende mondeling, verwachtingen

geuit, naar toekomstplannen geïnformeerd. De dag daarna

verzorgen zij de hoogmis; wij zien ze voor het laatst in hun

qniform. En de verzorgde serenade onder het diner als

laatste groet valt zeer in de smaak.

5 juni

Van de reeks kermissen die Kerkrade-Oost en annexe ge-

huchten er vele jaren reeds op nahielden, is er maar nog een

het college van B. en W. heelhuids gepasseerd. En om de

externen de vreugde niet te vergallen, geven wij op deze

maandag een middag vrijaf. Terwijl ook de meeste inter-

nen hun geld deponeren in de diverse vermakelijkheids-

kassen, kiest vijf gym voor een hoger vermaak. Onder

leiding van mhr. Uitterhoeve leggen zij vele mijlen af naar

Keulen, waar zij Die Römer am Rhein bezichtigen, een
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tentoonstelling die een uitstekend beeld geeft van de Ro-

meinse beschaving in het land van Rijn en Maas.

Op deze dag beginnen de eindexamens. In drie groepen

zullen zij getest worden op inzicht en kennis. Wij hebben

een commissie, die wij later zullen zeggen bij monde van de

rector dat we haar dankbaar zijn voor de aandacht en het

begrip die zij bij de beoordeling der resultaten aan de dag

legde; zij bestaat uit de heren: dr. M. H. A. 1. H. van der

Valk, Rumpl; prof. dr. H. 1. M. van Rooyen, Amersfoort;

prof. dr. D. Th. J. ter Horst, Eindhoven; dr. A. H. J. Vis-

schedijk, Bunnik. Een van de kandidaten heeft zich voor

het mondeling teruggetrokken, een ander heeft de eind-

streep niet gehaald. Een resultaat waarop we trots zijn.

11 juni

De kleinen piepen de ouden na; alles in proportie, want

de plakkaatjes zijn wat pover en hun optochten doen wat

bleekjes aan in vergelijking met de show die de hogere

klassen elk jaar opvoeren. Maar hun enthousiasme is even

groot. Zij voetballen even fel en hun traantjes van teleur-

stelling en spijt zijn zeker zo gemeend. De V. Kaatjes zijn

de grote verliezers, la gaat met het bekertje strijken.

21 juni

Er is een zwerver in het bos, of een ander onguur persoon.

Hij waart er rond in een overjarig vehikel. Voorzeker heeft

hij weinig goeds in de zin. Zo denkt de ijverige bewaker

van ons huis, onze bedrijfsleider. Die zal hij eventjes de

poort wijzen! Hij nadert met rasse schreden. Hoe groot is

zijn verwondering, als hij bemerkt - dat een der eerwaarde

bewoners proefritjes maakt met zijn 'auto'!

23 juni

De hoogste klassen zijn reeds in de examens, àls Kerkrade

een bliksemactie houdt voor het arme Israël, dat overigens
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nog zo arm niet is, daar het zich zijn flinker naburen zo

duchtig van het lijf weet te houden. Ook van Rolduc doen

collectanten mee aan de inzameling voor dat land. Ook op

onze sympathie kan Israël immers rekenen.

25 juni

Laatste zondag van het schooljaar. Zuster Hilda is 5'0 jaar

geprofest! Een wel ongewoon jubileum en wij zouden het

ons nooit vergeven hebben, als wij, ofschoon het eigenlijke

feest eerst over enkele dagen gevierd wordt, haar niet onze

waardering en dank hadden doen blijken. Wij doen dit nu

al, met de harmonie voorop.

26 juni

Vandaag ontdekken de kosters de diefstal van de bekende

tinnen ampullen-schaaltjes uit de sacristie. 'Kenners' be-

weren dat elk wel 150 gulden waard is, voor de dief; voor

ons zeker meer. Politie komt onderzoeken en ondervragen,

maar veel hoop kan ze ons niet geven. Vermelden wij hier

dat er zich onder de vakantie nog zo'n betreurenswaardige

ontvreemding voordoet: dan blijken er enkele koperen

kaarsendompers verdwenen te zijn.

1 juli

Wij zijn in de finish; vandaag worden de winnaars be-

kend gemaakt. De heren kennen de uitslag al, de meeste

verliezers vermoeden hem wel, de eerst-geklasseerden

zien hem met vertrouwen tegemoet. De middenmoot ziet

bleek. De leraren hebben zich een beetje gehaast, want

reeds voor half vier weet ieder wat hij thuis te verwachten

heeft. Na een zitting in de aula, die allen te lang duurt en

slechts voor de prix van elke klas iets verblijdends heeft.

Monseigneur is er bij - voor het laatst? - en spreekt enkele

welgemeende wensen uit voor de komende vakantie. En

dan verlangen allen naar rust. Rust! Zalig! Maar voor

degenen die langer blijven om nog wat bezigheden af te

doen, is die er niet; want maandag reeds beginnen de

werkzaamheden van aannemersbedrijf Ruiters, dat in op-

dracht van de mijn ~dilata&evo~~~ gaat aanbrengen.

In het vervolg zullen wij weinig fraaie drempels moeten

overschrijden als wij ons naar klas, studiezaal, cour of kerk

begeven. De insnijdingen lopen van dak tot kelder en de

hevige drens van de boormachines doet vermoeden dat

vooral de dikke keldergewelven weerstand bieden. Om al

te grote stofverspreiding tegen te gaan zijn verscheidene

schotten geplaatst, die ons tot de merkwaardigste omwegen

nopen. De meesten van de leraren verlaten het huis; en

daarmee zetten zij een punt achter een nogal mat jaar.

Rest ons nog afscheid te nemen. Afscheid van mhr. Berkels,

oud-gediende, die begin, vervolg en einde van Rolduc als
Klein-Seminarie met ons heeft mee-beleefd en er een rol

van betekenis in heeft gespeeld. Een opsomming van de

diverse functies die hij op Rolduc heeft bekleed - als leraar,

surveillant, geestelijke leider, adviseur van diverse clubs en

verenigingen, waaronder de missievereniging en de akade-

mie, prefect van de externen enz. - heeft weinig zin, wan-

neer wij er niet tegelijkertijd bij vermelden het meer wezen-

lijke: dat hij bij al zijn aktiviteiten zichzelf geheel inzette

en de eigen stijl van zijn optreden gedragen werd door een

grote belangstelling voor de jeugd en de priesteropleiding

in ons bisdom. Nu hij ons bij de kentering gaat verlaten,

zeggen wij hem dank; wij, de leraren voor de steun en

vriendschap, de studenten van nu en voorheen voor wat hij

in hun leven betekend heeft. Een pastoraat dat hem geluk

brengt, is onze wens.

Een tweede dankwoord en heilwens aan kapelaan H.

Heijnen. Wij weten wel zeker dat zijn nieuwe priesterlijke

functie hem meer voldoening zal schenken dan het harde

handwerk temidden van de jeugd van het internaat.

En zo sluit uw kroniekschrijver een jaar en een tijdvak af.
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Wij wisselen het decor; het schouwtoneel zal Rolduc blij-

ven. De spelers zijn vrijwel dezelfden; zij zien niet meer

terug naar vroegere bedrijven: het oude bindt niet meer,

hun hart leeft er niet meer in. De rollen verschillen niet

zo veel. En wij vertrouwen op elkaar, om er samen een

goede vertoning van te maken. 1. W.





Romulus de Grote, blijspel van Friedrich Dürrenmatt

Toneel en Jaarboek. Sympathiseren het halfvasten-toneel

en het Rolducs Jaarboek met elkaar? Vorig jaar (1966),

toen er voor het eerst in de na-oorlogse geschiedenis van

Rolduc, de seminarie-tijd, geen jaarboek verscheen, ver-

dween ook het grote micarême-evenement van het toneel.

Of was het andersom: geen toneel, geen jaarboek? Dit

jaar (1967) keerde Thalia, de muze van het blijspel, terug
en kan men haar met foto's en al na-bewonderen in het

jaarboek van dit boekjaar.

Keuze van het stuk. Laten we het maar meteen bekennen:

Romulus de Grote, opgevoerd op 5 maart 1967 in de aula

van Rolduc, was in al zijn vertoningspracht een prachtver-

toning. J. A. C. Lenders heeft met dit stuk een goede greep

gedaan.

Naast de ontelbare manipulaties, die een regisseur aan-

wendt om een toneelwerk op poten te krijgen, blijft toch

zijn eerste daad, een juiste keuze uit het toneel-repertoire,

het belangrijkst. Dit stuk was 'keuze-gaaf'. Waarom? Mo-

gen we enkele redenen opsommen.

De inhoud van dit onhistorische, geschiedkundige, treurige

blijspel vertolkte ideeën en gevoelens, die ons de vreugde

en het verdriet over het herkennen van de eigen situatie

scherp lieten voelen. Romulus de Grote, de laatste keizer

van het Romeinse rijk, die enkel keizer is geworden om het

imperium om hals te brengen, heeft zo zijn eigen kippe~-
plan: hij fokt kippen met mais en in pais, om zodoende zijn
onderdanen niet te hoeven voeden met het bloed van de

oorlog. Dürrenmatt grijpt in dit stuk elke gelegenheid aan

om zijn ergernis over allerlei maatschappelijke mistoestan-

den te ventileren: onrecht, sportverdwazing, oorlog, forma-

lisme, bureaucratie, koppelarij etc. Hij preekt ons dit niet

aan, maar hij spreekt 011Saan, door ons te laten lachen

over de tonelistieke 'satyrs', die hun (en onze) bokken

schieten, door ons te laten huiveren voor de beestachtige

satyr van het menselijk onvermogen.

Dit stuk gaf vervolgens een groot aantal jongens de gele-

genheid om de opbouw van een toneelgebeuren actief mee

te maken, hetzij als RTVé-isten, hetzij als RTTé-isten.

Het was een ware toneel-happening van de eigen Rolducse

gemeenschap met een brokje 'love-in' en een fikse 'war-

ming-up' van enkele gastspelers (masculin et féminin).

Ook de passivisten, de toekijkende andere helft van het

Rolducs milieu, konden hun rol van toeschouwer enthou-

siast vervullen. Er was voor elk watwils, voor groot en klein.

Als men zich bijvoorbeeld in het eerste bedrijf aan de ont-

bijttafel van Romulus niet steeds kon spitsen op de scherp

cynische uitspraken van een Romulus, dan kon men zich

nog altijd vermaken over dat éne eitje, dat op een groot

dienblad werd opgediend, of over de Griekse antiquair, die
de borstbeelden van de Romeinse keizers met een ladder

beklom, afstofte en beloerde. Als men de tragiek van een

Aemilianus in het tweede bedrijf niet gemakkelijk kon be-

grijpen, dan viel er nog wat te beleven aan de rookpluimen,

die in rook opgingen (hé RTT?), of aan het pluimvee

dat in levende 'vere' op het toneel hokte en tokte, of aan

de opschriften 'voor regt en frijhijt', een vondst van de re-

gisseur om de spellingkwestie te persifleren. In iedere scène

.was er die mengeling van het serieuze woord met het luch-

tige gebaar, of de ernstige handeling uiteenspattend in een

ontspannend woord. Décors, kostuums en regie-vondsten

maakten het geheel tot een bekijkenswaardig kijkspel, ver-

rassende teksten en vlotte en genuanceerde tekstzegging tot

een luisterrijk luisterspel, en de chaotische vermenging van

satire, blijspel en drama tot een subtiel denkspel.

Spelopvatting: creatie en interpretatie. Behalve door het

33



Romulus de Grote

spel zelf verraadde de regisseur zijn spelopvatting in zijn

voorwoord. Hij zegt daar: 'Voor het overige is het niet ver-

boden, dat U zich met de keizerlijke boer Romulus en met

alle marionetten om hem heen danig amuseert'. Daar komt

de eerste marionet: Spurius Titus Mamma. Hij vermoeide

ons tot lachens toe met zijn vermoeiende moeheid. Dürren-

matt hekelde in hem de onmenselijke sportprestatie. Ntr-

gens konden we een beetje deernis voelen met dit slacht-

offer van de sportverdwazing. Zat het e.r niet in, Dürren-
matt, of kwam het er niet uit, regisseur en speler?

Tullius Rotundus. De regisseur koos een speler val} klein

postuur, kennelijk om de nietigheid van de binnenlandse

politiek van het imperium romanum te karikaturaliseren.
Of was het alleen maar omdat deze kleine marionet een
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duidelijke stem had? Ten duidelijkste in de uitroep: 'een

broekenfabrikant!' Apollyon, een Grieks kunsthandelaar,

vermaakte ons door zijn rondborstige gebaar, zijn beelden-

storm en zijn visie op de cultuur. Toch~epaalde meer de

mise-en-scène zijn optreden, dan dat hij op eigen wijze de

sjacheraar vermenselijkte. Ook Mares was beslist alleen

weergave van bral- en praalzucht; om niet te spreken van

Theodorik, die doerak van kruiperigheid en militarisme.

Fosforides en Sulforides droegen slechts het etiket van de

heet-hoofse etiquette. De kok kwam even uit de keuken om

zijn witte muts, zijn kippen en het bebloede mes te laten
zien, maar niet om een beeld te geven vàn zichzelf. Bij

Phylax, de toneelspelèr, trok de regisseur heel soepel en be-

weeglijk aan de touwtjes en daardoor aan onze lachspieren.



Romulus de Grote

Maar de bewogen ondertoon, de fijnzinnige ernst, die Rea's

ondergang voorspelt, naar het beeld van Antigone, kwam

om in de grove groeven van het karakterloze karikatuur.

Pyramus en Achilles, de oude kamerdienaren van keizer

Romulus, waren levende aanklachten tegen de bespottelijke

verzuiling: als zuilen stonden ze voortdurend tegen de

deurpost gedrukt; als eerbiedwaardige zoutzakken stutten

ze zoetjesaan de bittere last van het verzuurde Romeinse rijk.

De figuren werden door de spelers in woord en gebaar

goed getypeerd, waarbij toch ook nu weer de typering meer

in het oog sprong dan de karakterisering.

Al deze marionetten, al deze karikaturen hebben zonder

uitzondering verdienstelijk theater gemaakt en ons daar-

door vermaakt. Zij gaven ons wat de regisseur beloofde in

het voorwoord. Maar wat vraagt nu Dürrenmatt in zijn

nawoord, dat hij als recensent op zijn eigen stuk geschreven

heeft? 'Menschlichkeit ist vom Schauspieler hinter jeder

meinel' Gestalten zu entdecken, sonst lassen sie sich gal'

nicht spielen. Dies gilt von allen meinen Stücken'. Quod

volumus, libenter credimus, zou een uitspraak van Romulus

kunnen zijn in echt klassiek latijn. De wens is de vader van

de gedachte. Want als men het stuk nog eens leest en be-

studeert, dan voelt men aan, dat de meeste figuren - vooral

de hierboven aangehaalde - meer een vertekening zijn van

een heel bepaalde gedachte dan een scherpe tekening van

echt menselijke gevoelens, meer marionetten dan karakters.

In zoverre is de interpretatie van de regisseur boven die
van de criticus Dürrenmatt te verkiezen en te aanvaarden.

Van de andere kant komt men tot de verrassende ontdek-

king dat, waar enkele toneelspelers van echt speeltalent

getuigden, zij hun rol wisten te brengen op het niveau van

een echt karakter. Nemen we eerst Zeno de Isauriër (Jac.

Janssen). Deze keizer van het Oostromeinse rijk was ge-

sneden uit het houterige hout van het formalisme en de

dikdoenerij. Hij was koddig, voorzover hij zijne eminentie

het Byzantinisme speelde, maar van de andere kant wekte

hij begrip voor zijn situatie. Hij vroeg wat menselijk mede-

leven, in zoverre hij liet merken, dat de last van formalisme

en ritualisme hem zwaar drukte. In deze figuur legde

Dürrenmatt duidelijk de meerledigheid, die het menselijk

karakter vraagt. En speler en regisseur speelden beide mo-

gelijkheden uit.

Bij de persona van Aemilianus was dit alles nog sterker.

Hij was een open boek voor alles wat betreft concentratie-

kamp, mishandeling en ontering. Een fanaticus, die het

bloed uit zijn aderen liet stromen voor het vaderland en

zelfs de liefde wilde verdoezelen achter zijn wraakgevoe-

lens. Aemilianus (John Royen) was niet zomaar de lede-

pop van het lij den, maar gaf steeds reliëf aan het mense-

lijk lijden door te laten voelen, dat de beestachtige oorlogs-

handeling de mens een hersenspoeling geeft, waardoor hij

moet worden als een Aemilianus. De speler bracht deze rol

met zo'n genuanceerde subtiliteit, dat we Dürrenmatts eis

van 'menschlichkeit' konden begrijpen. Hier vonden de

creatie van de schrijver, de re-creatie van de regisseur en

de herschepping van de speler het meest hun eenheid. Cae-

sar Rupf (Henk Janssen), industrieel, voor wie het hemd
nader was dan de rok, maar die het vooral moest hebben

van de broek, bezat de lachwekkende overmoed van de

nouveau riche, maar bleek ook de arme mens, die gevangen

zit in de beperkte ruimte van zijn onvermogen. Dat is

Dürrenmatts bedoeling bij iedere figuur: de buitenkant van

de mens geeft een prikkel tot lachen (komedie), een blik

in de mens een schok van medelij den (drama). Ook Julia

(Nel Arets), de echtgenote van Romulus, die, hoewel bij

de keizer niet erg in, toch dankzij de keizer keizerin was

geworden, viel in het kader van Dürrenmatts eis (= be-

doeling) niet uit de toon. Wel had ze wat moeite om met

haar lieftallig figuur de hoofse en serpentachtige keizerin

35



Romulus de Grote

te vertolken, maar ze wist haar figuur uitstekend te redden

door haar perfecte dictie en intonatie. Rea (Aggie Weling)

sloeg een goed figuur. Haar Weltschmerz-kuren leken aan-

vankelijk ietwat overdreven, maar bleken later toch een

diepe zin te hebben. Tenslotte Romulus, de grote rol van de

avond. Een zeer zware rol, omdat hij zo licht gespeeld moest

worden. Nico Arets bood over het algemeen het hoofd aan

deze hoofdrol, zoals Dürrenmatt het had bedoeld. Een Ro-

mulus, geestig, geestelijk ontspannen, menselijk, maar ook

onverbiddelijk hard in het handhaven van een ondubbel-

zinnig standpunt, wiens tragiek lag in de komische wending

van het slot, dat hij niet de verwachte dood mocht onder-

gaan, maar met pensioen werd gestuurd. Dat hij zelfs deze

levende dood kon accepteren, maakte hem uiteindelijk tot

Romulus, de Grote. We hebben alle bewondering en lof

voor de speler, die als kippenboer de keizerskroon spande

en als keizer zo uitgebalanceerd boerde. Wel vonden we,

dat onze Romulus het publiek al te gauw sympathiek voor-

kwam. De uitspraken van Spurius Titus Mamma en Aemi-

lianus respectievelijk op het einde van het eerste en tweede

bedrij f: 'Rome heeft een schandalige keizer!' en 'Weg met

de keizer!' konden we niet helemaal aanvoelen, omdat

deze Romulus vrijwel vanaf het begin onze sympathie weg-

droeg. De regisseur had in ieder geval door middel van

grime en kleding de figuur van de bijna onbeschofte, bru-

tale kippenfokker, wiens onzinnige houding een zinnig
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mens op het eerste gezicht tegen de borst stuit, kunnen

aandikken. Pas in het derde en vierde bedrijf mocht Ro-

mulus zijn ware keizerlijke en hoogstaande wezen onthul-

len. De regie had, kennelijk vanuit een andere opvatting,

niet op deze tweespalt aangestuurd. Dat het spel van Ro-

mulus in de grote slotscène van het derde bedrijf iets te

retorisch-dramatisch uitviel, lag volgens ons meer aan de

reactie van de zaal, waar enkele kuikens en kippen ondanks

alles de sfeer verkakelden, dan aan het speeltalent van

Nico Arets. Menige repetitie staat borg voor deze uitspraak.

Slotopmerking. We geloven, dat Friedrich 'Dürrenmatt,

zoon van een predikant, en J. A. C. Lenders, priesterzoon,

qua creatie en interpretatie, elkaar ieder een hand van de

waarheid hebben gereikt. Hoe semi-oecumenisch naar

klinkt dit! Edoch. . . dit toneelstuk over het laatste jaar van

het Romeinse rijk was zeer actueel in het laatste jaar van de

seminarie-periode en daarom konden we de uitspraken van

Romulus hartgrondig verstaan: 'Spielen wir noch einmal,

zum letzten Mal, Komödie', en: 'Wer so aus dem letzten

Loch pfeift wie wir alle, kann nur noch Komödien ver-
stehen' .
Wat brengt de volgende Rolducse periode! ? We hopen in

ieder geval, dat het toneelleven in de toekomst op evenveel

succes kan bogen als het in dit laatste jaar geboekt heeft.
A.S.



Personenin volgorde van opkomst:

Spurius Titus Mamma, prefect Toine Geurts

van de ruiterij

Pyramus, kamerdienaar van
keizer Romulus

Achilles, kamerdienaar van
keizer Romulus

Romulus Augustus, keizer van

het Westromeinse rijk

Tullius Rotundus, minister van 'Jan Hoovers
binnenlandse zaken

Romulus de Grote

Apollyon, kunsthandelaar

Julia, echtgenote van Romulus

Rea, dochter van Romulus

Mares, minister van oorlog
Zeno de Isauriër, keizer van het

Oostromeinse rijk

Fosforides, kamerling van Zeno

Sulforides, kamerling van Zeno

Caesar Rupf, industrieel
Kok

Aemilianus, Romeins patriciër

Phylax, toneelspeler
Odoacer, vorst der Germanen

Theodorik, zijn neef

Verder spelen mee:
arbeiders

ijlboden

assistenten van minister Tullius

dienstpersoneel

Jac Schuffelers

Henny Driessen

Nico Arets (a.g.)

Henk Brauer

Nel Arets (a.g.)

Aggie Weling (a.g.)

Ed Luxembourg

Jac Janssen

Paul Smits

Paul Damoiseaux

Henk Janssen
Guido Amkreutz

John Royen
Gerard Evers

Jan Tax
Hub Lemeer

JooP de Man

Ruud Stapel

Harry Sauren

Eugène Hombergen

JooP de Man (d)

Ruud Stapel (d)

Sjef Houppermans

Ton Janssen

adjudant
Romeinse soldaten

Gerard Evers (d)

Harry Sauren (d)

Eugène Hombergen (d)

Sjef Houppermans (d)

Ton Janssen (d)

Paul Opgenort
Pieter Stassen

Jeu Tacken

Pierre Urlings

Germanen

decor ontwerp: J.Stassen, uitvoering RTT en St. Lucas

belichting: RTT grime: H. de Serno

regie: J. A. C. Lenders geluid: Discotheek

souffleur: P. Delahaye

costuums: J. de Munnik, Den Haag

De Harmonie speelde o.l.v. de heer E. Gerards:
vóór het stuk:

Arosa, mars van Oscar Tschuor

Ouverture fantastique van A. Govaert

na de pauze:

Escamito, paso doble van R. Bourbon
La Housarde, valse militaire van L. Ganne
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1965/66

De herinnering vervaagt gauw, al blijven vele indrukken

achter: wie kan zich nog duidelijk voor de geest halen wat

hij twee jaar geleden te zien en te horen kreeg? Toch willen

wij trachten, in deze kroniek de verschillende evenementen

van het culturele leven de revue te laten passeren. Dat het

in vogelvlucht gebeurt, zal eenieder begrijpen: ook ons

geheugen is maar menselijk.

Laten wij beginnen met de films. Die waren er nogal wat,

ondanks het uitblijven van een filmfestival. Zo werden er

films vertoond die wij allen mochten bijwonen, films

alleen voor de kleineren, films alleen voor de groteren.

Films die het huis ons aanbood, films die Lumière tegen

betaling liet draaien, en zelfs een film van de Culturele

Kring.

Het begon met ALLEMAN,van Bert Haanstra (26 septem-

ber). Dit intelligent getekend portret van de Nederlandse

mens toont ons onszelf, ontroerend, vermakelijk en soms

ronduit lachwekkend. Een mooi werkstuk, dat in samen-

spel met het voortreffelijk commentaar van Simon Carmig-

gelt vol begrip en humor onze kleinburgerlijke hebbelijk-

heden belicht. Aan de film ging een documentaire van

Haanstra vooraf, DELTA-FASEI, een hymne aan Nederland,

mag men wel zeggen, die het vernuft en de moed bezingt

waarmee wij onze erfvijand, het water, wisten te keren en

tot vriend te maken door de dichting van het Veerse gat.

Soms moeten de kleineren beziggehouden worden. Dat was

dan blijkbaar noodzakelijk op 12 oktober. Men deed het op

de projectiezaal, met een avonturenfilm: VIERMANNENEN

EENJEEP. De rolprent werd met succes vertoond bij gele-

genheid van het einde van de retraite.

Het is niet gemakkelijk met Missiezondag telkens een film

te vinden, die niet alleen in het kader past, maar ook de

moeite van het aankijken waard is. OPROERIN HET VERRE

OOSTEN(The ugly American) beantwoordt niet helemaal

aan die eisen. Het is wel een produkt dat in het genre van

de politieke film enigszins boven de middelmaat uitstijgt

en waarvan bepaalde scènes beslist geslaagd te noemen zijn;

men vraagt zich echter af, wat precies de bedoeling van de

regisseur is geweest met dit verhaal, dat zich in een fictieve

staat van Z.O.-Azië afspeelt temidden van communistische

en nationalistische intriges. - Wij zagen deze film op 24
oktober.

De titel dekt de inhoud niet: DE EENZAAMHEIDVANEEN

LANGE-AFSTANDS-LOPERis geen uitgesproken sportfilm,

maar behandelt het conflict van een jongeman op een En-

gels internaat, die, voortreffelijk atleet, op het laatste mo-

ment weigert, voor zijn school de overwinning te behalen.

De film kwam op 12 december te Rolduc in vertoning.

Hoe kan men over vogels een griezelfilm maken? Als je

Hitchcock heet, sta je voor niets - maar heeft de meester
zich ditmaal niet een beetje overschat? Wat is eigenlijk de

reden waarom die vogels het plotseling op de mensen heb-

ben gemunt? En zijn de truc-opnamen, die de aanvallen

van de dieren suggereren, niet een beetje té duidelijk?

Geen beste Hitchcock, dachten wij, al viel er op 23 januari

bij deze 'heimweefilm' toch wel van 'suspense' te genieten.

Een groots kunstwerk, menen sommigen; altijd hetzelfde

thema, denken anderen: het schijnt Bergmans kruis te zijn,

nog steeds de meningen verdeeld te houden. Persoonlijk

vinden wij HETZEVENDEZEGEL(6 februari) een werk van

zeer grote betekenis. Dit legendarische verhaal in middel-

eeuwse sfeer, symbolisch zwaargeladen, is rijk aan diep-
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Zlilillge gedachten, die vaak een filmisch knappe vorm
vinden. Men behoeft slechts te denken aan scènes als de

schaakpartij met de duivel, de boeteprocessie, de tocht door

het woud: met vele andere zijn zij onvergetelijk. Toch geeft

Bergman ook hier weer al te makkelijk aan zijn toneel-

neigingen toe, zowel in zijn dialogen, die hun schoonheid

te uitsluitend aan het woord ontlenen, als in de regie van

bepaalde scènes, waarvan met name de biechtscène opval-

lend is. Al met al echter blijft hij een grootmeester, die

met beklemmende films de mensheid levensvraag na

levensvraag in het gezicht gooit, gegrepen als hij zelf is

door een ongeneeslijke existentiële angst.

Wie meende, in SALVATOREGIULIANOvan een lekker mis-

daadverhaal te kunnen gaan smullen, kwam op 27 februari

bedrogen uit. Regisseur Francesco Rosi hanteerde zijn ca-

mera weliswaar bijna vlekkeloos en zorgde met behulp

van functioneel gebruikte flash-backs voor een boeiende

vormgeving; doch dit alles stond in dienst, niet van een

vertelsel, maar van wat haast een sociaal-politieke docu-

mentaire over Sicilië en' de Maffia leek - gesneden koek

voor liefhebbers, wat zwaar te verteren voor wie van lich-

tere kost houden.

Deze laatsten kwamen uitvoerig aan hun trekken op 13

maart"met ALLEZFRANCEvan Robert Dhéry. Hemel, wat

een kolder! Rugbywedstrijd Engeland-Frankrijk, tanden

uit de mond, bezoek aan de tandarts, verkleedpartij, uni-

form van politieagent, en dan stort Robert zich in de dolle

avonturen, de daverende grappen, de idiote situaties, alle-

maal verteld in een overrompelend tempo. Ontwapenende

humor, heerlijke ontspanning!

Voor VK tot en met 3 gym liet de Culturele Kring op

18 maart DE MAN MET DE VIJF PASPOORTEN(Charade)

van Stanley Donen vertonen, in technicolor en met in de

hoofdrollen Cary Grant en Audry Hepburn. Zij kregen te

doen met een nogal absurd spionageverhaal, waarin een

geheim agent wordt vermoord, die over vijf verschillende

paspoorten blijkt te beschikken en de charmante jonge we-

duwe in aanraking komt met een drieste vrijgezel, eveneens

geheim agent en eveneens in het bezit van vijf identiteiten,

welke successievelijk en telkens op zijn onverwachtst wor-
den onthuld. De macabere details verliezen in hun over-

drijving veel van hun rauwheid en raken als vermakelijke

elementen geïntegreerd in dit spel vol dwaasheden en

uitzonderlijk spitse dialogen.

Oók in technicolor, maar dan in superpana-vision, óók met

sterren van formaat, maar dan in eep heel bataljon: Peter

O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins,

Om ar Sharif, wist David Lean de wonderlijke Engelsman

T. E. Lawrence, in 1888 geboren en in 1935 om het leven

gekomen, gestalte te geven in LAWRENCEOF ARABIA.Deze

ongekroonde koning der Arabieren maakte zich verdien-

stelijk in de strijd tegen de Turken, verenigde de Arabische

stammen, beëindigde persoonlijke veten. Men kan niet zeg-

gen dat Lean met deze rolprent het peil haalde van zijn

River Kwai: wij vonden de avonturen minder boeiend en

het tempo in sommige passages erg traag. Daar staat tegen-

over, dat de scènes in de woestijn met groot vakmanschap

zijn gefilmd. - De film werd vertoond op 20 maart, bij

gelegenheid van het veertigjarig priesterfeest van mhr. Pop

en het zilveren feest van de heren Meertens en Wijnen.

Met enige fantasie gemaakt is wel het filmpje VLUBBER

VLIEGTWEER,dat ons op 27 maart onschuldig vermaak

bood. Dat Vlubber vliegen kon (met zijn auto), wisten wij

reeds, maar nu fabriceert de vindingrijke uitvinder prepa-

raten, waardoor vallende voorwerpen en mensen opstuiten
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en nimmer meer breken of iets breken. Zelfs kan hij in de

natuur ingrijpen door regen te maken: hij schiet een wolkje

weg en het plast. In de keuken.

In een uiterlijk rustige, kleinsteedse gemeenschap ontstaat

beroering, wanneer een magische circuskat, door het af-

zetten van zijn bril, de mensen een kleur doet aannemen,

die hun ware aard verraadt. Onder aanvoering van de

school directeur verstoppen de ontmaskerden het beest,

maar de kinderen van het dorp, die in het dier een symbool

van vrijheid en waarheid zien, verdwijnen uit protest en

houden zich schuil tot de kat weer te voorschijn wordt ge-

haald. ALSDEKATERKOMT,een Tjechisch sprookje, sprak

ons op 30 april aan door het vermakelijke verhaal met zijn

algemeen menselijke strekking. Ofschoon de regisseur soms

wat lang verwijlt bij een eenmaal ingezet thema, is de film

met poëtisch gevoel gemaakt en getuigt van talent en
fantasie.

Op Wereldkindsheidsdag, 18 mei, zagen wij HAND IN

HAND,een poging om duidelijk te maken, hoe ook kinde-

ren kunnen bijdragen tot de verzoening van blanken en

kleurlingen.

En als het jaar bijna ten einde is, vragen wij van een film

nog maar één ding: dat hij ons bezig houdt. Aan die eis

beantwoordde op 7 juli DE MAN IN RIO wel. Spanning

genoeg.

Naast deze veertien filmvertoningen waren er uitvoeringen

en voorstellingen van velerlei aard.

De belangstellenden van 3 gym en hoger gingen op 28 ok-

tober, in het kader van de Culturele Kring, een LSO-CON-

CERTbijwonen in het Hubertushuis te Kerkrade, voor het

eerst op een avondlijk uur buitenshuis. Op het programma

stonden composities van Händel en Honegger en de prach-
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tige vierde symfonie van Beethoven. Het orkest concer-

teerde verrassend goed, hetgeen wij al jaren n~et meer
gewend waren. Inderdaad: zó muziek beluisteren, tesamen

met volwassenen - het was aardig druk! - heeft oneindig

meer zin dan een jeugdconcert, waarvoor musici en toe-

hoorders zich blijkens de ervaring maar matig inspannen.

Op 12 januari trad het LSOwederom voor ons op, nu onder

leiding van gastdirigent Bart van Beinum.

Iets heel anders was een praatje van mhr. F. A. Kraat,

leraar te Heerlen en Kerkrade, over ITALIAANSEREISIM-

PRESSIES,geïllustreerd met, voor een amateur, uitstekend

geslaagde diapositieven. Voor de kleineren op 10 novem-

ber, voor de groten op 23 mei.

Documentair toneel blijft een hachelijke zaak: de drama-

turg moet zijn aan de realiteit ontleend materiaal herschep-

pen en het anderzij ds herkenbaar laten. Wij hadden niet

de indruk, dat Felix Lützkendorf daarin met zijn DALLAS-
22 NOVEMBERhelemaal geslaagd was. Of kwam het door-

dat wij, na alles wat dat fatale schot had losgeslagen, niet

meer in Lee Oswald als enige dader geloofden? Hoe het zij,

de uitvoering, die het Grenzlandtheater op 29 november

van dit stuk gaf (voor de groten van de Kring), moge haar

verdiensten hebben gehad, onder de indruk raakten wij

maar matig.

Eigenlijk is het jammer, dat wij in het Jaarboek van '64/65

geen speciale pagina aan het Filosofentoneel hebben ge-

wijd, want nû zou het in alle opzichten verantwoord zijn

geweest, uitvoerig op MARIE-OCTOBREin te gaan. Iedereen

moest erkennen, dat de heren zich met hun gastspeelster

volkomen revancheerden, na de halve mislukking van het

jaar tevoren. Dit was zeer goed toneel, én wat het stuk

betreft, waarin de spanning om de ontmaskering van de
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verrader voortdurend voelbaar bleef, én wat het spel be-

treft, dat, op hoog niveau, de toeschouwers van klein tot

groot in de ban wist te houden. Voor de allerlaatste maal

een Sint-Kathrien-uitvoering op Rolduc: de jongeren be-
seffen maar half, aan welk een stralende traditie hiermee

een einde komt, doch alle ouderen stemt het weemoedig,

dat de filosofen nu voor immer het doek gesloten laten.

Goed is, dat het gesloten werd over zo'n excellente voor-

stelling. . .

M '46 is een amateurgroep. Dat die lui echter toneel kun-

nen spelen, bewezen zij op 20 januari. Op uitnodiging

van de Culturele Kring kwamen zij het blijspel WELTE-

RUSTENvoor het voetlicht brengen. Er werd niet gelachen,

maar gebruld om de gekke verwikkelingen, die ontstonden

toen vader en moeder eens een rustige dag wilden hebben

en de hele familie, de een na de ander, natuurlijk onaf-

hankelijk van elkaar, de goeie ouwetjes op het lijf viel.

Rust dan maar wél, in zo'n dolle nacht! Het spektakel werd

met genoegen aangekeken door VKtot en met 3 gym.

De jaarlijkse tocht naar Aken op 1 februari. Ofschoon het

peil van de solisten de laatste jaren wat minder hoog ligt

- de sterren trekken nu eenmaal spoedig naar elders -

zijn regie, decors, kostuums en koor ook tegenwoordig nog

tot in de puntjes verzorgd, en je moet een snob wezen als

het je onberoerd laat. Op ZAR UND ZIMMERMANNvan

Lortzing had men weer eens zeer goed zijn best gedaan.

Het is een frisse en vrolijke opera, geschreven met een

scherp gevoel voor toneel en een onuitputtelijke verve,

muzikaal misschien niet groots, maar niettemin meeslepend.

Ter viering van zijn 20-jarig bestaan had M '46 onder regie

van Elise Hoomans het voor amateurs lang niet gemakke-

lijke stuk van Hugo Claus, BRUID IN DE MORGEN, in studie

genomen. Het werd op 13 mei voor de groteren van de

Culturele Kring in de zaal van de broeders te Bleyerheide

gespeeld. Een mooie uitvoering van een mooi toneelwerk.

Men zegt wel eens, dat de poëzie van Claus opbloeit uit

een mestvaalt. Zonder het stuk geweld aan te doen, beperk-

te M '46 zich tot de poëzie. Hoe gaaf kwam het tere ge-
geven van de kinderlijke vriendschap tussen broer en zus

tot leven! Hoe echt was de kordate moeder, de sullige

vader! Vooral tijdens de twee eerste bedrijven had men

haast onafgebroken de indruk, midden in het leven te staan.

Naderhand verschenen tekst en spel meer in het teken van

de dramatiek: wij huiverden om wat de mens zijns ondanks

zichzelf en zijn medemensen kan aandoen - een huiver
als onder het fatum der antieken.

Het laatste culturele evenement was een heel wat eenvoudi-

ger aangelegenheid. Truus Hooyer gaf namens de Kring

voor VK tot en met 3 gym een VOORDRACHTAVOND.Zij

is een talentvolle kunstenares, met een warme stem, soe-

pele dictie en een groot gevoel voor de waarde van de tekst.

Ook haar repertoire-keuze verdient lof: geen al te lange

stukken, meest in het komische genre. Maar eis van de

jeugd eens stilte op een mooie avond in juni!

1966/67

Over het afgelopen jaar mogen wij iets uitvoeriger zijn.

Al spoedig kregen we de eerste film, op 11 september:

D'R MOET NU MAAR EENS GETROUWD WORDEN (Le soupi-
rant), een komedie van Pierre Etaix. Tja, ons lijkt dat

Monsieur Etaix, die met dit werk zijn debuut maakt als

scenarioschrijver, regisseur en acteur, nog lang geen Mon-

sieur Hulot is. Als leerling van Jacques Tati zou hij toch
moeten weten, dat een filmkomedie niet zonder meer het

resultaat is van een opeenstapeling van gags en nadrukke-
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lijke effecten. Het gegeven is wel leuk: een jongeman van

goeden huize probeert de vrouw van zijn dromen te vinden.

Gemakkelijk is dat niet. Is hij in zijn dromen een Don Juan,
die de vrouw aan zich weet te binden, in de realiteit slaat

een Zweedse schone zijn verzoek af, doodeenvoudig omdat

zij (nog) te weinig Frans kent om hem te verstaan, en ook

zijn verliefdheid op een televisiester loopt op niets uit.

Aan het slot kent het Zweedse meisje natuurlijk Frans

genoeg om een huwelijk met hem aan te durven. De film

bezit veel grappige, charmante en poëtische momenten,

maar, zoals gezegd, de uitwerking is nog verre van vol-

maakt, al mag men Etaix tot de veelbelovende talenten
rekenen.

Op 15 oktober keken 5 en 6 gym naar LE DEFROQUEvan

Joannon, met een van Frankrijks meest befaamde acteurs,

Pierre Fresnay, in de hoofdrol. Sinds het ontstaan van

deze film, nu al weer een jaar of twaalf geleden, hebben

er zich in de wereld van geloof en ascese een aantal zo

ingrij pende veranderingen voorgedaan, dat wij, eerlijk

gezegd, een beetje moeite hadden, het eigenlijke probleem

te onderkennen. Toen werd een uitgetreden priester nog

ruwweg 'afvallige' genoemd, niet alleen liefdeloos door

de Kerk, maar ook door de maatschappij uitgestoten. Ver-

der konden wij moeilijk geloven in de authenticiteit van

Maurice' s vriend, de zoetelijke seminarist Gérard, en in de

onwezenlijke consecratie-scène in de bar. Maar al was het

gegeven voor ons niet meer zó overtuigend, de prachtige

compositie en de indringende cameravoering, de rijmende

beelden en de suggestieve muziek maken dit filmdrama

tot een kunstwerk, dat ook nu nog alleszins te genieten

valt, én aanleiding geeft tot interessante discussies.

Missiezondag 23 oktober bracht ons de veelbesproken film
van Pier Paolo Pasolini, IL VANGELOSECONDOMATTEO.
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Zo trouw mogelijk volgt de regisseur het evangelieverhaal

van Mattheüs, dat als het ware zijn scenario is, op de voet.

Dat hij dit verhaal laat spelen in Zuid-Italië, met Italiaanse

acteurs en in een Italiaans landschap, verandert wezenlijk

niets. Grote waardering kan men hebben voor de sobere

uitbeelding, die het gevaar van religieuze romantiek over

het algemeen zeer goed vermij dt. Maar wordt door deze

film recht gedaan aan de werkelijke waarde van het evan-

gelie, en kán daaraan wel recht gedaan worden? Wat

Pasolini filmde, en zeer bekwaam filmde, is in feite een

passiespel met een waardige Christusfiguur in een sobere

en indrukwekkende entourage.

De jongeren van de Culturele Kring togen op 18 november
naar de Rodahal om daar Molière' s SCHELMENSTREKEN

VANSCAPINte zien, uitgevoerd door Proloog uit Eindho-

ven. Een dubbele gok: hoe doet de hal het als toneelzaal,

en: wat is Proloog als toneelgroep waard? Het antwoord

gaf Molière: zijn Scapin is wel zo'n springlevende toneel-

figuur, dat hij onder alle omstandigheden succes waarborgt.

Enthousiast gaf het jeugdige publiek na afloop uiting aan

zijn dankbaarheid.

De in 1858 door Verdi gecomponeerde opera, UN BALLO

IN MASCHERA,zagen 3 tot en met 6 gym op 22 november

in Aken. In muzikaal opzicht een rijk werk, staat dit bal in

Verdi's ontwikkeling tussen La Traviata en La Forza del

Destino. Het libretto van Antonio Somma weerspiegelt het

verhaal van een tragische liefde. Koning Gustaaf III van

Zweden bemint Amelia, de vrouw van zijn trouwste vriend,

graaf van Ancharström. Voor deze schuldige liefde moet

de koning boeten: op het gemaskerd bal valt hij door een

kogel van de graaf.

Het was lang geen perfecte uitvoering, die het Stadttheater

ons van dit moeilijke muziekwerk bood.
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In de toneelzaal van de HBSgingen op 7 december allen

kijken naar een origineel program, dat onder de titel JIJ

SPLIJT MIJN HART IN TWEEENgepresenteerd werd door

Proloog (Culturele Kring-voorstelling). Verschillende

fragmenten uit het wereldtoneel, over diverse perioden

verdeeld, waren zo gekozen, dat zij een conflictsituatie

tussen twee generaties illustreerden. Het conflict werd tel-

kens door de samensteller van het program, Ben Aerden,

ingeleid. Het meeleven met de figuren, waaromheen de

conflicten ontstonden, werkte verhelderend en, met name

in het fragment uit Molière's Ingebeelde Zieke, vermake-

lijk. Ons werd echter duidelijk, dat het spelersmateriaal net

niet sterk genoeg was om de bedoelde gedachte tot een

overtuigende toneelwaarheid te maken.

Bijna twee uur luchtig vermaak, met heel veel dolle humor

en een spoort je spanning, dat was DEEENDENDECADILLAC

(Le Corniaud) van Gérard Oury, de filmkomedie die. wij

op 11 december te zien kregen. De deftige en druk-doende

zakenmanSaroyan(Louis de Funès) - die in feite de leider
van een smokkel bende is - vernielt met zijn luxe-auto het

lelijke eendje van een eenvoudige handelsreiziger. Geen

nood echter! De man mag een kostelijke vakantiereis ma-

ken in een super-de-Iuxe-cadillac. Dat die tot in de onge-

loofwaardigste hoekjes met smokkelwaar is gevuld, daar-

van weet onze vriend aanvankelijk niets. Opgewekt begeeft

hij zich op pad, gevolgd door de toch wel wat wantrouwige

bende, en om het allemaal een beetje ingewikkeld te maken,

voegt zich daarbij een tweede, concurrerende, smokkel-

troep. Het niet bijzonder originele thema leent zich voor

talrijke achtervolgingen en avonturen. Aan het eind slaagt

de handelsreiziger erin, de boeven aan de politie uit te leve-

ren. Oury komt de niet geringe verdienste toe, een film

gemaakt te hebben met gerenommeerde acteurs, die ner-

gens kans voor overacting krijgen.

Onze oud-leerling Jos Boesten schreef enige jaren geleden

een psychologisch misdaadstuk, DIEAVONDIN NOVEMBER.

Voor vrienden en genodigden en voor on'ze 5- en 6-gym-

mers werd het op 14 januari door een groepje geestdriftige

amateurs in onze aula opgevoerd. Het is geen gaaf toneel :

de bedrijven vertonen onderling een sterke ongelijkheid, al

loopt de lijn gelukkig naar boven: het laatste bedrijf, dat

het best geschreven is, werd ook het overtuigendst ge-

speeld. Men kan Die Avond in November beschouwen

als de geleidelijke afbraak van het beeld van de moeder,

tot stand gebracht via het scenische procédé van de terug-

blik (laatste bedrijf). Er zijn hoogst poëtische passages in

aan te wijzen (de wandeling van de twee dichters), en

zeer harde, haast monsterachtige gedeelten (het lot van de

zoon, door het tergende gedrag van d~ moeder aangezet
om haar te vermoorden), die nog geen versmolten geheel

vormen. De schrijver heeft zijn figuren niet altijd voldoen-

de in zijn macht: zij slepen hem mee in hun tekst die, of-

schoon soms zeer schoon, regelmatig aan het toneeldoel

voorbijschiet. Daardoor staan zij als praters in de toneel-

ruimte, die zij te weinig levend en handelend vullen. Dat

het ondergaan van dit stuk van eigen bodem (met vele uit-

heemse invloeden. . .) een bijzondere ervaring was, zou

geen der toeschouwers willen ontkennen.

Elliot Silverstein is eigenlijk televisieregisseur. Zijn film,

CAT BALLOU,op 22 januari als 'heimweefilm' vertoond,

bewijst echter, dat hij het celluloïd ook voor het grote doek

kan hanteren. Cat Ballou, een doortastende jongedame, zo-

juist geslaagd voor onderwijzeres, keert in haar geboorte-

dorp terug, waar bandieten de lakens uitdelen. Wanneer
haar vader door een killer wordt vermoord, legt zij de

studieboeken opzij en zint op wraak. Zij neemt een aan

lager wal geraakte scherpschutter in dienst, beraamt een

treinoverval en rekent met de moordenaar af. Net op het
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nippertje ontkomt zij aan de galg. De film is misschien niet

in alle opzichten sterk, maar over het geheel genomen drijft

hij zo intelligent de spot met het goede oude westen, dat

men geamuseerd toekijkt.

Een goed LSO-CONCERTin de voor instrumentale muziek

bijzonder geschikte Rodahal, op 26 januari. Uitgevoerd

werd o.m. het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Dit

concert, dat een vaste plaats op de klassieke hitparade heeft

veroverd, onderscheidt zich door een virtuoze pianistiek en

een aantal meeslepende thema's, die de solist Jan Wijn met

een vleugje melancholie in een verdroomde sfeer wist te

brengen. De vijfde symfonie van Tsjaikowsky, die het ge-

deelte na de pauze vulde, werd door het orkest bezield

gespeeld, met een juist gevoel voor de veelvuldig wisselen-

de stemmingen. - Op 13 april was er wederom gelegen-

heid voor liefhebbers om een concert van het LSObij te

wonen, met de vioolvirtuoos Theo Olof als solist.

ROMEOEN JULIAis niet Shakespeare's beste drama. Zel-

den vonden de perikelen van de liefde echter schoner uit-

beelding; geen wonder dus dat de Culturele Kring erop

stond, er haar 20-jarig bestaan mee te vieren, en natuurlijk

was De Nieuwe Komedie het aangewezen gezelschap. Afge-

zien van het feit, dat de hal met haar huidige accommodatie

voor toneeluitvoeringen beslist ongeschikt is (zoals vooral

het gedeelte van de grote toeschouwerschaar kon vaststel-

len, dat zich op de trappen bevond), werd het een grootse

toneelavond. De Engelse gastregisseur Adrian Brine had

ernaar gestreefd, het drama toegankelijk te maken voor

jonge mensen. Daarom liet hij de twee gelieven (Lex

Schoorel en Wieteke van Dort) zeer jeugdig en haast mo-

dern, regisseerde hij de eerste helft met een lawine van

komische vondsten, leidde hij het laatste deel met aangrij-

pende soberheid naar de fatale ontknoping.
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Weer was het M '46, dat de kleineren van de Kring op

16 februari geslaagd amusement kwam bieden in de vorm

van een niemendalletje: DE ENGELMETDE BLOEMPOT.Je

moet als dief, op het laatste moment gestruikeld, in han-

den vallen van een non! Die tot overmaat van ramp van

bloemen houdt, terwijl de poet juist in een bloempot is

verstopt. Enfin, de verwikkelingen zijn niet van de lucht,

en het loopt allemaal nog aardig af ook. Jammer dat het

spel van M '46 bezieling miste.

DEVROUWINHETZAND,een Japanse speelfilm van Hiroshi

Teshigahava, draaide op 18 februari voor 4 tot en met 6

gym. Het zand als symbool van de verstikking, of de mens

als gevangene van zijn situatie - wie deze knappe maar

moeilijke film zag, zal niet licht de beklemmende sfeer

vergeten, die ervan uitging.

Op het filmfestival, van 22 tot 28 februari gehouden en

ditmaal gewijd aan de film achter het ijzeren gordijn,

werden vier hoofdfilms vertoond en een groot aantal bij-

films. De organisatie lag zoals gewoonlijk in handen van

mhr. Stassen en Lumière; zij hadden ter inleiding niet

alleen gezorgd voor een keurig geschrift, in samenwerking

met de VREEuitgegeven, maar ook voor deskundigen van

naam, mej. G. Verburg en pater Jac Dirkse. Hieronder

volgt een korte bespreking van de hoofdfilms.

DE DREMPEL(22 februari), van de Tjechische regisseur

Karel Kachina, is het ontroerende verhaal van een elf jarig

meisje en een tien jaar oudere jongeman, die door de sti-

mulerende persoonlijkheid van het lieve kind leert, zijn

verlamde benen te gebruiken.

De Pool Andreas Munk is de maker van DE PASSAGIER

(25 februari). In het begin van de film maken wij kennis
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met de hoofdpersoon, Lisa, die op de loopplank van een

schip een meisje ziet, wier bewaakster zij was in Auschwitz.

Tussen dit beeld en het slot spoken de afschuwelijke her-

inneringen aan het concentratiekamp in haar geest en in de

film. Lisa had het deze vrouw, Martha, zo aangenaam

mogelijk willen maken, maar Martha aanvaardde haar ge-

negenheid niet. De toeschouwer wordt geconfronteerd met

gebeurtenissen, waarbij vrouwen door de modder worden

gesleurd en beulen een rij Joodse kinderen naar de ver-

brandingsovens voeren. Hartverscheurend is ook de scène,

waarin de gevangenen klassieke muziek spelen, terwijl men

hun medegevangenen naar de executieplaats leidt. De Pas-

sagier doet het nazi dom in zijn schrilste excessen herleven.

Op 26 februari zagen wij AS EN DIAMANTvan Wajda.

Plaats van handeling is een door bommen geteisterd pro-

vinciestadje in Polen op de dag, dat de Duitse capitulatie

wordt bekendgemaakt. Een door de Russen gesteunde re-

gering neemt de macht over en het land blijft gescheiden.

Twee fanatieke verzetsstrijders zien uit naar de kans, de

communistische partij secretaris neer te schieten. Per ver-

gissing doden zij twee onschuldige fabrieksarbeiders. Dan

ziet de jongste van hen, Maciek, zich voor een keuze ge-

plaatst, die misschien een andere wending aan zijn leven

kan geven: hij heeft een meisje leren kennen, dat hij zou

kunnen liefhebben. Maar het gegeven bevel moet uitge-

voerd, de partij secretaris, hoewel onschuldig, moet dood.

Het slachtoffer sterft in Macieks armen en hijzelf vindt

kort daarna een even tragische als nutteloze dood op een

puinhoop. Een aangrijpende film, en zonder enig spoor

van propaganda, ja zelfs met onbarmhartige kritiek op het

dictatoriale regiem.

Tenslotte DE LIEFDEVAN EEN BLONDJE, van Milos Forman,

op 28 februari voor de hogere klassen gedraaid. Met twee

vriendinnen en zeshonderd andere meisjes werkt Andula

op een schoenfabriek en woont in het daarbij behorende

internaat. Er zijn zeer weinig mannelijke leeftijdgenoten

in haar dorpje. De vestiging van een legeronderdeel lijkt

uitkomst te bieden, maar als de troep aankomt, blijken

het allemaal reservisten van middelbare leeftijd. Een dans-
avond met de militairen wordt voor Andula en haar vrien-

dinnen dan ook een teleurstelling, totdat zij Milda ontmoet,

de pianist van het Praagse orkestje. De film is rijk aan

humoristische trekjes; bijzonder geestig is bijvoorbeeld de

onwennige sfeer getekend van de ontmoeting tussen sol-

daten en fabrieksmeisjes.

Bertold Brecht (1898/1956), stellig een der grootste

toneelmannen van deze eeuw, schreef maar één blijspel,
HERRPUNTILAUND SEINKNECHTMATTI,dat het Grenz-

landtheater op 9 maart voor de groteren van de Kring ten

tonele bracht. Het stuk is een satire op het verstarde kapi-

talisme. Met zeer eenvoudige middelen gerealiseerd, bleek

het een verrassende toneelgebeurtenis, die steeds boeiender

werd naarmate de taferelen vorderden. De grootgrondbe-

zitter Puntila, die een goed mens is als hij dronken is, maar

in nuchtere toestand verandert in een man die zijn perso-

neel uitbuit, vormt het middelpunt van de handeling. In

zijn dronkenschap probeert Puntila steeds weer het ver-

trouwen van zijn chauffeur Matti te winnen; deze echter

wenst, dat de afstand tussen meester en knecht gehand-

haafd blijft, omdat hij alleen zo onafhankelijk kan zijn.

Beide hoofdrollen vonden een voortreffelijke vertolking.

Voor MOORDIN GALOP(11 maart) leverde Agatha Christie

het verhaal en George Pollock de regie. Zo ontstond een

moordkomedie, meer acteurswerk dan werkelijke film,

maar bevolkt met kostelijke figuren, in een typisch Engelse

sfeer, met intelligente verwikkelingen.
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Eindelijk was er dan het concert van het gereorganiseerde

HARMONIE-ORKEST VAN STAATSMI JNEN !DSM, dat verleden

jaar al had zullen plaats vinden. Nu werden wij in de

Rodahal vergast opeen heus GALACONCERT,met een ge-

moedelijke heer Stalmeier als inleider en dirigent en een

vlotte vocaliste Yvonne Freybourger als de zangeres die de

show stal. Misschien was het program voor de pauze wat

aan de zware kant; na de pauze liep het allemaal lekker,

met nummertjes als Sandpaper Ballet, Cha Cha Cha for

Band, American Petrol in jazz-stijl en een selectie uit de

West Side Story. Alles bij elkaar een zeer goede muziek-

avond, die door VK tot en met 3 gym op hoge prijs werd

gesteld. Hield met deze waardering ook het feit verband,

dat wij, de jongeren van de Culturele Kring, erg laat huis-

waarts keerden op deze veertiende april?

De echte WESTSIDESTORY,een filmmusical van Robert

Wise en Jerome Robbins, met muziek van Leonard Bern-

stein, in panavision en technicolor, is een vrijwel geslaagde

poging om het hedendaagse musical-genre in filmvormen

om te zetten. Wat het dramatische gedeelte betreft, ver-

plaatst de film het Shakespeareaanse gegeven van Romeo

en Julia naar New York. Tony, de leider van de 'Jets',

wordt verliefd op Maria, het zusje van de aanvoerder der

,Sharts', kleurlingen uit Porto- Rico. Er ontstaat een conflict,

dat uitloopt op een radikale afrekening, waarbij enkele

doden vallen. In deze enscenering vinden elkaar eigenlijk

drie hoofdthemata: het aloude van de liefde tegen alle

moeilijkheden in, het moderne van de rassendiscriminatie

en het evenzeer aloude van de opstandige jongeren, hier in

moderne vorm belichaamd in de asfaltjeugd. De makers

zijn er ondanks een origineel camera gebruik niet helemaal

in geslaagd, dit alles in overtuigende filmtaal te verwoor-
den - soms voelt men te sterk het theater - maar de schit-

terende melodieën en de grandioze balletten doen die
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kleine feilen al gauw vergeten. - West Side Story werd

vertoond op 23 april, bij het zilveren priesterfeest van de
heren Lemmens en Timmermans.

Over Hitchcocks MANDIE TE VEELWISTwerd in het Jaar-

boek reeds geschreven. Opnieuw konden wij van deze

spannende thriller genieten op 23 mei, toen Nederland

verrast werd met een nationale feestdag in verband met

de geboorte van Prins Willem Alexander.

Het was een goede gedachte, de jours des jeux dit jaar

eens op te luisteren met een sportfilm, die op 24 mei ge-

draaid werd. Onder regie van Kon Ichikawa is een film-

werk over de Olympische Spelen van Tokio tot stand ge-

komen (TOKIOOLYMPIADE),waarvoor 164 operateurs met

meer dan 1000 camera' s het materiaal leverden! De regis-

seur heeft er kennelijk niet naar gestreefd, een getrouwe

reportage van de Spelen te geven, en zelfs is het hem niet

om een chronologische volgorde te doen geweest. Centraal

staat de atleet, met zijn spanningen, zijn menselijke drama-

tiek, en heel gewoon zijn hebbelijkheden, zijn begrijpelijke

reacties. Laat de sportliefhebber in Tokio Olympiade mis-

schien enkele hoogtepunten missen, de filmliefhebber komt

volledig aan zijn trekken.

In een sobere entourage (met een monorail en een groot-

beeld-televisie wordt al heel wat gesuggereerd) filmde

François Truffaut FAHRENHEIT451, als bewerking van een

populaire science-fiction-roman. Brandweerman Montag

heeft tot taak, met enkele collega' s boeken op te sporen

en te verbranden, omdat boeken in de maatschappij van de

toekomst niet meer thuis horen. Montags vrouw Linda past

zich zeer goed bij de situatie aan, zij leeft alleen voor haar

televisie. Maar Montag ontmoet het meisje Clarisse, waar-

door hij tot andere gedachten komt en de bevrediging
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ontdekt, die het lezen de mens kan schenken. Zijn vrouw

verraadt hem; hij weet echter te ontsnappen naar een afge-

legen gebied waar hij zich met Clarisse aansluit bij een

groepje mensen, die boeken memoriseren teneinde ze voor

het nageslacht te bewaren. Deze met zeer eenvoudige mid-

delen gemaakte film boeit door suggestieve beelden en ver-

zorgde kleurtoepassing. Misschien had Truffaut zijn thema

iets scherper mogen formuleren, vonden wij na het zien

ervan op 30 mei.

De laatste dag van het schooljaar (1 juli) moet de tijd

gedood worden. Dat kon heel goed met DE TREIN,van

John Frankenheimer: hij was er onderhoudend genoeg

voor. In de zomer van 1944 krijgt een Duits officier op-
dracht, waardevolle Franse schilderijen naar Duitsland over

te brengen. Met kennersblik kiest hij de doeken uit, arran-

geert dan een transport per trein. Op dat moment grijpt
het verzet in, aanvankelijk aarzelend, omdat men zich af-

vraagt, of men mensenlevens in de waagschaal mag stellen
om kunstwerken te redden. Later zetten de mannen vol over-

tuiging hun leven in en de schilderijen blijven behouden.

Doordringend tot in de drijfveren van de verzetsstrijders,
weet Frankenheimer met documentaire nuchterheid dit

verhaal te reconstrueren. Of wij er ons door lieten mee-

slepen? Nu ja, als je op de uitslag wacht en straks de

vakantie begint. . .

Dan waren er tenslotte weer de RTv-voorstellingen, waar-

aan wij in deze kroniek een woordje willen wijden, het

mag dan de indruk wekken dat wij voor eigen parochie

preken!

In het schooljaar 1965/66 ontplooide de club behoorlijk

wat activiteiten: helemaal in de lijn van de traditie speelde

zij niet minder dan drie stukken. Omdat men nog steeds

de hoop koesterde, dat voor belangstellende kindergroepen

buitenshuis een enkele uitvoering gegeven zou kunnen

worden, hield men bij de keuze van de spelen met deze

mogelijkheid rekening. Er werden daarom twee sprookjes
in studie genomen. Is trouwens iemand te oud om naar

een goed sprookje te kijken?

Zo kwam het dan, dat op 15 januari voor een redelijk ge-

vulde zaal DEWONDERFIETSten tonele werd gebracht. Met

succes. Het is een origineel fee-verhaal, vlot en geestig

geschreven, met enkele tovereffecten wel en ook met de

onontbeerlijke zwart-wit-tekening van de figuren, die de

sprookjeswereld bevolken, maar de schrijver, Jan Naaij-

kens, had voor een aantal komische verwikkelingen ge-

zorgd, die het geheel tot een boeiende vertoning maakten.

Lof voor alle acteurs: voor de goede jongen Jeroen (John

Royen), voor de rovers Blaaskaak (Jan Tax), Dondersteen

(Ed Luxembourg) en Habbekrats (Henk Janssen), en

verder voor de schilderachtige typetjes: het tovermannetje

Titanius (Henny Driessen), de herbergier Ollebolle (Piet

Delahaye), de veldwachter Jan-Pak-an (Piet Peeters) en

de rechter Weetal (Toine Geurts). Naar eigen vermogen,

maar met volledige inzet, droeg ieder bij tot het welslagen

van de onderneming. Een heropvoering van 'De W onder-

fiets' vond plaats op 6 maart, voor een volle zaal dankbare
Kerkraadse kinderen.

Meer traditiegebonden was het Vlaamse spel DERINGVAN

KONING ADELBERT.Wij vonden het nogal erg volgens het
oude patroon opgebouwd. De jongelui wisten het stuk

echter te redden door de overrompelende wijze waarop de

hoofdfiguren hun rol vertolkten. Nar Klaproos (Hub

Rutten), professor Wijsneus (Jack Schuffelers), de schild-

wacht (Jac Janssen) en koning Adelbert (John Royen)

kwamen zeer goed uit de voeten, terwijl ook de tovenaar

(Hub Lemeer) bijwijlen aardig spel liet zien. Dé verras-
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sing was kabouter Sip (Ger van Hees), die niet alleen

postuur en stemmetje voor deze rol mee had, maar ook over
een niet te stuiten mimiek en motoriek bleek te beschikken.

In het laatste bedrijf, de ontknoping, werden alle registers

opengetrokken en verscheen ons' s konings troonzaal in

groot apparaat, toen de dappere nar zijn verdiende belo-

ning voor het terugbrengen van de verloren ring ontving

in aanwezigheid van het ganse hof. Ook voor massawerk

schrikken deze tonelisten niet terug!

Rillen liet de RTVons het laatste trimester, met de 'sriller'

(zoals men tegenwoordig schrijft) van E. Staes, HET
GEHEIMVAN HUNTINGS-END.Een bloedig geheim. Maar

voor het zover is: is er iets griezeligers dan een eenzaam

jachthuis in een sneeuwstorm, waarin door het gieren van

de wind heen af en toe het gej ank van een hond opklinkt,

spoedig gevolgd door het geweeklaag van een kat, het ge-

rinkel van glas, het gezoef van een openwaaiende deur. . .?

Vijf jaar geleden werd onder nagenoeg dezelfde ijselijke

omstandigheden de vader van de gastheer op geheimzin-

nige wijze vermoord. Nu suggereert de sfeer, dat elk mo-

ment een nieuwe moord gepleegd kan worden. . . Ouder-

wetse grand guignol? Maar als het gespééld wordt, is het

echt! Een vreemd gezelschap zit hier bij een, op uitnodiging

van Maryland (John Royen), die de moord op zijn vader

met de hulp van een voorlopig als incognito optredende

detective (Hub Rutten) tot klaarheid tracht te brengen.

Wat voor snoeshaan is die gekke ouwe, oom Kini (Jac

Janssen)? Wat moet hier de voorzitter van de Kingery

Trust, Seaman, een cynische zakenman (Henk Janssen), en

wat de andere vertegenwoordigers van die maatschappij:

Frawley (Henny Driessen), Swiggers (Ed Luxembourg)

en Baily (Piet Peeters)? Ook de hysterische toneelspeler

Leary (Jan Tax) werkt niet direct kalmerend op onze zenu-

wen, en zou zich achter de uitgestreken butler Gaston (Jack
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Schuffelers) niet de gewetenloze moordenaar kunnen

schuilhouden? Lijken verdwijnen in de sneeuw, lijken val-

len pardoes uit kasten (en de kast valt even pardoes

mee. . .) - het is nauwelijks te harden. Maar het publiek

heeft stalen zenuwen. Het weet intussen hoe het tegenover

zo' n griezelstuk moet staan: het geniet en verkneukelt zich,

maar vindt het toch ál te bar, wanneer op het einde het

moordwapen als een minuscuul geweertje in het deurslot

blijkt ingebouwd te zijn. Enfin, elk stuk heeft een ontkno-

ping nodig, en tenslotte moet men ook eens naar bed.

Niet zo veelvuldig trad de club het afgelopen schooljaar

voor het voetlicht. Daaraan waren aller hand omstandig-

heden debet, die hier minder ter zake doen. Eén stuk

slechts kon er worden gespeeld. Men begon er weliswaar

reeds gedurende het eerste trimester aan, maar' pas in de

loop van mei kon het op de planken worden gezet. Geen
thriller; een klucht van het zuiverste water: POTASCHEN

PERLEMOEROP VAKANTIE,van vader en zoon Blaaser.

Amsterdamse humor, die blijkens de uitvoering ook Lim-

burgers hogelijk kunnen waarderen. Zie hier, nogmaals,
wat een dwaasheid: de beide zakenlieden Potasch (John

Royen) en Perlemoer (Jac Janssen) - ze doen in textiel

- gaan gescheiden op vakantie, de een zogezegd naar

Nice, de ander naar Majorca, en treffen elkaar in het

vredige pensionnetje Rust en Vreugde, ergens aan het
Hollandse strand. Wanneer men nu weet, dat de heren

elkaar in het dagelijkse leven hartgrondig naar de hel

wensen, kan men zich voorstellen, tot welke vriendelijk-

heden hun ontmoeting aanleiding geeft. Tot het moment

komt, dat er zaken gedaan kunnen worden - nu ja, za-

ken. . . Bijna wordt het een faillissement, ware het niet dat

oom Stein (Ed Luxembourg), die naast oubollig ook

schrander is, tenslotte een bevredigende oplossing vindt.

Dat die oplossing niet zo bevredigend is voor de gedupeer-
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de advokaat Feldman (Hub Lemeer), is diens eigen schuld:

moet-ie maar niet zo'n inhalige en sluwe oplichter wezen!

Het spel had vaart, hetgeen niet alleen te danken was aan

het feit, dat de teksten zo raak op elkaar ingeschreven zijn,

maar ook aan de over het algemeen uitstekende rolkennis.

Moeten wij enkele hoogtepunten noemen? De telefoon-

scène, of beter: de scène die daaraan voorafgaat en waarin

Perlemoer van Piet ,de huisknecht tevergeefs het telefoon-

nummer van het pension tracht te vernemen. Natuurlijk

ook de ontmoeting van Potasch en Perlemoer, met de da-

verende, steeds crescendo gaande scheldtiraden. Verder de

mop die Potasch aan het gezelschap poogt te vertellen, dat

zich vanwege de regen stierlijk zit te vervelen; het blijft

een pogen, want .de verteller krijgt ze niet uit. En wanneer

Perlemoer zijn compagnon wijs maakt, dat diens secretaris

Cor Kwispel (Jan Tax) er zich een levensgezellin bij geno-

men heeft, welke levensgezellin na enige tijd een hondje

blijkt te zijn. En. . . maar hangt het hele stuk niet van

zulke zottigheden aan elkaar?

Goed spel werd geleverd door alle medespelenden. Dat

waren naast de boven genoemden nog pensionhouder Bert

van Wielingen (Jack Schuffelers), neef Jackie (Jacques

van Ham) en vertegenwoordiger De Boot (Toine Geurts).

Deze laatste kreeg een open doekj e, en terecht: zijn schoen-

smeervertegenwoordiger wás een creatie. Natuurlijk gaven

de twee hoofdrollen hartveroverend werk te zien: terwijl

het zielige pietemannetje Potasch een kolfje was naar John

Royens hand, had Jac Janssen geen enkele moeite met

de veel geslepener Perlemoer. Maar hoe kwam Henk

Janssen aan zijn haast vlekkeloos Amsterdams voor de uit-

beelding van de sloffende, lijzige huisknecht Piet?!

Zal iemand het betreur.d hebben, dat hij nu, in plaats van

zijn adem in te houden, hem in een schaterende lach de

vrije teugel moest laten?

RTV,bonne chance voor volgend jaar! J. L.
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Mgr. van der Mühlen

Men zegt dat de eerste indruk, die een mens op iemand

maakt, vaak bijzonder goed de werkelijkheid weergeeft.

De eerste indruk, die filosofie-president van der Mühlen

op schrijver dezes en op menig ander aankomend wijsgeer
maakte, was die van een kolossaal mens, lichamelijk en

geestelijk; hartelijk, maar niet tot vertrouwelijkheid ge-

neigd; iemand die het goed met je voor had, maar je toch

op afstand hield; een man van gezag, die zich wilde in-

zetten voor de hem toevertrouwden, en duidelijk niet van

plan, zich de kaas van het presidentiële brood te laten eten.

Deze indruk is mij altijd bijgebleven. Er kwamen later aan-

vullingen natuurlijk: hij bleek een zeer vroom mens. Een
vertrouwd beeld voor ieder in huis was: van der Mühlen

zittend achter in de kerk, breeduit mediterend, of zwaar

stappend, vaak pauzerend, door de kruisgang, soms hoor-

baar biddend in zijn opvallend groot brevier. Hij bleek

een man met sterk karakter, die zichzelf stevig in zijn macht

had, bedreven in theoretische en praktische ascese, zijn leer-

lingen op bijbelse motieven als navolgers van de Heer aan-

sporend, zich te vormen tot karaktervolle, wilskrachtige

mannen. Velen lazen en bemediteerden op zijn aansporing

het werk van een Frans asceet: 'Le gouvernement de soi-

même'. Hij bleek ook een eenvoudig mens, die altij d ver-

legen is geweest rpet zijn geheim-kamerheerschap van de
H. Vader, waarvan hij de paarse insignia alleen droeg om

anderen te eren, niet om zelf te pronken.

.Deze mens werd op 53-jarige leeftijd directeur van Rolduc,

in mei 1940. Mijn eerste contact met hem als piepjong

leraar in 1942 bevestigde vroegere indrukken. Wat voelde

je je klein. Wat keek je hoog tegen hem op. Wat droeg hij

zijn gezag moeiteloos en vanzelfsprekend. Wat was er een

afstand tussen de directeur en zijn jongste surveillant-

leraar. Als je hem tegenkwam of hij je aansprak, dacht je

meteen dat je iets verkeerd had gedaan. Dat zal wel aan
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mijn fouten gelegen hebben, maar zeker ook aan het met

vrees vermengde ontzag, dat hij zijn vroegere leerlingen
inboezemde.

Ik word nog vaak geboeid door het voortreffelijke portret,

dat KooIen van hem schilderde en dat nu op de heren-

eetzaal hangt, constant aanwezige bij de maaltijden en feest-

gelagen der leraren. Al reageert hij hier niet zo fel als zijn

voorganger mgr. van de Venne, die prompt met lijst en al

naar beneden stortte, toen de eerste vrouw in dit heilige

der heiligen mede aanzat, mgr. van der Mühlen blijft soms

voelbaar aanwezig. Hij hangt daar zoals hij was: met zijn

fonkelende ogen, die vitaliteit en geslepen doorzicht ver-

raden, terwijl hij voortd~rend lijkt te aarzelen tussen kwaad
worden om vermeend of echt onrecht, of ontdooien in een

milde, begrijpende lach. Zo was hij, je kunt het hem aan-

zien. Houd rekening met hem, het is oppassen geblazen.

Bijzonder duidelijk trad de persoon van mgr. van der

Mühlen voor mij naar voren bij de omschakeling van

Rolduc van gewoon open internaat naar strikt klein-semi-

narie, in 1946. Zoals bekend, gebeurde dit op uitdrukkelijk

bevel van de bisschop van Roermond, mgr. Lemmens, die

hierin de beste garantie zag voor een verantwoorde priester-

opleiding. Vanzelfsprekend stond mgr. van der Mühlen

achter dit besluit. Zelf gezagsmens, was hij gezagsgetrouw

tegenover zijn overheid. Ik kreeg de indruk dat hij, in af-

wijking van vele anderen, het met de maatregel van mgr.

Lemmens ook wel eens was. Hij geloofde er in. U behoeft

in Rolducs Jaarboek 1960 maar de toespraak na te lezen, die

hij hield bij de toen georganiseerde z.g. Rolduc-dag: een

soort geloofsbelijdenis in een Rolduc, dat velen toen

vreemd voorkwam. Energiek heeft hij de talrijke verande-

ringen, die op dit nieuwe Rolduc nodig waren, geleid.
Rolduc werd een klein-seminarie zoals men er zich in 1946

geen degelijker kon wensen; met name de toen verlangde



Mgr. van der Mühlen

godsdienstige vorming heeft zijn bijzondere zorgen gehad.

Hij vond op de eerste reünie na 1946, van merendeels

teleurgestelde en bijna rebellerende oud-Rolduciens, het

voor velen bevrij dende woord door te spreken van het

derdeRolduc. Hij sprak over het eersteRolduc der Augus-
tijner koorheren, herinnerde dankbaar terugblikkend met

veel verve aan het 'nationale' Rolduc, dat zijn gehoor zo

dierbaar was, en schetste toen met de hem eigen welspre-

kendheid de grootse taak van het nieuwe Rolduc, nu de

tijdsomstandigheden zich gewijzigd hadden. Ook de tal-

rijken die zijn gedachtengang niet konden onderschrijven,

hadden respect voor zijn eerlijke overtuiging.

Mgr. van der Mühlen maakte wel de indruk onwrikbaar te

zijn in zijn opvattingen. Dat was echter niet zo. Hij liep
niet meteen enthousiast achter nieuwe ideeën en initiatie-

ven aan. Hij wist echter te luisteren, vaa'k onopvallend, en

hield rekening met hetgeen hij hoorde. Hij had een soort

natuurlijke feeling voor psychologie. Zo begreep hij vaak

uitstekend wat voor de jeugd wenselijk of noodzakelijk

was. Vele veranderingen, die hij op het gebied van het

ontspannings- of godsdienstig leven entameerde of goed-

keurde, waren de moeite waard en bij de tij d. Hij was geen

regent die zijn administratieve taken zwaar liet wegen:

dit lag hem niet. Men kan hem in dit opzicht zelfs slordig

noemen. Hij was pastoreel ingesteld, hij wilde praten met

zijn jongens en naar hen luisteren. Voor velen moet hij een

sterke, mannelijke stem geweest zijn.

Hij was een groot man voor zijn tijd. In onze dagen zou

mgr. van der Mühlen niet meer zo passen. Hij was een

bijna ideaalleider-oude-stij1. Hij was een echt gezagsman,

wel luisterend, maar moeilijk overleggend. Hij kon niet

makkelijk tegenspraak verdragen. Men kan zich mgr. van
der Mühlen niet voorstellen als leider van een team van

mensen, die samen een beleidslijn bepalen.

Hij maakte soms de indruk, een eenzaam mens te zijn.

De groei van zijn persoonlijkheid zal wel sterk bepaald

zijn geweest door het feit, dat deze in Aken geboren Kerk-

radenaar enig kind was. Hij had nauwelijks vrienden onder

zijn leraren. Hij boezemde ontzag in, maar zij die met hem

omgingen, voelden zich zelden ontspannen in zijn aanwe-

zigheid. Soms leek hij aan zijn leraren voorbij te leven,

maar ook kon hij verrassen door opvallende uitingen van

sympathie en respect. Wie vergeet de eminente wijze, waar-

op hij jubilerende leraren persoonlijk wist toe te spreken?

Kritiek bleef hem niet bespaard; het zou niet eerlijk zijn,

ook in deze schets alleen maar de loftrompet op hem te

steken. Maar als men zich het leven van mgr. van der

Mühlen voor de geest haalt, domineert een gevoel van

respect voor deze sterke, vrome, wijze mens, aan wie Rolduc
veel te danken heeft. A. T.
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Een oud-Rolducien Minister van Landbouw en Visserij

Nederland kan weer gerust zijn! Onder de talrijke rege-

ringen, die ons land sinds de bevrijding gekend heeft,

zijn er twee geweest, die het zonder oud-Rolduciens hebben

moeten stellen, nl. het kabinet-Marijnen, dat zo spoedig

aan zijn eigen onmacht bezweken is (1963/65) en het

kortstondige overgangs-kabinet-Zijlstra (1966/67). Maar

in het kabinet-de Jong, dat op 5 april 1967 door H.M. de

Koningin werd beëdigd, is Rolduc weer vertegenwoordigd

in de persoon van ir. P. J. Lardinois~ aan wie de portefeuille
van Landbouw en Visserij is toevertrouwd.

In het schooljaar 1936/37 wordt 'Pierre Lardinois, van

Noorbeek' in het 'Jaarboek Rolduc' het eerst vermeld en

wel als leerling van de eerste HBS. Oud-Rolduciens van

die jaren zullen hem kunnen terugvinden op de groepsfoto

van directeur (van de Venne), leraren en leerlingen tegen-

over blz. 72 van het 'Jaarboek Rolduc', XVII (1937). In

1942 legde hij met goed gevolg op Rolduc het eindexamen

HBS-Baf, in 1951 behaalde hij aan de Landbouwhogeschool

het diploma van landbouwkundig ingenieur. Na verschil-

lende functies in het openbare leven te hebben bekleed, o.a.
die van landbouwattaché aan H.M.' s Ambassade te Londen

en voorzitter van de Noord-Brabantse Christelijke Boeren-

bond, werd ir. Lardinois in 1963 lid van de Tweede Kamer

voor de KVP en spoedig daarna ook lid van het Europees

Parlement te Straatsburg. Hij was voorzitter van de Staten-

kring Eindhoven van de KVP,voorzitter van de Europese

Beweging, kring Eindhoven, en onder-voorzitter van de

Raad van Toezicht bij de Centrale Boerenleenbank te
Eindhoven.

Rolduc wenst zijn oud-leerling sterkte bij de zware en ver-

antwoordelijke taak, die hij in 's lands belang op zich heeft

genomen. F. S.
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De Provisor van Rolduc

op reiSmet
de Gravin van Nassau

Het 'omstreden' tweede huwelijk 1 van Koning Willem I

met de Katholieke Belgische Gravin Henriette d'Oultre-

mant (1792/1864) heeft de oude vorst slechts korte tijd

het geluk opgeleverd, dat hij daarvan verwachtte. Het was

op 17 februari 1841 te Berlijn gesloten en reeds op 12 de-

cember 1843 is de Koning in dezelfde stad overleden.

Na zijn troonsafstand op 7 oktober 1840 had Willem I de

titel 'Graaf van Nassau' aangenomen en op zijn huwelijks-

dag verleende hij dienovereenkomstig aan zijn gemalin de
titel 'Gravin van Nassau' ; ook de kinderen: die uit het hu-

welijk zouden geboren worden, zouden de titel 'Graaf en

'Gravin van Nassau' mogen voeren 2.

In maart 1844 vestigde de Gravin van Nassau zich op het

kasteel Rahe tussen Richterich en Aken, op slechts enkele

kilometers afstand van Rolduc. In de eerste jaren van haar

verblijf aldaar is van enige betrekking tot Rolduc niets ge-

bleken en wij weten ook niet, hoe die betrekking later tot

stand is gekomen. In januari 1856 was mgr. H. Peters

(1806/55) als directeur opgevolgd door dhr. Ant. Jansen

(1817/68), diesinds 1943 als leraar van de 'rhetorica', d.i.

van de hoogste Latijnse klas, op Rolduc werkzaam was.

Misschien had de Gravin deze eenvoudige en bescheiden

priester reeds eerder leren kennen en was zijn benoeming

tot directeur voor haar aanleiding Qm al in de zomer van

hetzelfde jaar 1856 een bezoek aan Rolduc te brengen en

dit kort daarna nog eens te herhalen 3. Bij het tweede be-

zoek, op het naamfeest van de directeur (13 juni), nodigde

zij directeur, leraren en leerlingen van Rolduc uit tot een

excursie naar haar buitengoed. Dit uitstapje had voor het

eerst plaats op 18 juni d.a.v. en werd tot de dood van de

Gravin in 1864 elk jaar opnieuw ondernomen. De bezoe-

kers werden dan door de hoge .gastvrouw gul onthaald 4,

door de leerlingen werden Franse verzen te harer eer gede-

clameerd 5 en in het park van het kasteel werden volks-

spelen georganiseerd, die als voortzetting en aanvulling
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dienden van de spelen, die toen al elk jaar op de 'jour de

jeux', daags na het directeurs feest, op Rolduc werden

gehouden 6.

Ook op andere wijze liet de Gravin van Nassau van haar

sympathie voor Rolduc en zijn directeur blijken. Zo schonk

zij in 1858 een bedrag van f 1'00,- voor de (eerste) res-

tauratie van kerk en crypte 7 en in 1859, na haar terugkeer

van een reis naar Spanje, nog eens f 482,- voor hetzelfde

doel. Van die reis had zij voor de directeur uit Sevilla een

schilderijtje op koper in vergulde lijst meegebracht, voor-



De Provisor van Rolduc op reis met de Gravin van Nassau

stellende de Moeder van Smarten, dat nog op Rolduc op de

bisschopszaal prijkt.

De Gravin had de provisor van Rolduc, mhr. G. Raetsen

(1817/84), uitgenodigd, haar op haar reis naar Spanje als

'aumónier' te vergezellen. 'Wie Raetsen van nabij gekend

hebben, schrijft H. W. H. Everts 3, weten, dat hij daarvoor

berekend was; hij was een ernstig, vroom priester en een

gentleman.'

Godfried Raetsen was geboren te Heythuizen 16 januari

1817 als zoon van Mathias Raetsén (1785/1844), een be-

kend horloger, die van 1830 tot 1842 was opgetreden als

burgemeester van zijn woonplaats, en van Helena Vermeu-

len (geb. 1789). Na zijn priesterwijding in 1841 was hij

benoemd tot kapelaan te Venlo en in 1843 behoorde hij tot

de eerste priester-leraren, aan wie het onderwijs in het toen

juist geopende' derde' Rolduc werd toevertrouwd. Sinds

1845 fungeerde hij als provisor. in 1862 werd hij pastoor

te Susteren, in 1863 pastoor van de 0.1. Vrouwekerk te

Maastricht, in 1870 pastoor-deken van Venlo; in 1872

volgde zijn benoeming tot kanunnik van het kathedraal

kapittel van Roermond; in 1884 is hij te Venlo overleden.

Behalve door provisor Raetsen was de Gravin van Nassau

op haar reis naar Spanje vergezeld door haar gezelschaps-

dame Emery de Polignac 9 en door enkele bedienden. De

reis geschiedde gedeeltelijk per trein, gedeeltelijk per rij-

tuig of per postwagen.

Van provisor Raetsen zijn een viertal brieven bewaard ge-

bleven, waarin hij aan zijn familie te Heythuizen verslag

heeft uitgebracht over zijn reis. Deze brieven zijn ons ter

beschikking gesteld door een aanverwant van de familie

Raetsen, de H.E. Heer E. V. H. Steegmans, emeritus-deken

van Meerssen, en naar hem gaat onze oprechte dank uit,

niet alleen voor het verlof om ze hier te publiceren, maar

ook voor de kostbare inlichtingen over een aantal in de

brieven genoemde personen, die het ons mogelijk hebben
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gemaakt, aan de tekst enkele verklarende noten toe te

voegen.

De brieven worden hier afgedrukt in de spelling en met

de interpunctie, die de schrijver zelf heeft gebruikt. Hier en

daar geven zij de indruk, met enige haast geschreven te zijn,

hetgeen aan taal en stijl niet ten goede is gekomen. De in-
houd is er niet minder interessant door.

I Rolduc, 30 januari 1859

Dierbare moeder, broeders en zusters 10

op het punt van. mijne reis te ondernemen reken ik het mij ten pligte UEd mijne hartelijkste groeten tot wederziens aan

te bieden. - Mijne terugreis van Roermond naar Rolduc is allerbest afgeloopen. - Heden morgen heb ik het H. Mis-

offer opgedragen voor eene gelukkige reis en voor het bestendig welzijn van al die geene die zich mijner laten aangelegen

liggen; ik heb' s hemels beste zegeningen afgesmeekt over die geene welke mij met hart en geest zullen vergezellen,

over die geene aan wie ik zoo veel liefde en erkentelijkheid schuldig ben. Verre van hier verwijderd, zal ik toch nog

dikwijls met mijne gedachten en in Heythuyzen en in Roldttc terttg keeren en mij met genoegelijke herinneringen
verkwikken.

'T is nu juiset 11% uren, nog een paar ttren en ik ben op reis.

Vaart alle wel, ik zal trachten U en voor al onze dierbare moeder te voldoen met te schrijven, doch gelieft om alle

ongemstheid vóór te komen, geene brieven voor goede tijdingen te beschouwen.

Bidt voor mij, ik zal voor U bidden.

Uw ij zeer toegedane

G. Raetsen

De otlde vader van onzen Zeer Eerw. H. Directeur 11en Casimir Broeders 12vertrekken naar Weert.
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Il Madrid, 14 en 15 february 1859

Dierbare moeder, broeders en zusters

Ik herinner mij dat UEd. eenen Madridschen Brief te gemoed ziet, en wil ook gaarne hier in aan uw verlangen voldoening

geven. - Wij zijn alhier in Madrid, Hoofdstad van Spanien aangekomen op gister zondag avond om 1011uren; gelukkig

zonder tegenspoed en welvarend. De Hoogebore Vrouw, Gravin van Nassau is een weinig vermoeid, doch dit heeft haar

niet verhinderd vandaag bezoeken te maken en een wandeling te doen met rijt/tig door de stad.

Om vertrek van Aken naar Parijs-had plaats op 30 jan., alwaar wij dien zelfden dag zijn aangekomen en twee dagen stil

gebleven zijn, op 's donderdags zijn wij per spoor tot Bordeaux gevaren en aldaar wederom een paar dagen stil geweest,

als dan van Bordeaux naar Bayonne, en op dinsdag 8 febr. zijn wij SPanien binnen getrokken; wij. hebben ieder dag met

postpaarden, welke alle twee à 3 uren vernieuwd werden, zoo wat 21 à 23 uren afgemaakt, slechts zijn wij éénen dag

vrijdags stil geweest in de stad Burgos alwaar wij een der schoonste kerken niet alleen van SPanien maar zelf (sic!)

van catholiekewereld bewonderd hebben13; gevolgelijkzijn wij zaterdagswederomvroegvertrokkenen genoodzaakt
geweest zondags door te reizen om te Madrid aan te komen.

'T is niet mogelijk zich een denkbeeld te maken van een spaansche reis, doch moet ik ook bekennen, dat wij tot hier aan

het schoonste van het land verre zijn van gezien te hebben. - Het land of de streek die wij bereisd hebben is grooten-

deeis armoedig, onbebouwd, en bergachtig; men vaart soms men en uren zonder boomen te zien; de wegen zijn moeye-

lijk, wij hebben altijd 6 paarden voor den wagen gehad, soms 8; dan ook eens 4 of 6 ossen. Voor zulke dag-reizen

wordt eten en drinken mede genomen en in de wagen genoten; één maal hebben wij moeten vernachten in een post huis

waar de bedienden van de Hooggeboren Vrouw zelf hebben moeten ons eten bereiden. - Eer wij SPanien zijn binnen

getrokken, is een man aangenomen, die fransch en spaansch spreekt en ons gedurende de geheele reis als bediende zal

bijstaan.

Tot hier aan kan ik ook niet zeggen dat men in SPanien moet komen om warm te zijn; hier vindt men geen kagchels

en meestal in de kamers geen schoorsteenen, doch in Sevilla en meer zuidwaarts is het warm.

Ik zal met genoegen van uwe brieven ontvangen, gelieve dezelve aftesturen onder fransch adres:

à Madame la Comtesse de Nassau

à Sevilla

poste restante
Andalousie

pour Mons. I' abbé G. Raetsen
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op deze wijze zullen alle brieven gemakkelijk te regten komen, wijl het adres steeds wordt aangeduid waar de brieven

moeten nagestuurd worden. - Het zal u misschien bevreemden een bijzonder cachet op den brief te zien, alle brieve'l

worden in Spanien geopend 14.

Ik ben in de gelegenheid groot volk te zien en er omgang mede te hebben 15.

'T is niet mogelijk zich een denkbeeld te maken hoe duur leven 't is alhier ln Madrid, ik heb het nergens op mijne vorige

reis zo gevonden, ver of na niet. - Madrid is eene schoone stad. - Ik moet eenvoudig afbreken wailt ik heb al reeds twee

dagen 01)erdit weinige geschreven, anders vrees ik dat de post zal vertrekken zonder mijn brief mede te nemen.

Schrijft mij doch hoe onze dierbare moeder het maakt; - d:m ook denk ik nog soms aan het voorstel vail Antoon om

Peter te zijn 16,zoo hij er op bestaat, indien zulks alreeds niet plaats heeft gehad, dan ben ik tevreden, anders verlang ik

dat hij een ander kieze, ten mimte zou ik 'liever een pe.'ejongen dan een petemeisje hebben.

Vaart alle wel en ontvangt de beste groeten van

Uw U zeer toegedane

G. Raetsen

15 febr. 59, om 5 uren 's avonds.

(Potloodaantekening: ))4 Maart ontvangen")
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III Sevilla,2 maart 1859

Dierbare moeder, broeders en zusters

Ik vertrouw dat mijn Madridschen brief VEd. alle in den besten welstand zal gevonden hebben; sedert een paar dagen

in Sevilla heb ik mij de hoop gegeven van VEd. brieven te ontvangen, doch schijnt het dat de briefwisseling tusschen

SPanien en het dierbaar vaderland nog al tijd vordert, gevolgelijk besluit ik mij VEd. een tweede maal te schrijven in de

hoop van zoo veel te spoediger van VEd. berichten te erlangen.

Wij zijn alhier in Sevilla aangeko'men l.l. zondag' s namiddags 41f2 uren; weest niet verergerd over ons zondags reizen,

met de pOJtwagen moet men doen zoo alJ men kan 17.- Dereis van Madrid is nog al vrij vermoeyend geweest; wij zijn
uit Madrid vertrokken op 23 febr. 's morgens 61f2 uren, zijn in den wagen gebleven tot' s anderen daags' s avondJ 9 uren;

ik heb mij gevolgelijk moeten bevredigen onzen oudsten broeder op zijnnaamJdag te feliciteren uit het binnen va.'l

eenen pastwagen 18; want algemeen werd ons in Madrid afgeraden den eigen u'agen van de Hooggeboren Vrouwe

Gravin verder mede te nemen; van 24 febr. avonds 9 uren zijn wij in Cordova gebleven tot zaterdagJ avonds 9 uren,

alJ dan zijn wij wederom den wagen binnengetreden om gedurende de nacht door te varen, ('Janderen daags zondags

om 11 uren heb ik kunnen mis lezen) en 'J namiddags 41j2in Sevilla aan te komen. - De reiJ heeft een weinig vermoeid

doch de vermoeyenis wordt allengskens vergeten.

Van 14 febr. heeft het hier nooit geregend en is het zelfs, bijzonder in de Prol!incie AndalouJien, zeer warm. Hier te

lande zijn de kerssenboomen, amandelboomen in volle bloem; de orangen en citroenen zijn rijp en staan zoo volop de

boomen dat de afgevallene verwaarloosd en niet opgeraapt worden; de aloës en cactus planten staan hier langJ de groote

wegen, gelijk heggen of palissaden, er is hier in SPanien veel onbebouwd land.

Wij hebben in Toledo eene zeer schoone kerk gezien 19 doch in Cordova nog eene veel belangrijkere, deze heeft vroeger

gediend als Mosquee of arabischen of TurkJchen Tempel; deze telt 19 breedwaarts en 29 langwaarts beuken of pan-

den, meer dan 800 pilaren 2°.

De Jchoonste aller steden die w~j in SPanien bezocht hebbe'l is ongetwijfeld Sevilla; wij hebben er eene prinselijke woo-

ning, z~j wordt ook als zulke betaald; de cathedrale kerk is volgens de beJchrij'ving van ons reisboek de grootste en

schoonste van geheel SPanien, ik mag er niet over uitweiden, dan vind ik geen paal waar ophoude'l en tevens bewaar ik

stof voor het mondelinge onderhoud 21.

Op 21 febr. las ik in Madrid dat de BurgemeesterM. R. . . . tot secretariJbenoemd was in Heythuyzen 22,zulks werd mij

ter lezing aangeboden door den Jecretaris van den Hollandschen afgezant; in j\;[adrid en in Sevilla bekomen wij ieder

dag twee Hollandsche dagbladen (Haarlemsche Courant en Handelsblad) welke ons door den ambassadeur gestuurd

worden en ik alléén ter lezing bekom. - Het vers'aat zich van zelf dät ik mijn oudsten broeder en bij zijn näamsd'äg -
bij zijne benoeming äls secretäris dttbbeld gelukwensch.

Gelieft mij te schrijven hoeveel porto een SPaansche brief kost. - Ik kom ook reeds het tijdstip vän 19 dezer te voren
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om onze dierbare moeder van harte geluk te wenschen bij haar aanstaande verjaring dag, de Hemel schenke haar eene

lange reeks van gezonde - gelukkige jaren 23;ik bevat hie.. ook en zusteren broederbij hunnen naamsdag24,.Hoe gaat

het toch met Betje onze schoonzuster? 25Hoe met Antoon? 26Hoe met Vossen? 27Hoe met de kleine? 28

Ik vertrouw dat gij mij eerstdaags wat nieuws zult mede dee/en, want ik verlang zeer er naar iets uit mijn dierbare ge-

boorte plaats te vernemen,. gelieft te groeten in de eerste Plaats onze goede moeder, broeders - zusters, en verder al die

geene welke door dit bewijs van vriendschap eenig genoegen zouden willen nemen; en gelooft mij steeds, hoeverder

van UEd. verwijderd zoo veel te meer met UEd. vereenigd.

Uw zeer verpligte

G. Raetsen Pro

(OP het adres: "Veuillez mettre la présente sous une enveloppe à /'adresse de Madame la Vve M. Raetsen, Heythuyzen")

j

60



De Provisor van Rolduc op reis met de Gravin van Nassau (brieven van G. Raetsen aan zijn familie)

IV Sevilla, 7 april 1859

Dierbare mDeder, brDeders en zusters

Hartelijken dank VDDrUwe gDede berigten, welke UEd. mij DPverschillende dagen (twee brieven) hebt geschreven en

slechts gister aVDnd zijn gewDrden; dDch hier mDet ik bemerken dat één dezer, de eerste zedert ruim 14 dagen alhier was

aangekDmen en slechts dDDrDnze afwezigheid niet is kunnen in Dntvangst genDmen wDrden.

Ik had DP22 maart een brief Dntvangen van den lf. Directeur van RDlduc en hier dDDrgeruststellende berigten over UEd.

aller welstand; deze brief WaJ de eerste die ik Dntving; ik was sDmtijds angerust zaD lang zander iets nach van VEd.

nach van RDlduc te krijgen. Uwe verschillige berigten aver mijn Petekind en Betje 29, Dver anze dierbare mDeder e'l

braeders en zusters, aver verschillende andere. . . zijn zeer welkDm gewees!.

Het reisgezelschap is steeds welvarend en apgeruimd; zedert de laatste brief hebben wij anze bezDeken alhier ter stede

vaDrtgezet, ander de vaarnaamste dingen die wij gezien hebben is wel zeker het graf van den H. Ferdinand Kaning 30
naast deszelfs familie alhier in de Kathedrale Kerk .H.

Op 23 dezer heeft de HaaggebDren VrDuwe Gravin van Nassau een uitstap andernamen, het verstaat zich van zelf met

haar reisgezelschap; wij zijn's margens vertrakken met een DampbaDt ap de rivier Guadalquivir tat St. Lucar; wij heb-

ben dien zelfden dag anze reis per wagen en spaarweg dDargezet tot Cadix; ik heb Dnder weg een bezDek afgelegd aan

den aud-Generaal DDn Juan van Haelen 32in PDrtaSta Maria, genaemde Heer is neef van Dr. van Haelen te RuremDnd

en daDr zijn familie Df beter dDar zijn vaDrDuders aarsprDnkelijk uit Weert; van Cadix zijn per staDmbaDt aver zee

naar Gibraltar vertrakken, Gibraltar is eene engelsche bezitting zaa dicht bij Africa dat dit wereldgedeelte gemakkelijk

zigtbaar is; aldaar zijn wij 4 dagen stil gebleven amdat de Haaggeb. Gravin daar de zee-krankheid zeer angesteld was;

van Gibraltar hebben wij wederDm daar zee de reis vDartgezet tat Malaga, alwaar wij ans twee dagen hebben apge-

hauden Dm vervDlgens per PDstwagen tat Granada te gaan; deze laatste stad is haagstbelangrijk; en UEd. kunt gemak-

kelijk begrijpen dat niets van aanbelang ans kan Dntsnappen, wijl van den eenen kant de Cansul en van den anderen

kant de BisschDp af Aarsbisschap aangesprDken wardt: Granada levert VDar den reiziger veel merkwaardigs DP; zij is

ééne der voarnaamste steden en de laatste stad die in bezit der Mat/ren geweest is; Het paleys Alahambra Df Alhambra

is iets van dien aard dat men zulks buiten SPanien niet kan aantreffen; Grenada is aak de stad waar de KDning
Ferdinand en Isabella de Kathalieken begraven zijn en vele hunner nagedachtenissen bewaard wDrden 33.

Van Grenada zijn wij ap l.I. maandag 4 dezer per pastwagen' s margens am 5 uren vertrakken naar Baylen, vermaard

daar eene Bataille waar in de Spanjaarden zegevierden 34,deze drie laatste dagen, 4, 5 en 6 gelijk aDk de nacht

tusschen 5 en 6 april hebben in de Pastwagen doargebracht; zaa danig dat wij in de wagen hebben mDeten eten, drin-

ken, slapen zedert gister avand 7 uren zijn wij wederam gelukkig in Sevilla aangekamen om aldaar te verwijlen tat

'J dinsdags af' s wDensdags na Paschen; valgens dat alam gezegd wDrdt de GDede Week met buitengewaDne plegtig-

heid gevierd, na deze bijgewoand te hebben zal de terug-reis aangevangen warden, eerst tat Madrid, aldaar zal een weinig
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verwijld worden om gevolgelijk over Sarragossa en Barcelona door Spanien langs PerPignan Frankrijk binnen te treden;

allen vals geloof ik niet vóór 15 Mei i;1 Rolduc te kunnen temg zijn, hoewel ik er zeer naar verlang zoo spoedig moge-

lijk aldaar aan te komen.

De reis is tot hier aan onder ieder opzigt gelukkig en voorspoedig; op geld of onkosten mag niet gelet worden. - Ik

moet hier afbreken wijl mijn papier bijna volgeschreven is, aanvaardt alle de beste groeten van

Uw zeer verpligte

G. Raetsen Pro

Zoo UEd. mij wilt schrijven, gelieve het adres te maken poste-restante Madrid. - De Hooggeboren Vrouw Gravin

verzoekt mij in haren naam onze dierbare moeder te groeten. - De brief uit Rolduc deelt mij mede d;athet nichtje

(Thérèse Meyers) van Deutz 35overleden is; onze zusters hebben dezelve eens v.ergezeldnaar Aken om aldaar het

Heiligdom te vereeren 36.

(Potloodaantekening: "Ontvangen den 17 april")
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1

Over dit huwelijk schreef Em. Janssen CSSRin het tijdschrift His-
toria, XIV (1949), onder de titel Strijd rondom een koningsvrouwe,
vóór 100 jaren. Dit artikel is met de ondertitel Een vorstelijke
bekende van Rolduc overgenomen in RJ, XXIX (1949), 129-133. -
Het is intussen achterhaald door het boek van L. Roppe, Een om-
streden huwelijk, Kasterlee, 1962, waarin' de schrijver aan de hand
van een kort te voren teruggevonden briefwisseling tussen de
koning en zijn tweede vrouwen van andere tot dan toe onbekende
of onopgemerkte documenten een geheel nieuw licht op de voorge-
schiedenis van dit huwelijk heeft geworpen.
2

Roppe, t.a.p., 207-211.
3
RWB,172.
4

GR, 51.
5

Een voorbeeld hiervan bij Roppe, t.a.p., 263.
6

RJ, III (1923), 63.
7

Over deze restauratie: P. S. Everts, Dr. P. J. H. Cuypers en Rolduc,
RJ, VII (1927), 86-104; De gebouwen van Rolduc van 1843 tot
1943, GR,99-100.
8

RJ, VI (1926), 66.
9

Emery de Polignac behoorde tot een van de aanzienlijkste families
van Frankrijk. De meest bekende uit deze familie is Auguste Prince
de Polignac (1780-1847), die als eerste minister van Karel X de
'ordonnanties' tekende, welke aanleiding zijn geworden tot het uit-
breken van de juli-revolutie van 1830.
10

De broers en zusters van Godfried Raetsen waren: Mathias (1815-
1880), ongehuwd; Jean (geb. 1818), ongehuwd; Maria Anna (geb.
1820), ongehuwd; Hubert (geb. 1822), gehuwd (1864) met Anna
Catharina Veulens; Elisabeth (geb. 1824), ongehuwd; Josephine
(geb. 1826), ongehuwd; Petronella (geb. 1827), gehuwd (1861)
met burgemeester Smeets van Haelen; Antoon (geb. 1830), ge-
huwd met Maria Elisabeth Drenters; Sigbertus (1933-1904), on-
gehuwd.
11

Directeur Jansen was geboortig uit Weert; waarschijnlijk was zijn
vader daar nog woonachtig. .

12

Niet nader geïdentificeerd; onder de leraren en de leerlingen van
Rolduc komt zijn naam niet voor.
13

De kathedraal van Burgos, waarvan de H. Ferdinand III in 1221
de eerste steen heeft gelegd, is met beeldhouwwerken van velerlei

aard versierd. - J. Knipping in Kath. EncycI. 2VI,451.
14

Van 1843 tot 1868 stond Spanje onder de regering van de onbekwa-
me en lichtzinnige koningin Isabella II (1830-1904). Onder het
dictatoriaal bestuur van de bekwame en energieke ministers R. M.
Narvaez, Hertog van Valencia (1800/1868) en L. O'Donnell
(1809/1867), die elkaar aan het hoofd van het ministerie afwis-

selden, genoot het althans enkele jaren enige rust. In 1859 was
O'Donnell aan het bewind. De oorlog met Marokko (1859/60) be-
zorgde hem de titel van Hertog van Tetuan.
15

Het is te betreuren, dat Raetsen niet meer namen genoemd heeft van
het 'groot volk', waarmede hij in Spanje omgang gehad heeft. Over
de enige, die hij in dit verband noemt, Don Juan van Halen, zie
noot 32. - Volgens B. A. Pothast, Annales de Rolduc depuis le
Ier mai 1843 (Ms. Archief Rolduc), p. 75, zou het gezelschap ver-
schillende keren een bezoek hebben gebracht bij de Gravin van
Montijo, moeder van Keizerin Eugénie van Frankrijk. Uit een brief
van Don Francesco Ribas y Sola aan Directeur Janssen, dd. 25 okt.
1859 (Archief Rolduc) valt op te maken, dat de Gravin en haar

reisgezel ook deze heer in Spanje bezocht of ontmoet hebben. Op
26 en 27 september 1859 verbleef de briefschrijver op Rolduc, maar
Raetsen was toen juist afwezig.
16

Het huwelijk van Raetsens broer Antoon met Maria Elisabeth

Drenters werd tijdens de Spaanse reis gezegend door de geboorte
van een dochter Maria Elisabeth Hubertina, petekind van de
provisor.
17

In de 19de eeuw werd de zondagsrust op de dag des Heren ook
door de Katholieken in Nederland nog streng geobserveerd.
18

Het naamfeest van Raetsens oudste broer Mathias viel in 1859 op
24 februari. De felicitatiebrief van provisor Raetsen aan zijn broer
is niet bewaard gebleven.
19

Waarschijnlijk de vroeg-Gothische kathedraal met EI Greco's Ont-
kleding van Christus of de kerk van S. Tomé met diens meester-
werk De begrafenis van de graaf van Orgaz.

63



De Provisor van Rolduc op reis met de Gravin van Nassau (brieven van G. Raetsen aan zijn familie)

20

De grote moskee van Cordova dateert uit de 8ste eeuwen is waar-
schijnlijk gebouwd op de grondslagen van een vroegere kerk. Ach-
ter een vrij diepe hof werd een zaal aangelegd van 85 x 30 meter,
welke door tien zuilen verdeeld werd in elf beuken, waarvan de
middelste beuk het breedst was. Later werd de zaal verbreed en

verdiept (omstreeks het jaar 1000 kwamen er acht beuken bij).
Zij werd door een plat plafond bedekt; slechts vier of vijf vakken
droegen koepels op kruisbogen. In 1523 liet de geestelijkheid van
Cordova midden door deze zaal heen een 60 meter lange kathedraal
bouwen, waarvan de gewelven hoog boven het dak van de moskee
uitkwamen. - J. Knipping in Kath. EncycI., 2YII, 921-922.
21

De Gothische kathedraal van Sevilla is het grootste bouwwerk van
Spanje. Zij werd opgericht in 1402 ter plaatse van een moskee,
waarvan de klokketoren, de Giralda (1184) nog een rest is. -
Sipman 1S. van Embden in Kath. EncycI., 2XXI,785.
22
Raetsens oudste broer Mathias, van 1857 tot zijn dood in 1880

burgemeester van Heythuizen, werd in 1859 ook benoemd tot secre-
taris van die gemeente.
23

Raetsens moeder, Helena Vermeulen, was geboren 19 maart 1789.
24

Bedoeld zijn waarschijnlijk de naamfeesten van Raetsens broer Ma-
thias (24 februari) en zuster Josephine (19 maart).
25

Betje, Maria Elisabeth Drenters, echtgenote van Raetsens broer
Antoon, was kort te voren bevallen van een dochter; zie noot 6.
26
Raetsens broer Antoon.
27

Vossen was een gebrekkig man, die op latere leeftijd in huis was
bij zijn familielid Antoon Raetsen.
28
Zie noot 16.
29
Zie noten 16 en 25.
30

Ferdinand 111,koning van Castilië en Léon (1198/1252).
31
Zie noot 21.
32

Don Juan van Halen, Graaf van Peracampo (1790/1864) was even-
als zijn vader zelf in Spanje geboren, maar zijn familie was van
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Nederlandse oorsprong. De schrijfwijze 'van Haelen', die Raetsen
gebruikt, waarschijnlijk denkend aan het dorp Haelen bij Roer-
mond, is niet de juiste. In 1805 nam van Halen dienst bij de
Spaanse marine en had hij een actief aandeel in de slag van Tra-
falgar. Bij de inval van de Fransen in 1808 nam hij de wapenen op
om de onafhankelijkheid van het land te helpen verdedigen, maar
spoedig erkende hij Joseph Bonaparte als koning en hij vergezelde
deze in 1811 naar Parijs bij gelegenheidvan de doop van de Ko-
ning van Rome. Later streed hij weer in Spanje tegen de Fransen.
In 1815 werd hij een eerste maal gevangen genomen op beschuldi-
ging van samenzwering tegen Ferdinand VII,maar herkreeg spoedig
zijn vrijheid. Later nam hij deel aan de actie van verschillende
geheime genootschappen, die in 1817 een opstand voorbereidden.
Hij werd opnieuw gearresteerd, bracht geruime tijd door in de ge-
vangenissen van het H. Officie, ontsnapte en ontkwam in 1818 via
Frankrijk en Engeland naar Rusland, waar hij dienst nam in het
leger. Een verzoek om ontslag leidde tot uitwijzing uit het land.
Toen in 1820 in Spanje de liberale grondwet van 1812, die het
koninklijk gezag aanmerkelijk beperkte, door een militaire opstand
opnieuw was ingevoerd, keerde hij naar zijn geboorteland terug. Na
het herstel van het gezag van koning Ferdinand VII door de Fran-
sen in 1823 zag hij zich echter gedwongen, wederom de wijk te
nemen, eerst naar Havana, later naar Noord-Amerika. Familie-

aangelegenheden riepen hem terug naar Europa. Bij het uitbreken
van de Belgische opstand in 1830 woonde hij te Brussel en stelde
hij zich terstond ter beschikking van de leiders, die hem tot opper-
bevelhebber van het opstandige leger benoemden. Het voorlopig
bewind beperkte echter zijn opperbevel tot dat van de troepen in
Zuid-Brabant en ontsloeg hem als zodanig reeds op 5 oktober 1830.
In 1836 streed hij in Spanje tegen de Carlisten en na het beëindi-
gen van de burgeroorlog werd hij door B. Espartero, Hertog van
Vitoria (1792/1879), die zich in 1841 tot regent van het konink-
rijk en voogd over de minderjarige koningin Isabella II had laten
uitroepen, benoemd tot militair goeverneur van Catalonië. In 1843
werd hij echter in de val van Espartero meegesleept en vluchtte
hij in diens gezelschap naar Engeland, vanwaar hij eerst in 1854
naar Spanje terugkeerde. In later jaren bekleedde hij de functie
van president van de Hoge Raad van Oorlog en Marine.

Don Juan van Halen heeft een verhaal van de lotgevallen van zijn
jonge jaren nagelaten onder de titel Relación de su cautividad en
los calabozos de la lnquisición, su evasión y emigración, Paris,
1827. Dit boek is, enigszins aangevuld, in het Frans verschenen als:
Mémoires de Don Juan van Halen, écrits sous les yeux de l'auteur
pal' eh. Rogier, Bruxelles, 1827, en is ook in het Nederlands,
Engels en Duits vertaald. De (anonieme) Nederlandse vertaling,
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Gedenkschriften 1Ja'nD, Juan van Halen, bevattende het verhaal

zijner gevangenschap bij de Inquisitie van Spanje in 1817 en 1818,
en van zijne ontvluchting, Dordrecht, 1828, is evenals de juist ge-
noemde L'vfémoires aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage.
Wat Raetsen bewogen heeft, juist deze avonturier te bezoeken en
dit bezoek speciaal in zijn brief te vermelden, is niet meer te
achterhalen. Misschien is hij bij de generaal geïntroduceerd door
diens 'neef, dr. Theodor Joseph van Halen (1803/60), genees-
heer te Roermond en lid van de Geneeskundige Commissie in Lim-

burg. Uit het feit, dat deze onderscheiden was met het comman-
deurschap in de Orde van Isabella Catolica van Spanje en o,a. lid
was van de Koninklijke Academie van Geneeskunde en Heelkunde
van Madrid, kan worden opgemaakt, dat hij met zijn familielid in
Spanje relaties onderhield.
De hierboven medegedeelde levensbijzonderheden van Don Juan
van Halen zijn voor het grootste deel ontleend aan de Encic/opedia
Universal Ilustrada Europeo-Americana, XXVII,59, en aan de Bio-

graphie nationale de Belgique, VIII, 617-628; die van dr. Th. J. van
Halen dank ik aan de Archivaris van de Gemeente Roermond,

J. Baron van Hövell tot Westerflier.

33

Door het huwelijk van Ferdinand van Aragon (1452/1516) en
Isabella van Castilië (1451/1504), de 'Katholieke Koningen',
kwam het bestuur over geheel Spanje in dezelfde handen. In 1492
werd Granada, het laatste bolwerk van de Mooren in Spanje, ver-

overd. Onder de regering van de 'Katholieke Koningen' werd de
grondslag gelegd voor de Spaanse wereldheerschappij.
34

Bij de capitulatie van Bailén, aan de zuidelijke helling van de Sierra
Morena, 23 juli 1808, moest de Franse generaal P. A. Dupont de
I'Etang (1765/1840) zich met zijn gehele leger aan de Spaanse be-
velhebber F. J. Castanos (1758/1852) overgeven. Op het bericht
van deze overwinning brak in geheel Spanje de opstand tegen de
Franse bezetters uit.

35
De familie Deutz, bewoners en sinds 1834 eigenaars van de 'hof'
van Rolduc.
36

De Heiligdomsvaart te Aken heeft om de zeven jaren plaats. De
bewoners van het 'derde' Rolduc namen, ook nog na de eerste we-

reldoorlog, geregeld daaraan deel. Prof. dr. F. Sassen.
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Een koorheer sprong over de muur

Ter ere van zijn naamdag had abt Frans Rauschaw de

Rolducse koorheren op de avond van 3 oktober een extra

recreatie toegestaan, om het feest van de volgende dag in

te luiden. In een aangename sfeer was de avond doorge-

bracht. Het gezamenlijke avondgebed, dat volgens de regel

om 8 uur moest plaats vinden, zal iets verlaat zijn. In twee

rijen begaf men zich rustig naar de abdijkerk, om daar de

voorgeschreven oefeningen en gebeden te verrichten: dc

punten voor de meditatie van de volgende ~orgen werden
voorgelezen, enkele litanieën gebeden en een minitieus

gewetensonderzoek gehouden; na de zegen en slotgebeden

begaf ieder zich in stilte naar de cel of beter gezegd naar

de kamer, om nog wat te schrijven of te lezen. Om 9 uur

moest iedereen zich te bed begeven, want reeds om 4 uur

's morgens kwamen de kanunniken weer uit hun bed, om

aan de nieuwe dagtaak te beginnen 1.

Op die avond van 3 oktober 1742 was er echter enige

onrust in de kerk, er ontbrak een van de jongere koor-

heren, de diaken Thomas Kreusch. Na afloop van het

avondgebed bleek de deur vanuit de kloostergang naar de

grote tuin niet afgesloten, in de tuin lagen her en der

kloosterlijke kledingstukken: een zwarte toog, een boordje,

ceintuur, bonnet en de lange witte band, die een Rolducse

koorheer als onderscheidingsteken van zijn orde droeg.

Tegen de muur stond als stille getuige een ladder. Thomas

Kreusch had de abdij verlaten; een koorheer was over de

muur gesprongen. Waarom? De hele feestelijke recreatie

was er geen onvertogen woord gevallen.

Thomas Kreusch was een van de vele koorheren die af-

komstig waren uit het oude hertogdom Limburg bij de

Vesdre, waar de abdij Rolduc van oudsher enkele parochies

van zielzorgers voorzag. Op 1 augustus 1716 was Thomas

gedoopt in de kerk van Eupen. Dit opkomende industrie-

plaatsje genoot sinds 1695, toen het onder rector N.
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Heijendal tot parochie verheven was, de bijzondere zorg

van de abdij; er woonden steeds drie of vier koorheren in

de functie van pastoor en vice-pastoors.
In oktober 1734 trad Thomas Kreusch in te Rolduc, het

klooster dat hem door de parochiegeestelijkheid reeds ver-

trouwd was. Op 17-jarige leeftijd begon hij aan het novi-

ciaat; de eerste zes maanden droeg hij nog lekenkleding,

vanaf april 1735 het religieuze kleed. Een jaar later, op 29

april, legde hij de plechtige professie af met de drie geloften

van zui'verheid, armoede en gehoorzaamheid en verbond

zich definitief aan de abdij. Kreusch was nog geen 20 jaar

oud. In dezelfde maand waren twee streekgenoten gepro-

fest: Johan Brandt uit Baelen en Gerard Heyendal uit

Walhorn. Een maand tevoren had het kapittel deze drie

met algemene stemmen waardig bevonden om geprofest
te worden 2.

Onder de geestelijke leiding van de prior, J. G. Fabritius,
en in de theologische school onder lector J. J. Haghen 3

werd Thomas Kreusch verder gevormd in de strenge geest

der abdij. Uit de handen van de abt ontving hij de vier

kleine wijdingen, op 22 maart 1738 werd hij, zoals ge-

bruikelijk, in Luik tot subdiaken gewijd.

Dan ontstaan er opeens problemen rond Thomas Kreusch.

Hij is niet meer de rustige jongeman. Hij houdt zich vaak

niet aan de regel, is lichtgeraakt, heeft gauw ruzie en be-

gint overdadig te eten. Kreusch lijdt kennelijk onder inner-

lijke spanningen. Prior en abt schrijven het toe aan zwaar-

moedigheid en sturen hem enige tijd naar confrater Reiner

Pütters, de pastoor van Doveren (bij Erkelenz), om hem

in het landelijke dorpje tot rust te doen komen. Maar zelfs

daar lukt het niet, de parochianen nemen aanstoot aan de

jonge subdiaken, zodat de pastoor Thomas naar de abdij

doet terugroepen. Hij past zich wat aan, neemt regelmatig

deel aan het koorgebed, zodat abt Rauschaw hem toch in

Luik tot diaken laat wijden, op 11 juni 1740. Diezelfde
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dag ontving J. Brandt, die met Thomas was geprofest, de

priesterwijding; de andere mede-geprofeste, G. Heyendal,

werd op 24 september priester gewijd.

Thomas was pas diaken, hij zou het blijven. Want op-

nieuw ergerde men zich aan zijn gedrag: Thomas was een

ruziezoeker, at overmatig, voerde bovendien niets uit en

was zinnelijk; hij zou zelfs misdienaars verleid hebben.

De abt weigerde, hem bij de bisschop van Luik voor de

priesterwijding te presenteren, to~ grote verontwaardiging

van Thomas. Diens humeur werd er niet beter op; hij sprak

er vaak over, naar een strengere orde te willen gaan. In

mei 1742 is hij in de communauteit zelfs zo lastig geweest,

dat prior Fabritius er melding van maakt in het dagboek

der abdij 4.

Op de gezellige avond voor het naamfeest van de hoog-

waardige aJbtwerd het Thomas Kreusch te veel. Hij vlucht-

te in het donker over de kloostermuur met achterlating

van de religieuze kleding. Bij de eerste klim poging viel hij

achterover en bezeerde zijn rechtervoet en rug. Met behulp

van een ladder slaagde hij tenslotte, trok in borstrok naar

het nabijgelegen dorp Merkstein, waar hij onderdak vroeg

en een verhaal ophing, dat hij als student naar zijn oom

in Jülich op weg was, maar in handen van rovers was ge-

vallen, die hem van geld en kleren beroofd ha,dden en hem

gewond hadden achtergelaten. - Het verhaal klonk geloof-

waardig in een tijd, dat de eerste bokkerijdersbende het

land van 's-Hertogenrade onveilig maakte 5. Thomas vroeg

om wat kleren en of men hem ,de volgende dag op een

paard naar zijn oom in Jülich wilde brengen, Dat gebeurde.

Tegenwoordig zouden met zo'n vlucht de banden tussen

een kloosterling en zijn orde verbroken zijn. Het christelijk

gevoelen van die tijd oordeelde echter anders. Bij de pro-

fessie beloofde de jonge kloosterling niet alleen arm, kuis

en gehoorzaam te zijn, hij verbond zich ook blijvend aan

de orde, of - zoalsbij Rolduc - aan een bepaald klooster.
Hij had vrijwillig zijn keuze gedaan en bleef nu gebonden

aan de abdij en de abdij aan hem. Vluchtte hij, dan moest

men hem terughalen, desnoods met geweld, en zorgen dat

hij zijn eens gedane beloften trouw bleef.

Thomas Kreusch verging het niet anders. Zijn oom, de

deken van Jülich, ontving hem vriendelijk, maar stuurde

hem door naar een bevriende pastoor buiten het stadje,

mar Stetternich. Tegelijk echter waarschuwde hij de abt

van Rolduc, die op 9 oktober de provisor met twee knech-

ten naar Stetternich stuurde. De provisor trachtte Thomas

met zachte aandrang mee te krijgen. en beloofde hem, dat

hij ongestraft zou blijven, als hij vrijwillig meeging. Maar

Thomas raakte in paniek, rende naar het raam en schreeuw-

de uit alle macht om hulp. Hij werd overmeesterd en aan

handel en voeten gebonden naar de koets gedragen. De

omstaanders keken meewarig begrijpend toe. Te Rolduc

sloot men hem voorlopig in een van de kamers van het

gastenverblijf op.

Pas op 28 november werd het kapittel bijeengeroepen om

een oordeel uit te spreken over de afvallige kanunnik. De

abt had intussen Thomas Kreusch uitvoerig gehoord. en

zijn antwoorden schriftelijk laten vastleggen, tevens had

hij het oordeel van vier professoren der Keulse universiteit

gevraagd. Maar het kapittel wilde Thomas zelf horen; hij

bevestigde grotendeels de tegenover de abt afgelegde ver-

klaringen. Niettemin deed het kapittel die dag geen uit-

spraak: twee confraters zouden eerst onder vier ogen met

Kreusch spreken.

Een derde koorheer, J. W. Pontinus uit Sevenum 6, die

het niet te best met de abt kon vinden en kennelijk vreesde

voor het lot van Kreusch, wilde hem op een andere manier

helpen. Vanuit de bovenverdieping probeerde hij een gat

in het plafond van de cel te breken en zo zijn gevangen

confrater te bereiken. Wegens dat feit mocht hij op de be-
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slissende kapittel vergadering van 3 december niet mee-

stemmen; hij moest de vergadering verlaten.

Het vonnis viel hard uit: wegens de heimelijke vlucht en

het schandelijk afleggen van de kloosterkleding moest

Thomas Kreusch opgesloten blijven, totdat hij duidelijke

tekenen van boetvaardigheid had getoond; het actief en

passief stemrecht werd hem ontnomen. Wannéér deze ex-

communicatie beëindigd kon worden, stond ter beoordeling

van de abt. Tevens bepaalde het kapittel, we~k en hoeveel

eten de gevangene verstrekt zou worden: bij het middag-

eten kreeg hij behalve soep en groente één vleesportie en

bier, 's avonds bier met brood en boter. De wijn van de

kloosterlijke wijnbergen uit het Ahr-dal was hem niet ge-

gund, hij moest zich tevreden stellen met de algemene
volksdrank van de streek.

Zo' n eenzame opsluiting was destij ds een gebruikelijke

strafmaatregel voor weerspannige kloosterlingen, waarin

voorzien was in de algemene kerkelijke wet. Ook in de

statuten van de abdij Rolduc, waarvan iedere koorheer

vóór zijn professie een afschrift moest maken 7, werd in

hoofdstuk 15 art. 9 de 'incareeratio' als straf uitdrukkelijk

genoemd. In de regel duurde de opsluiting een half of een

heel jaar. Juist in deze Isde eeuw, de tijd van de Verlich-

ting, kwamen er protesten tegen dit mensonwaardig inslui-

ten van religieuzen in een muffe, oncomfortabele cel. Een

twintigtal jaren later verbieden enkele vorsten de celstraf
in kloosters.

Maar Thomas Kreusch moet er nog de volle zwaarte van

dragen. Hij is geëxcommuniceerd, uitgesloten van de kloos-

tergemeenschap, maar ook van de sacramenten! Men ver-

wijt hem nu dat hij in zo'n omstandigheden de voorge-

schreven geestelijke oefeningen verwaarloost, de aange-

reikte stichtelijke lectuur niet leest en maar slaapt of suft,

niet eens' in de geest' de mis meeviert. De abt ontdekt

natuurlijk geen tekenen van boetvaardigheid.

6S

Wanneer na een jaar geen einde komt aan de eenzame op-

sluiting, doet Thomas Kreusch als een volleerd gevangene

een uitbraakpoging. In de nacht van 9 december 1743 haalt

hij met een spijker het ruitje boven de celdeur weg, klimt

met enige moeite door de opening. Van kapotgescheurde

lakens en dekens heeft hij een touw gemaakt. Via een

raam van de recreatiezaal wil hij naar buiten klimmen.

Maar het onvermijdelijke lawaai heeft Thomas' buurman

gewekt, die het klooster alarmeert. Thomas wordt gegrepen

en opnieuw opgesloten.

Hij geeft zijn pogingen echter niet op. Met behulp van

een ijzeren staaf uit het ped begint hij het houten luik

voor het raam en het ijzeren traliewerk daarvoor los te

wrikken. Op 14 december wordt hij rond het middaguur

ook hierbij betrapt. Bijgevolg wordt zijn cel extra ver-

stevigd.

De verontwaardiging in het convent was groot. Kreusch

werd door de abt opnieuw verhoord, zijn antwoorden

bleven onbevredigend. De kapittel vergadering van 31 de-

cember oordeelde hard over deze onverbeterlijke, onboet-

vaardige boosdoener, die wilde vluchten en de orde verla-

ten. Als extra straf zou hij een jaar lang op maandag,

woensdag en vrijdag alleen water en brood krijgen, dat zou

hem tevens genezen van zijn vraatzucht, waardoor hij zo

dik werd. Alsof fysische en psychische oorzaken daarbij

geen rol speelden!

Toen abt Rauschaw op IS maart 1745 overleed, was

Thomas Kreusch nog steeds ingesloten; bij de keuze van

de nieuwe abt - op 26 april - mocht hij niet meestemmen.

Op 12 augustus benoemde de regering te Brussel uit de

voorgestelde kandidaten de prior, J. G. Fabritius; op 24

augustus ontving deze te Luik de abtswijding. Fabritius

was niet in de zielzorg werkzaam geweest, maar had leiden-

de functies in de abdij bekleed, 4 jaar was hij novice-

meester en bijna 22 jaar prior, d.w.z. de geestelijke leider
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en plaatsvervanger van de abt. Hij schijnt minder fel van

aard te zijn geweest.

Op 16 september schonk hij Kreusch de volledige vrij-

heid. Thomas werd weer in de gemeenschap opgenomen

en kon eindelijk de sacramenten ontvangen, verdere boete-

doenerij werd niet meer geëist. Latere commentaren doen
vermoeden dat niet alle koorheren het eens waren met die

maatregel. Thomas bleef inderdaad een vreemde figuur

in het convent, hij paste zich moeilijk aan bij het gemeen-

schappelijke koorgebed, viel op door zijn sterke eetlust,

was somber en lichtgeraakt. Hij werd echter enigszins in

die positie gedrongen, want ook deze abt weigerde hem

priester te laten wijden, zodat Thomas in rangorde bij de

niet-gewijde jonge koorheren gerekend werd.

Het werd hem tenslotte te machtig, in de nacht van 21

december 1749 vluchtte hij opnieuw, nu zonder de kloos-

terkleding af te leggen. Hij zwierf gedurende een half jaar

op diverse plaatsen rond, maakte tenslotte bij de Jezuïeten

te Aken een 10-daagse retraite. Het jaar 1750 was een

jubeljaar voor de Kerk, waarin een algemene amnestie van

kerkelijke straffen werd afgekondigd. Met nieuwe hoop

ging Kreusch naar Rolduc terug, vroeg vergiffenis aan abt

Fabritius. Deze nam het teruggekeerde schaapje weer op

in de kudde en legde hem vanwege het jubeljaar geen

straf op.

Ondanks alle goede voornemens kon Thomas zich niet

aanpassen aan het communauteitsleven. Hij bleef als oude

diaken een uitzonderlijke figuur in het koorheren-milieu.

Een enkele keer ontlaadde zich de opgekropte spanning

in handtastelijkheid, Kreusch zou zelfs een confrater met

een mes bedreigd hebben. Abt Fabritius nam geen bijzon-

dere maatregelen. Zodra de grote bouwactiviteiten in de

abdij beginnen, zwijgt trouwens het dagboek, dat door de

aJbt zelf werd bijgehouden, over hem. Zo vernemen we

niets meer over de lastige confrater, maar helaas ook niets

over de bouw van de grote oostelijke vleugel, waar nu de'

studiezalen, de bibliotheek en de bisschopszaal zich be-
vinden 8.

J. G. Fabritius stierf vrij plotseling op 3 augustus 1751.

De actieve pastoor van Eupen, J. J. Haghen, die bij de
keuze de meeste stemmen had verworven, werd op 28 sep-

tember door de regering als abt benoemd. Bijna twintig

jaar had Haghen buiten de abdij geleefd; hij bekeek het

geval Kreusch met minder vooringenomenheid. Een reeds

grijzende man van 41 kon men niet steeds tussen de jongste

koorheren laten zitten, bovendien waren de vele geestelijke

oefeningen voor deze diaken kennelijk een te grote last.

Haghen, die van nature altij d tot mildheid was geneigd -
zoals hij later van zichzelf schrijft 9 - gaf Thomas Kreusch

de plaats die hem volgens zijn professiejaren toekwam en

onthief hem van de plicht koorgebed en gemeenschappe-

lijke recreatie bij te wonen. Thomas kon dan in de tuin of
bibliotheek werken of zelfs muziek beoefenen.

Thomas' hartewens nog eens priester gewijd te worden,
meende ook deze abt niet te kunnen vervullen. In feite

bleef Kreusch dus een tweede-rangs-kanunnik. Na een half

jaar vatte hij het stoute plan op, naar Rome te trekken en

van de hoogste kerkelijke instanties verlof voor de wijding

te krijgen. Op 19 mei 1758 verliet hij voor de derde keer

zonder toestemming de abdij, via een raam klom hij
,s nachts naar buiten.

De tragiek van dit koorheren-leven bereikte daarmee zijn

culminatiepunt. Hier schond iemand op flagrante wijze de

gelofte van trouw aan het huis van zijn professie, hij mis-

deed tegen de gelofte van gehoorzaamheid. De statuten,

die maandelijks overwogen moesten worden, zeiden toch,

dat iedereen in de grootste berusting en nederigheid zich-

zelf en heel zijn lot moest onderwerpen aan het oordeel en

de wil van zijn overheid, die beoordeelde en bepaalde,

wat het meest tot iemands geestelijk voordeel strekte 19.
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En juist deze koorheer, voor wie de abt speciale en onge-

bruikelijke uitzonderingen had gemaakt, ondernam iets op

eigen houtje. Van nu af zag Hagheh zijn ongelukkige, wat

vreemde koorheer slechts als een leugenachtige' apostaat' ,

die voor de derde keer 'heiligschennend' de abdij had
verlaten.

Op zijn tocht naar het zuiden belandde Thomas Kreusch

half augustus in Polling bij München, een proosdij van

Augustijner koorheren. De deken van het convent, Eusebiu~

Amort, getroostte zich de moeite op 24 augustus een brief

om inlichtingen naar Rolduc te schrijven. Hij wilde graag

weten, inhoeverre Kreusch de gelofte van zuiverheid ge-

schonden had. Abt Haghen gaf geen duidelijk antwoord.

Uit dit toevallige contact ontwikkelde zich een langdurige

correspondentie tussen de twee kloosters van Augustijner

koorheren, en wel tussen abt Haghen en proost Frans Töpsl

gedurende de jaren 1760 tot 1781, en tussen S. P. Ernst,

bibliothecaris en latere geschiedschrijver van Rolduc, en

diezelfde Töpsl, over de jaren 1773 tot 1793.

Thomas Kreusch trok echter verder, in oktober 1758 was

hij in Rome, waar hij zich tot de kardinaal-poenitencier

wendde. Deze ontsloeg hem van alle schuld en eventuele

kerkelijke straffen, als penitentie moest Thomas één keer

de litanie van O. 1. Vrouw bidden. De kardinaal gaf hem

een aanbevelingsbrief mee voor de bisschop van Luik, met

het verzoek Kreusch tot priester te wijden. Als abt Haghen

dit later verneemt, kent zijn verontwaardiging geen gren-

zen: zo'n onnozele penitentie voor een dergelijke zondaar,

die niet eens boetvaardig was en tegen de gehoorzaamheid

zondigend in Rome verbleef! En dan werd niet eens de

wettige overheid van de zondaar gehoord. Haghen schreef

een openhartige brief aan die kardinaal.

Johan Theodoor van Beieren, bisschop van Luik en Mün-
chen, wilde de kwestie nader bezien, als Thomas Kreusch
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na de winter naar Rolduc zou zijn teruggekeerd; tot dan

mocht hij in München blijven. Maar Kreusch reisde in het

voorjaar niet naar zijn abdij, hij zwierf twee jaar lang in

Duitsland rond, meestal kloosters van zijn orde om gast-

vrijheid vragend. Waarom? Hij zou weliswaar in Rolduc

niet met open armen ontvangen zijn, zoals uit Haghens

brieven aan Amort blijkt, maar nu ontkrachtte Kreusch de

door Rome gegeven permissie volledig.

Pas in het voorjaar 1761 daagt hij in de omgeving van

de abdij op. Zijn kleding is niet erg fraai, ze houdt het

midden tussen die van een geestelijke en die van een leek,

I
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wel draagt hij priesterboord en tonsuur, zelfs de witte band,
het kenteken der orde. Na zich in een brief tot Haghen

gewend te hebben, bezoekt hij hem te Aken in het refugie-

huis van de abdij. Hij wil terugkeren, mits hij niet opge-

sloten wordt. Op 21 juni verschijnt Kreusch te Rolduc,

maar wordt niet tot de kloostergemeenschap toegelaten, hij

moet in het gastenkwartier blijven.

Na het gesprek in Aken heeft Haghen een 'Factum' op-

gesteld aangaande het geval Kreusch, zonder diens naam

of die van de abdij te vermelden; daarin worden alle feiten

en wandaden uitvoerig opgesomd. Een exemplaar ging
voor advies naar de universiteit van Leuven, één naar

Polling. De professoren van Leuven raden aan, de religieus

welwillend op te nemen, als hij uit zich terugkeert. Waar

blijft dan de kloostertucht, schrijft Haghen als commen-

taar, zo zal een klooster op een duiventil gaan lijken. Wel

zijn de professoren van mening, dat er een tijdelijke op-

sluiting moet volgen. In die geest antwoordt ook Amort

vanuit Polling. Haghen denkt echter aan een blijvende af-

zondering buiten de communauteit.

Thomas Kreusch heeft de stemming kennelijk goed aan-

gevoeld, hij verdween op 26 juni opnieuw. Het zoveelste

vergrijp in de ogen van de abt. Nu wendde Kreusch zich

tot de Oostenrijkse gouverneur te Brussel om uitvoering

van het pauselijk bevel te verkrijgen. Maar op 21 december

1761 werd Thomas weer gevankelijk naar Rolduc terug-

gebracht. Haghen voelde zich immers verplicht, zo schreef

hij aan Töpsl, een voortvluchtige kloosterling terug te

halen, wegens het scandalum dat deze gaf, en omwille van

diens zieleheil! De regering te Brussel legde zich tenslotte

neer bij de opsluiting van Kreusch.

Pas elf jaar later eindigde deze celstraf, in zekere zin

door een toeval. Op 19 juni 1772 werd namelijk een andere

koorheer, J. P. Vassbender 11, die moeilijkheden met het

celibaat had, naar de strafcel gebracht; Thomas Kreusch

kreeg de vrijheid en het kloosterkleed terug. Al die jaren

was hij totaal afgezonderd van het convent en uitgesloten

van de kerkelijke plechtigheden. In het derde jaar van zijn

opsluiting werd abt Haghen door een gewetensvraag ge-

kweld: mocht men de gestrafte de Communie brengen?

Voor ons die 200 jaar later leven, een ontstellende vraag;

gezien de geestelijke achtergrond van de toenmalige abdij,
bevreemdend. Wel dacht en leefde men na de klooster-

hervorming van 1680 in een strenge, rigoristische geest,

maar juist ten opzichte van het ontvangen der Eucharistie

was men minder streng: aan de koorheren die nog geen

priester waren, werd aangeraden iedere zondag de Com-

munie te ontvangep 12.
Voor Haghen was het echter een benauwende vraag, of

men een opgesloten koorheer de Communie mocht geven.

In een brief van 20 augustus 1764 legt hij zijn correspon-

dentie-vriend de kwestie voor: Thomas Kreusch vraagt wel

om te mogen communiceren en neemt een boetvaardige

houding aan; maar is dat wel gemeend, veinst hij niet?

En hem uit de cel laten is gevaarlijk, men weet nooit of

hij weer vlucht. In deze streken, zegt Haghen, is het trou-

wens de gewoonte, geen Communie naar de gevangenissen

te brengen, vanwege de eerbied voor het Allerheiligste(!)

en om de eerloosheid van een misdadig leven duidelijker

te laten uitkomen. Alleen aan stervende of ernstig zieke

gevangenen wordt in het geheim de Communie gebracht.

Töpsl antwoordde pas in december, de brief kwam ook

nog niet aan, zodat de correspondentie ruim een jaar stokte.

Maar in maart 1766 vroeg abt Haghen opnieuw om advies.

Töpsl stuurde in april een afschrift van zijn vroeger ant-

woord. Hij stelt als stelregel voorop, dat zelfs aan de groot-

ste misdadigers de Communie niet geweigerd mag worden,

mits zij tevoren gebiecht hebben. Of die biecht nu echt of

geveinsd is, dat kunnen wij in foro externo niet uitmaken.

En dat is de praktijk van de huidige Kerk. Dan geeft
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Töpsl een voorbeeld uit Rome, waar iedere maand de ge-

vangenen in een vertrek bijeengebracht worden, een preek

beluisteren, de gelegenheid krijgen om te biechten en dan

de Communie te ontvangen. Op het eind van de lange brief

vraagt hij om dementie voor de ongelukkige Kreusch. -

Wat de strenge Haghen beslist heeft, is niet bekend.

Op 19 juni 1772 mocht Thomas Kreusch niet meteen aan

het gemeenschapsleven deelnemen. Hij kreeg een kamer op

de bovenverdieping toegewezen, die hij alleen mocht ver-

laten om vanuit een hooggelegen vertrek naast het priester-

koor de mis bij te wonen. Pas op 7 augustus werd hij weer

volledig in de communauteit opgenomen. De grijzende ver-
eenza~mde diaken voelde er zich niet thuis, in de nacht

van 24 op 25 augustus ontvluchtte hij de abdij opnieuw.

Voor de zesde keer in 25 jaar, schrijft Haghen veront-

waardigd. Had Kreusch een bepaald plan? Uit de biblio-

theek nam hij een Franse en een Italiaanse grammatica mee,
bovendien de nieuwste kaartenatlas.

Volgens Haghen trok Kreusch eerst naar Noord-Neder-

land, naar niet-katholieken, waar hij zijn geloof zou hebben

afgezworen. Kreusch ontkende dit later tegenover de proost

van Polling. In ieder geval reisde hij spoedig naar Mainz,

daar vertelde hij naar Wenen te willen gaan. Wilde hij bij

de Oostenrijkse regering, aan het hof van Maria Theresia

of Jozef II, over wier kerkelijke vernieuwingsgeest alom

werd gesproken, zijn zaak bepleiten? De Zuidelijke Neder-

landen behoorden immers tot de Oostenrijkse gebieds-

delen. Of Kreusch daarin slaagde, blijkt nergens. Wel ver-

bleef hij op 9 december in het klooster St. Andreas der

Augustijner koorheren in Neder-Oostenrijk. Enige dagen

later is hij weer op de terugweg en vertoeft midden decem-

ber drie dagen in het klooster St. Florian van zijn orde.

Hij krijgt van beide conventen een kort aanbevelingsschrij-
ven voor de abt mee.

Intussen doet Haghen aan Töpsl het dringende verzoek, te
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zorgen dat de voortvluchtige kanunnik wordt opgesloten,

opdat de toch al zo anti-kerkelijke eeuw er geen nieuw

schandaaltje bij krijgt 13. (Merkwaardige omkering van

oorzaak en gevolg.) - Niet alleen de nieuwe filosofen, die

godslasteringen uitbraken, terwijl de wereld applaudisseert,

wekken Haghens heilige toorn, ook de nieuwe ideeën in

de Kerk zelf verontrusten hem. Pseudo-theologen verlmn-

digen theorieën die de zuiverheid van de leer en de evan-

gelische waarheid aantasten. Die ideeën mogen ongestraft

in boeken verbreid worden, zij zijn zelfs binnengedrongen

in katholieke onderwijsinstituten. De bisschoppen zien het

en zwijgen, enkele keuren het zelfs goed. Aan de vorsten-

hoven lijken wel de Deginselen van de zogenaamde refor-

matie van Luther en Calvijn te zijn doorgedrongen: ker-

kelijke feestdagen worden gereduceerd, de onthouding en

de vasten worden afgeschaft, religieuzen uit hun kloosters

gezet, vrome stichtingen eenvoudig gewijzigd, enz. En waar

wordt degelijke vroomheid gehandhaafd, die de onder-

gang zou kunnen tegenhouden? 14 (Het zou uit een bro-

chure krunnen zijn van mensen die zich tegenwoordig met

Kerk en wereld confronteren.) Wanneer in Haghens aan-

wezigheid over de nieuwe filosofie gesproken werd, legde

hij zijn kanunniken het zwijgen op of liep weg, zo schrijft

Ernst aan Töpsl15.

Thomas Kreusch verscheen op Drievuldigheidszondag, 6

juni 1773, onverwachts in de proosdij Polling en riep de

bemiddeling van Töpsl in. Deze schreef diezelfde dag nog

aan H~ghen : Kreusch wil graag terugkeren, maar heeft een

heidense angst voor de 'carcer'. Drie dagen later liet Töpsl

Kreusch zelf een brief aan de abt schrijven. Thomas vraagt

daarin om vergiffenis voor zijn herhaalde overtredingen,

die hem haast niet vergeven kunnen worden. Maar hij weet

dat God zeventigmaal zeven maal vergiffenis schenkt;

daarom wil hij als verloren zoon in alle vrijheid terugkeren

('libere' onderstreept hij zelfs). Hij biedt zich weer aan,
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ofschoon hij, als hij zijn geloof zou afzweren, gemakkelijk

zijn geluk in de wereld zou kunnen vinden. Maar dat doet

hij niet omwille van zijn eeuwig heil, waaraan God hem

herinnert door zijn geweten en door de ongemakken van

het lichaam (Kreusch is bijna 57 jaar). Hij is bereid in

vrijheid terug te keren.

Töpsl voegt eraan toe, dat Kreusch niet zal vragen priester

gewijd te wOl'den, tenzij de abt hem waardig acht. Ander-

zijds houdt Töpsl het voor mogelijk, dat Kreusch naar

Italië trekt, om in het jubeljaar 1775 andermaal kwijt-

schelding van straffen en toelating rot het priesterschap te

verkrijgen, want hij vraagt telkens Italiaanse en geen Franse
boeken om te lezen.

Voordat dit schrijven in Rolduc aankwam, stuurde Haghen

twee brieven naar Polling, om de verdorvenheid van de

voortvluchtige huichelaar aan te tonen. Als hij alles moest

schrijven, zo zegt hij daarin, over diens onverbeterlijke

slechtheid en stupiditeit, die men van zijn gezicht kon af-

lezen, had hij een boekdeel nodig. Met de nodige boos-

aardige stijlbloempjes beschrijft Haghen even de lage aard

van Kreusch. Diens leven zal misschien wel aan de galg of

op het rad eindigen! Zo iemand kan hij niet meer tot de

zijnen rekenen. Bedorven mensen zijn moeilijk te verbete-

ren. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Dat

ondervinden in deze streken dagelijks de paters met de

gemakkelijke moraal, die zo snel zonden vergeven. Van de

bandieten en rovers welke zij bijstaan, is er nauwelijks

iemand die echte boetvaardigheid toont, zelfs als ze de

volgende dag aan de galg moeten sterven 16.Haghen doelt

hier op berechting van de 'bokkerijders' der tweede bende,

die meestal werden bijgestaan door paters Jezuïeten of

Franciscanen uit Aken. Sommige veroordeelden hielden tot

onder de galg hun onschuld vol 17. Hagheri vraagt echter

niet lang naar graden van schuld of verzachtende omstan-

digheden. Slecht is slecht.

De brief van Kreusch viel dan ook niet in goede aarde.

Haghen las er duidelijk in, hoe Kreusch's aard nog steeds

ver verwij,derd was van God en de waarheid. Hij eist dat

Kreusch direct terugkeert en zich volledig onderwerpt

volgens de gelofte der gehoorzaamheid, die hij tegenover

God en de abt heeft afgelegd. God kan ieder ogenblik in

zijn leven verschijnen. Hij ontfermt zich alleen over de

boetvaardige. Zich op het 70 x 7 maal vergiffenis schen-

ken beroepen is maar subjectieve exegese, vindt Haghen.

Hij geeft Kreusch drie stukken uit de Bijbel over boetvaar-

digheid aan; die moet hij maar eens mediteren. Dan zal

Haghen hem te Rolduc welwillend ontvangen, want hij is

ook zijn vader. .;- De begeleidende brief aan Töpsl laat
echter vermoeden, dat de ontvangst niet zo vriendelijk zal

zijn. Daar staat de vader, die uitsluitend de roede hanteert!

Töpsl verleende Thomas Kreusch drie weken gastvrijheid

en stuurde hem op 27 juni met een korte aanbeveling op

weg naar Rolduc. Vlak voor het vertrek kwam een koor-

heer nog de Italiaanse grammatica terugvragen, die Thomas

van hem geleend had. Töpsl liet Kreusch met een koets

naar het volgende college van Augustijner koorheren bren-

gen, opdat hij vandaar naar Augsburg zou gaan en niet

opnieuw naar München zou reizen. Met tranen in de ogen
nam Kreusch afscheid en beloofde met het feest van St.

Augustinus (28 augustus) in Rolduc te zijn. Haghen feli-

citeert in de volgende brief de bewoners van Polling uit-

voerig, dat zij van deze lastpost bevrijd zijn. Hij gelooft

echter niet in de terugkeer van deze ontaarde kloosterling.

Kreusch heeft inderdaad niet de moed gehad om terug te

gaan. In juni zwierf hij weer in München rond, tot grote

teleurstelling van de goedhartige Töpsl. Een paar maanden

later werd hij te Bamberg gesignaleerd, waar hij een school-

tje voor Frans en Italiaans wilde inrichten. Deze rond-

trekkende, merkwaardige geestelijke wekte echter de ach-

terdocht van de bisschoppelijke instanties van Bamberg;
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men liet hem 7 november 1773 onderbrengen bij de Car-

melieten. In een lange'briefwisseling met het bisdom Luik

en de abdij van Rolduc probeerde men tot klaarheid in deze

zaak te komen. Abt Haghen wist eind april 1774 te berei-

ken, dat Kreusch te Bamberg formeel werd ingesloten. Als

jaarlijkse bijdrage in de kosten verlangde het bisdom echter

200 rijnse guldens plus een bedrag voor kleding. Dat was

abt Haghen te bont, het zou in strijd zijn met zijn geweten

en de kloostertucht, zoveel geld uit te geven voor het zuiver

lichamelijk welzijn van een man die zesmaal een apostaat
was.

Ondanks de verre afstand reisde Haghen eind augustus

persoonlijk naar Bamberg en las in de vergadering van de

bisschoppelijke Raad een requisitoir van 14 bladzijden

tegen Kreusch voor. De Raad accepteerde ten volle zijn

betoog. Thomas Kreusch werd weer eens gevankelijk terug-

gevoerd naar het klooster van zijn professie.

In zijn brief van december 1773 had Töpsl zijn vriend en

ambtgenoot bezworen, ondanks alles barmhartig te zijn.

Als hij maar het kleinste teken van rouwmoedigiheid bij

Thomas Kreusch zou bespeuren, moest hij hem als een ver-

loren zoon hartelijk ontvangen. Abt Haghen ging er niet

op in, schreef ook in zijn latere brieven niet, hoe hij tegen-

over Kreusch gehandeld had. De opvattingen van de bwee

kloosteroversten verschilden in dit punt aanmerkelijk.

Thomas Kreusch werd 3 september 1774 opnieuw in de

verfoeide 'carcer' opgesloten. Een half jaalf later, op 18

april 1775, brak hij weer uit, maar werd 3 mei reeds opge-

pakt en beter ingesloten. Wanneer abt Haghen 10 decem-

ber 1781 op 82-jarige leeftijd overlijdt, zitten Kreusch en

zijn confrater Vassbender nog steeds gevangen. Bij de

keuze van de nieuwe abt mogen zij niet meestemmen. Maar

de regeringscommissarissen die de stemming voorzitten,

geven het geval door aan de regering te Brussel. Deze eist

van de nieuwe abt, Petrus Chaineux, die pas 5 augustus
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1782 benoemd wordt, dat hij het lot van de beide koor-
heren verzacht. De zieke Vassbender werd naar de infir-

merie overgebracht, 24 februari 1783 overleed hij. Thomas

Kreusch werd pas in april van dat jaar in de communauteit

opgenomen, maar mocht als oudste religieus niet aan de

tafel van de abt zitten. De dood maakte ook bij hem spoe-

dig een einde aan alle conflicten, 8 juLi 1783 stierf Kreusch,

bijna 67 jaar oud, in het 48ste jaar van zijn professie; in het

23ste jaar van zijn gevangenschap, zou men eraan toe kun-

nen voegen.

De beschrijving van de lotgevallen van deze 'Rolducse

kanunnik is een triest verhaal geworden. Het geeft echter

een ongewone kijk op het leven en denken in de 'hervorm-

de' abdij Rolduc, in het bijzonder onder abt Haghen, die

zijn grote voorgangers, de ijveraars voor de kloosterrefor-

matie, wilde navolgen. Het strenge ascetische ideaal van

Johannes Bock en het theologisch denken van Nicolaas

Heyendal18, de vereerde bloedverwant, werden tot nieuw

leven gebracht. Simon Pieter Ernst was daarbij vanaf juni

1774 Haghens vertrouwde helper, als lector theologiae

bracht hij de jonge koorheren de strenge moraalopvatt1n-

gen bij. Gods heilswil geldt iedereen, maar Zijn straffende

gerechtigheid eist boetvaardighei'd en vernedering van de

zondige mens. Die gedachtengang treedt ook telkens in

Haghens brieven aangaande Kreusch naar voren: voort-

durend spreekt hij over de verdorven mens, die hard ver-

oordeeld en verfoeid wordt, en vermeldt even diens ziel,

die hem dierbaar is en gered moet worden. Het was een

redden ten koste van het lichaam, ten koste van de persoon.

Geen wonder dat de 'verlichte' wereldlijke overheid maat-

regelen nam. Zo werd in 1773 voor het afleggen van de

professie de minimum-leeftijd van 25 jaar vereist, de

kloosterling kreeg tij d voor overleg, voordat hij zich

eeuwig verbond. Drs. 1. Augustus
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De gegevens werden ontleend aan:
a

twee diaria van de abdij Kloosterrade, het eerste over de jaren
1740/48, jan.-april 1750, jan.-mei 1752; het tweede over de jaren
1769/72, bewaard in het Rijksarchief te Maastricht.
b

de correspondentie tussen abt Haghen van Rolduc en proost Töpsl
van Polling, bewaard in de Bayerische Staatsbibliothek te München.
De brieven van Haghen in CIm 26452, die van Töpsl in CIm
26438-26443. (Het archief Rolduc bezit er een filmkopie van.)
c

een 'factum' over het geval Kreusch, d..d. 19 mei 1761" te München
in CIm 26452 fol. 142-145.
d

een dossier aangaande Kreusch in het Rijksarchief te Brussel, con-
seil privé autrichien, nr. 896.
1

Volgens de 'explicatio distributionis temporis' in het archief
Rolduc, abdij Kloosterrade, hs. 174, blz. 49-95.
2

Archief Rolduc, abdij Kloosterrade, hs. 13 (liber actuum capitula-
rium 1712/94) blz. 26.
3

J. J. Haghen was lector theologiae van 1730/38. Op 12 maart 1738
werd hij pastoor te Eupen.
4

Diarium, onder 28 mei 1742.
5

W. Gierlichs, De geschiedenis der bokkenrijders in 't voormalige
Land van 's-Hertogenrode, I, in RJ 1938, blz. 152-168.
6

Gedoopt te Sevenum op 22 oktober 1701. Hij kreeg geen functie
in de zielzorg, overleed in de abdij op 27 juli 1753.

7

Deze statuten of constituties werden in 1681 opgesteld, vlak na de
kloosterreformatie, vgl. C. de Clercq, De kloosterhervorming van
1680 en het jubileum van 1780 te Rolduc, in RJ 1958, blz. 71.
Het archief Rolduc bezit 8 exemplaren der Statuten, hss. 34 a-ho
8

Na mei 1752 is niets meer opgetekend.
9

Brief aan Töpsl, d.d. 14 juni 1773: 'pro innata mihi indole semper
prop ensa ad benigniora et honestiora . . .'
10

Statuten, cap. 7, art. 5.
11

Gedoopt te Bonn op 11 augustus 1726, te Rolduc geprofest op
20 april 1749, priester gewijd 16 juni 1753, in 1758 vice-pastoor
te Kerkrade.
12

Statuten, cap. 11, art. 4.
13

Brief aan Töpsl, d.d. 2 december 1772.
14

Brief aan Töpsl, d.d. 28 april 1773.
15
Brief d.d. 14 februari 1775.
16

Brieven van 14 en 16 juni 1773.
17

Vgl. W. Gierlichs, De geschiedenis der bokkenrijders in 't voor:
malige land van 's-Hertogenrode, 11,in RJ 1939, spec. blz. 218-238.
18

J. M. Gijsen, Nicolaus Heyendal, 1658-1733, Abt von Rolduc, und
seine Stellung zum Jansenismus, Assen 1964, (Speciaal deel I, blz.
161-167,173-179).
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Priesterleraren Lekenleraren

Jochemsdrs. H. L. W. 1959, president
Pop dI. F. A. A. 1926
Vogels drs. J. A. H. 1935
Senden drs. J. F. J. E. 1936
SchrijenJ. H. 1938
Meertens drs. A. H. ChI. 1941

Wijnen L. W. 1946
Lemmensdrs. H. H. 1942

Timmermans A. B. J. 1942
BerkelsM. H. 1945/67
Tagage drs. J. M. B. 1946
StassenJ. J. 1947
Lenders drs. J. A. C. 1949
PoulssenG. A. W. 1956
LemmenW. M. 1957

Gijsen dI. J. M. 1959/67
Kurris A. M. W. J. 1960/66
Dobbelstein N. H. 1961
Gielis L. A. Th. 1962
Hafmans M. P. H. 1963
CrombachL. P. 1964

Valk H. W. A. 1964/66
Vullings G. O. W. 1964/66
Heynen H. J. H. 1965/67
Arts L. A. M. 1967

van Loo E. M. 1939

Uitterhoeve drs. A. 1960

Heijenrath L. J. A. 1963
Recker H. Th. 1963

Silvius drs. A. B. 1963

Noë M. J. J. 1964/66

Mevr. Silvius-Janssen dra. 1965/66

Benders J. J. L. 1966

Onderwijzer voorb. school. -
Smeets J. 1955

Muziekleraren

Zeyen N. 1953
Gerards E. 1955
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6 gym alpha
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Bruinsma Wil, Geleen

Hafmans Jan, Velden

Houben Jos, Wittem-Eijs

Keijsers Paul, Kerkrade *

Ketelaars Thijs, Roermond

Koonen Piet, Nuth

Korthout René, Kerkrade

Kurvers Jos, Echt

Peeters Wil, Belfeld

Philipsen Harry, Sevenum-Kronenberg

Rutten Hub, Eijsden
Schnackers Hub, Bocholtz *

Schutgens Kees, Spaubeek

Teeuwen Bart, Brunssum

Urlings Frans, Bingelrade

Urlings Jo, Beek-Kelmond

Hoofdleraar mhr. Senden

6 gym bèta Custers Jan, Horst

Janssen Henk, Tienray

Oostwegel Sjef, Maastricht

van Oppen Jacques, Klimmen-Ransdaal

Philippens Emile, Eijsden
Schormans Frans, Schaesberg

Schreurs Jan, Margraten

Spiertz Marcel, Nederweert

Voncken Hans, Schaesberg*
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6 gym sem.

5 gym
1ste sectie

afd. alpha

5 gym
lste sectie

afd. bèta

Wennmacker Jos, Schaesberg 5 gym
1ste sectie

Hoofdleraar mhr. Vogels afd. alpha

Bouten Jacques, Horst-Meterik
Lenders Hub, Maasbree

Triepels Pierre, Weert

Hoofdleraar mhr. Senden

Daemen Jo, Jabeek

Delahaye Louis, Geleen
Heffels Herman, Bom

Janssen Henk, Venray-Oostrum

Janssen Jacques, V enlo- Bierick

Janssen Piet, U rmond

Jochems Jacques, Heythuizen

Kamstra André, Heerlen

Luxembourg Ed, Venlo

Paes Jan, Brunssum

Probst Pierre, Tegelen

Roumen Frits, Roermond

Royen John, Nuth
Wielders Pierre, Nieuwstad

5' gym
2de sectie

afd. bèta

Hoofdleraar mhr. Gijsen

Ambaum Jan, Tegelen

Dohmen John, Geleen

Janssen Ton, Ottersum

Peeters Toon, Kessel

Riet jens Tjeu, EU

van Rijn Gerard, Venlo

4 gym
iste sectie

Hoofdleraar mhr. Gijsen

Delahaye Piet, Geleen

van Enckevort Chrit, Sevenum

Eurlings Harry, Voerendaal

Houppermans Sjef, Voerendaal

van Hoven Maurice, Wijnandsrade

Huybers Sjef, Bergen

Meertens Martin, Margraten

Pallada Harry, Geulle

Prevo Joep, Eygelshoven

Prickaerts Jean, Amby

Schmitz Wil, Melick

Smits Paul, Ottersum

1 yollenbroek Matti, Roermond

Waterval Jean, Eijsden-Breust

W olters Wim, St. Odiliënberg

IJ pelaar Jo, Kerkrade-Spekholzerheide

Hoofdleraar mhr. Tagage

Damoiseaux Paul, Heerlen-Molenberg

Heeringa Peet, Kerkrade *

Hoovers Jan, Kerkrade *

Roex Sjef, Gulpen
Vossen Peter, Kerkrade *

Hoofdleraar mhr. Tagage

Beckers Jo, Waubach-Lauradorp

Bloemink Fred, Kerkrade *

Coerver Hans, Kerkrade *

Creusen Jos, Brunssum

van Eijk Frits, Kerkrade-Spekholzerheide *
Geurts Toine, Velden

Gielen Piet, Baarlo

van Ham Jacques, Venray
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Huybers Piet, Bergen

Kerens Wiel, Holturn

Kerkhofs Pierre, Maastricht

Kunnen Jo, Stramproy

Lamkin Lou, Eijsden-Maarland

Lemeer Hub, Meerssen

Ogrinc Willy, Kerkrade-Bleyerheide *

van Rens Piet, Horst-Hegelsom

Schlösser Wim, Kerkrade-Spekholzerheide *

Schuffelers Jack, Maastricht

Teeuwen Theo, Brunssum

Hoofdleraar mhr. Lemmens

4 gym
2de sectie

Bodelier Leo, Kerkrade-Spekholzerheide

Cremers Ton, Kerkrade-Bleyerheide *

Delheij Paul, Kerkrade *

Driessen Henny, Urmond
Evers Gerard, Nederweert

Flecken Harry, Bingelrade

Franssen Hub, Voerendaal

Haanen Laurens, Venlo

Huits Harry, Simpelveld

van Kempen Jacques, Echt-Pey

Opgenort Paul, Susteren
Peeters Piet, Horst-Meterik

Reijnders John, Reijmerstok
Roumen André, Herkenbosch

Sauren Fons, Kerkrade *

Stassen Pieter, Spaubeek

Urlings Pierre, Ulestraten

Zeijen Tjeu, Kerkrade *

Hoofdleraar mhr. Wijnen
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3 gym
1ste sectie

3 gym
2de sectie

Bak Hans, Kerkrade *

Brugmans Wim, Kerkrade-Chèvremont *

Cramers John, Kerkrade-Spekholzerheide *

Delsing Rik, Kerkrade-Spekholzerheide *
van Druten Hans, Heerlen

Freer Glenn, Kerkrade *

Hermans Ben, Maasbracht

Janssen Henk, Horst

Kaelen Gerard, Gulpen

Kloeg Goof, Roermond

Laenen Alex, Kerkrade *

Loonen Ton, Venray-Oostrum

Mewiss Ton, Hel~en
Nevels Piet, Stramproy

Römgens Harry, Kerkrade-Bleyerheide *

Tacken Jeu, Horst-Meterik

Thomas Jan, Eygelshoven *

Tummers Hub, Echt

Urlings Harry, Kerkrade-Spekholzerheide *

Verhaegh Dolf, Sevenum

Wachelder Cor, Kerkrade-Bleyerheide *

Waelen Sjef, Ubachsberg

Zeegers Leo, Bergen

Hoofdleraar mhr. Berkels

Amkreutz Guido, Kerkrade-Bleyerheide *
Bessem Peter, Venlo

Brauer Henk, Broekhuizenvorst

Canisius Léon, Schinveld

Dohmen Guus, Kerkrade

Habets Bert, Kerkrade *

Hombergen Eugène, Kerkrade *

Kersten Piet, Sevenum

de Man JooP, Kerkrade-Chèvremont*
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Peerboom Toine, Gulpen

Ploum Paul, Kerkrade *

van de Port Piet, Stramproy

Prickaerts Hub, Amby

de Rooy Hub, Beek

Sauren Harry, Kerkrade *

Smeets Jos, Kerkrade *

Stapel Rudi, Tegelen
Tümmers Léon, Kerkrade *

Vervoort Wim, Horst-Hegelsom

V oesten Harry, Kerkrade *

Vogels Mathieu, Heel

Hoofleraar mhr. Lenders

2 gym
Iste sectie

Cramers Ger, Kerkrade-Chèvremont *

Daemen Rico, Jabeek

Demollin Willy, Noorbeek

Handels Harry, Nieuwenhagen *

Hasaart Tom, Eygelshoven *

Hendricks Willy, Koningsbosch

Janssens Jack, Schaesberg *

Jeuken Wilbert, Venray

Latten Jan, Eygelshoven *

Luyten Peter, Beek-Genhout

Peeters Gerard, Maasbree

Peil Jan, Kerkrade *

Peusens Harry, Eygelshoven *

Reinders Paul, Kerkrade *

Rohs Ed, Kerkrade *

Schrijen Jan, Sittard

Steinbusch Hub, Ubachsberg

De met * gemerkte leerlingen zijn externen

2 gym
2de sectie

I gym
I ste sectie

Trepels Peter, Maasbree
Waelen Herman, Kerkrade *

van Wersch Ben, Kerkrade *

Hoofdleraar mhr. Silvius

Becker Ton, Kerkrade *

van Blom Durk, Kerkrade *

Coenen Jan, Stramproy

Custers Fons, Horst

Gielkens Jan, Kerkrade *

Handels Hub, Kerkrade-Spekholzerheide *

1 va"nHees Gerry, Velden

Heijnen Wim, Spaubeek
van der Ouderaa Frans, Weert

Piek Fred, Kerkrade *

Poldervaart Pierre, Maastricht

Ringens Peter, Nieuwenhagen *

Slaats Frits, Ospel

Slangen Jan, Beek-Genhout

Smeets Fons, Kerkrade *

Spork Hans, Simpelveld *
Thelosen Ed, Brunssum

Thissen Matti, Kerkrade *

Uitterhoeve René, Kerkrade *

Vleugels Leo, Bocholtz

Vreeker Adrie, Venlo

Vromen Jo, Schaesberg

Willemse Frans, Eygelshoven

Hoofdleraar mhr. Uitterhoeve

Ackermans Frans, Eygelshoven *

Ambaum Harry, Tegelen

Brandts Paul, Kerkrade *
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Flecken Frans, Heerlen

Habets Loek, Kerkrade *

Hendrikx Arnold, Doenrade

Kleinen Matti, Eygelshoven *
van Loo Paul, Kerkrade *

van Maldeghem Fons, Kerkrade *

Muller Henk, Eygelshoven *

Oostveen Rudie, Kerkrade-Bleyerheide *

van Oppen Paul, Bunde

L'Ortije Hub, Heerlerheide

Poort Hans, Kerkrade *

van de Port Jacques, Stramproy

Prevo Rolly, Heerlen *

Reiziger Gerard, Ma-Retraite (Suriname)

Scherp bier Albert, Kerkrade *
Smits Sil, Ottersum

Stoelinga Herman, Kerkrade-Spekholzerheide *

Terpstra Hans, Eygelshoven *

Thijssen Jan, Horst

Ubachs John, Borgharen

Verstegen Jozef, Maasbree

Wals Leo, Kerkrade *

Werry, Frans, Kerkrade-Spek'heide *

Hoofdleraar mhr. Schrijen

1 gym
2de sectie

Austen Antoon, Kerkrade-Spekholzerheide *

Bardoul Jan, Simpelveld *

Dautzenberg Wim, Simpelveld *

Dubois Yvan, Luik

Frissen Ernest, Kerkrade

Hartmann Jan, Eijsden

Heckman Rob, Kerkrade

Henderikx Frans, Stramproy

Huyten Gerry, Eygelshoven *
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Kempen Jan, Kerkrade-Spekholzerheide *

Lagro Frans, Heerlen

Palmen Henk, Kerkrade-Bleyerheide *

Quaedvlieg Pierre, Simpel veld *

Ramaekers John, Noorbeek

Reijnders Harry, Meerssen

Ritzen Jo, Jabeek

Roex Alfons, Gulpen

Schiffelers Harry, Schaesberg *
Schmitz Pierre, Kerkrade *

Simons Wim, Nieuwenhagen *

Somers Frank, Kerkrade-Spekholzerheide *

Sijberr H~nk, Kerkrade *

Vaessen Ben, Spaubeek

Vogel Sjef, Kerkrade *

V oncken Ernest, Beek

Vijgen Guus, Waubach

Waelen Pierre, Ubachsberg

Weyden Rob, Heerlen

Hoofdleraar mhr. Timmermans

voorbereidende Broers Paul, Wittem-Eijs

klas Coenen Gerd, Uden

van der Cruys Tinus, Kelpen
Dorssers Chris, Sevenum

Janssen Henk, Kerkrade *

Könneman Fred, Ubach over Worms *

Lataster Arnold, Kerkrade *

van Mill Jacques, Schaesberg

Panagapko Jan, Kerkrade-Spekholzerheide *

Peeters Cor, Tungelroy

Hoofdleraar mhr. Smeets



Leerlingen 1966/67

HBS Kerkrade 5 HBS a

4 HBS a

3 HBS

2 HBS

1 HBS

Keijsers Harry, Sevenum

Pennings Leo, Brunssum

Knubben Jeu, Heerlen-Weiten

Rutten Willy, Maastricht

Verkoulen Leo, Kelpen

Wiermans John, Roermond

Gehien Paul, Heythuizen

De met * gemerkte leerlingen zijn externen

St. BernardinuJ- 4 HAVO

college Heerlen 3 HAVO
2 HAVO

1 HAVO

Tax Jan, Belfeld

Arts Wim, Horst-Melderslo

Pahiplatz Jules, Eygelshoven

Dirckx Jacques, Montfort
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Personalia 1965/67

De heilige priesterwijding ontvingen in 1966

Hub Aendekerk, Stramproy

Jan Coppus, Horst

Antoine Elissen, Eckelrade

Joep Ewals, Tegelen

Pierre Heijnen, Spaubeek

Wiel Jacobs, Grathem
Hub Laumen, Geleen

Hein Pasing, Brunssum

Jan Salden, Kerensheide

Jan Vaessen, Maasbree

Herman Janssen, Nederweert, in het aartsbisdom Mechelen

Jan Hendrikx, Beegden, bij de Salvatorianen

in 1967

Constant Clerx, Neerbeek

Hub Crutzen, Wylré

Ben Gorissen, Maastricht

Guido Grond, Kerkrade-Bleyerheide

Pieter Philipsen, Castenray
Emile Ramaekers, Voerendaal

Jacques Vest jens, Helden-Egchel
allen van het bisdom Roermond.



Prijsuitdeling 1966/67

Hebben met goed gevolg afgelegd

het eindexamen gymnasium

afd. alpha

afd. bèta

afd. sem.

Bruinsma Wil, Geleen

Hafmans Jan, Velden

Houben Jos, Wittem-Eijs

Keijsers Paul, Kerkrade

Ketelaars Thijs, Roermond

Koonen Piet, Nuth

Korthout René, Kerkrade

Kurvers Jos, Echt
Peeters Wil, Belfeld

Philipsen Harry, Sevenum-Kronenberg

Rutten Hub, Eijsden

Schnackers Hub, Bocholtz

Schutgens Kees, Spaubeek

Teeuwen Bart, Brunssum

Urlings Frans, Bingelrade

Urlings Jo, Beek-Kelmond

Custers Jan, Horst

Janssen Henk, Tienray

Oostwegel Sjef, Maastricht

van Oppen Jacques, Klimmen-Ransdaal

Philippens Emile, Eijsden

Schormans Frans, Schaesberg

Schreurs Jan, Margraten

Wennmacker Jos, Schaesberg

Bouten Jacques, Horst-Meterik
Lenders Hub, Maasbree

Triepels Pierre, Weert

het eindexamen Keijsers Harry, Sevenum

HBSa Pennings Leo, Brunssum
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Algemene prijzen

5 gymnasium alpha
i ste sectie

5 gymnasium alpha
2de sectie

5 gymnasium bèta

Henk Janssen, Venray-Oostrum

Sjef Houppermans, Voerendaal

niet toegekend

4 gymnasium, i ste sectie Piet Gielen, Baarlo

4 gymnasium, 2de sectie Fons Sauren, Kerkrade

3 gymnasium, i ste sectie Ben Hermans, Maasbrac~t

3 gymnasium, 2de sectie Harry Voesten, Kerkrade

2 gymnasium, iJle sectie Tom Hasaart, Eygelshoven

Jan Peil, Kerkrade

2 gymnasium, 2de sectie Peter Ringens, Nieuwenhagen

René Uitterhoeve, Kerkrade

i gymnasium, iste sectie Frans Werry, Kerkrade-Spekh.

i gymnasium, 2de sectie

V oorbereidende klas

Jan Hartmann, Eijsden

Chris Dorssers, Sevenum



Prijsuitdeling 1966/67

Prijs lJoorde beste prestatie op 6 gymnasium van de ambassade der Duitse Bondsrepubliek

Paul Keijsers, Kerkrade

van de Franse ambaJSade

Jan Custers, Horst

5 gymnasium alpha, Iste .rectie

Henk Janssen, Oostrum: alg. pr., pr. fr., pr. eng., verm. gr., verm.lat, verm. du., verm. aardr., verm. gesch., verm. cultg.

Jan Paes, Brunssum: pro gr., pro lat, pro du., verm. fr., verm. stelk., verm. natk.

Herman Heffels, Born: pr. ned., pro natk., verm. stelk., verm. cultg.

Jahn Rayen, Nuth: pro gesch., pr. cultg.

Pierre Wielders, Nieuwstadt: verm. gr., verm. lat, verm. gesch.

5 gymnasium alpha, 2de sectie

Sjef Houppermans, Voerendaal: alg. pr., progr., pr.lat, pro ned., profr., produ., pr. eng., progesch., pr. cultg., prostelk.,

pr. natk.

Jean Prickaerts, Amby: pr. fr.

Paul Smits, Ottersum: verm. lat, verm. cultg., verm. aardr.

Jo IJpelaar, Kerkrade-Spekholzerheide: verm. lat, verm. gesch.

Maurice van Hoven, Wijnandsrade: verm. gesch., verm. natk.

Piet Delahay, Geleen: verm. cultg.

Jean Waterval, Eijsden-Breust: verm. stelk.

5 gymnasium bèta

Tjeu Riet jens, EU: pr.lat, pro stelk.-gonio., pro anal. meetk.-stereo., verm. gr., verm. natk.

Jan Hoovers, K'rade: pro gr., pro aardr., pro natk., pro nathist., verm.lat, verm. fr., verm. du., verm. eng., verm. scheik.

John Dohmen, Geleen: pr. stelk.-gonio., pro anal.meetk.-stereo., pro scheik., verm. nathist

Ton Janssen, Ottersum: pr. fr., verm. eng., verm. anal.meetk.-stereo.

Toon Peeters, Kessel: verm. natk., verm. anal.meetk.-stereo., verm. stelk.-gonio.

Jan Ambaum, Tegelen: verm. du., verm. nathist

Paul Damoiseaux, Heerlen-Molenberg: verm. ned.

Peter Vossen, Kerkrade: verm. aardr.
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Prijsuitdeling 1966/67

4 gymnasittm, iste sectie

Piet Gielen, Baarlo: alg. pr., pro gr., pro stelk., verm. lat., verm. aardr., verm. meetk.

Wim Schlösser, Kerkrade: pr. lat., pro fr., pro du., pr. eng., pro tek., '\Term.ned., verm. stelk., verm. natk.

Willy Ogrinc, Kerkrade-Bleyerheide: pro gesch., '\Term.fr., verm. duo

Toine Geurts, Velden: pro ned., verm. eng.

Jo Kunnen, Stramproy: pro aardr., verm. scheik.

Theo Teeuwen, Brunssum: pro gesch.

Jo Beckers, W aubach- Lauradorp: pr. scheik.

Hub Lemeer, Meerssen: verm. gr., verm. lat., verm. stelk., verm. natk.

Wiel Kerens, Holturn: verm. gr., verm. fr.

Fred Bloemink, Kerkrade: verm. du., verm. scheik.

Hans Coerver, Kerkrade: verm. eng.

Pierre Kerkhofs, Maastricht: verm. gesch.

Prits van Eijk, Kerkrade: verm. aardr.

Jack Schuffelers, Maastricht: verm. tek.

4 gymnasium, 2de sectie

Fons Sauren, Kerkrade: alg. pr., pro gr., pro lat., pro ned., pro fr., pro du., pro eng., pro gesch., pro aardr., pro stelk.,
verm. meetk., verm. natk., verm. scheik.

Pierre Urlings, Ulestraten: pro stelk., pro meetk., pro natk., pro scheik., verm. ned.

Harry Flecken, Bingelrade: pro gesch., verm. du., verm. eng., verm. tek.

John Reijnders, Reijmerstok: pro tek., verm. gesch.

Ton Cremers, Kerkrade-Bleyerheide: pro 5 verm.: verm. lat., verm. fr., verm. du., verm. eng., verm. aardr.
Paul Opgenort, Susteren: verm. lat., verm. aardr. '

Paul Delhey, Kerkrade: verm. natk., verm. scheik.

Hub Franssen, Voerendaal: verm. fr.

Harry Huits, Simpelveld: verm. tek.

3 gymnasittm, istesectie

Ben Hermans, Maasbracht: alg. pr., prolat., proeng., verm. godsd., verm. 'gr., verm. fr., verm. duo

Goof Kloeg, Roermond: alg. pr., proned., pronatk., verm. eng., verm. aardr.
Hans Bak, Kerkrade: progr., profr., pr. gesch.,verm. lat., verm. eng., verm. aardr.
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Prijsuitdeling 1966/67

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

Hub Tummers, Echt: pro du., verm. godsd., verm. natk.

Sjef Waelen, Ubachsberg: pr. godsd., verm. meetk.

Leo Zeegers, Bergen: pr. aardr., verm. meetk.

Toon Loonen, Venray-Oostrum: pro tek., verm. gesch.

Alex Laenen, Kerkrade: verm. gr., verm. lat, verm. tek.

John Cramers, Kerkrade-Spekholzerheide: verm. fr., verm. duo

Henk Janssen, Horst: verm. gesch., verm. stelk.

Rik Delsing, Kerkrade-Spekholzerheide: verm. natk., verm. tek.

Dolf Verhaegh, Sevenum: verm. stelk.

3 gymnasium, 2de sectie

Harry V oesten, Kerkrade: alg. pr., pro godsd., pro lat, pro ned., pro,du., pr. eng., progesch., Pl'. aardr., verm. fr., verm.

natk., verm. tek.

Guido Amkreutz, Kerkrade-Bleyerheide: pro gr., pro fr., pro gesch., verm. ned., verm. du., verm. eng., verm. aardr.

Mathieu Vogels, Heel: pr. stelk., pr. meetk., pro natk., verm. lat., verm. fr.

Hub de Rooy, Beek: pro tek., verm. gr., verm. lat, verm. du., verm. eng.

Piet van de Port, Stramproy: pro meetk., verm. gr., verm. stelk.

Peter Bessem, Venlo: pr. stelk., verm. meetk.

Piet Kersten, Sevenum: verm. godsd., verm. ned., verm. natk., verm. tek.

Rudi Stapel, Tegelen: verm. godsd., verm. gesch.

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

Harry Sauren, Kerkrade: verm. gesch.

Jos Smeets, Kerkrade: verm. aardr.

2 gymnasium, Iste sectie

Jan Peil, Kerkrade: alg. pr., pro godsd., Pl'. lat, pro fr., pro eng., pro gesch., pr. aardr., pr. nathist, verm. gr., verm.

stelk., verm. meetk.

Tom Hasaart, Eygelshoven: alg. pr., pro gr., pro ned., pro fr., pro meetk., verm. lat, verm. eng., verm. gesch., verm.

aardr., verm. stelk.

Rico Daemen, Jabeek: Pl'. stelk., verm. ned., verm. aardr.

Peter Luyten, Beek-Gerrhout: pro godsd., verm. nathist

Willy Demollin, Noorbeek: pro tek.
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Prijsuitdeling 1966/67

Ger Cramers, Kerkrade-Chèvremont: pro 5 verm.: verm. gr., verm lat., verm. ned., verm. fr., verm. eng.

Ben van Wersch, Kerkrade: verm. aardr., verm. gesch.

Peter Trepels, Maasbree: verm. gesch., verm. meetk.

Jan Schrijen, Sittard: verm. godsd., verm. nat.hist.

Harry Handels, Nieuwenhagen : verm. eng.

Paul Reijnders, Kerkrade: verm. tek.

Jan Latten, Eygelshoven: verm. tek.

2 gymnasium, 2de sectie

Peter Ringens, Nieuwenhagen: alg. pr., pro gesch., pro aardr., pro nat.hist., pro 5 verm.: verm. godsd., verm. gr., verm.

lat., verm. ned., verm. eng.

René Uitterhoeve, Kerkrade: alg. pr., pro ned., pro stelk., verm. godsd., verm. lat., verm. eng., verm. meetk., verm. nat.
hist.

Leo Vleugels, Bocholtz: pro gr., pro fr., verm. stelk.

Jan Coenen, Stramproy: pro tek., pro 5 verm.: verm. lat., verm. ned., verm. aardr., verm. stelk., verm. meetk.

Pierre Poldervaart, Maastricht: pro godsd., verm. gesch., verm. nat.hist.

Hans Spork, Simpelveld: pro lat., verm. tek.

Jo Vromen, Schaesberg: pro eng.

Jan Gielkens, Kerkrade: pro meetk.

Ed Thelosen, Brunssum: verm. fr., verm. aardr.

Jan Slangen, Beek-Genhout: verm. gesch.

Hub Handels, Kerkrade-Spekholzerheide: verm. tek.

I gymnaJium, IJte Jectie

Frans Werry, Kerkrade-Spekholzerheide: alg. pr., pro lat., pro gesch., pro aardr., pro stelk., pro meetk., pro nat.hist.,
verm. ned., verm. fr.

Herman Stoeling a, Kerkrade-Spekholzerheide: pro lat., pro ned., verm. fr., verm. gesch., verm. meetk.

Frans Flecken, Heerlen: pro fr., verm. godsd., verm. lat., verm. ned., verm. aardr., verm. nat.hist., verm. stelk.

Paul van Oppen, Bunde: pro godsd., verm. gesch., verm. 'nat.hist.

Gerard Reiziger, Ma-Retraite: pro tek.

Hans Poort, Kerkrade: verm. godsd., verm. aardr.
Paul van Loo, Kerkrade: verm. stelk.

Jozef Verstegen, Maasbree: verm. meetk.
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Prijsuitdeling 1966/67

Hub L'Ortije, Heerlerheide: verm. tek.

Rolly Prevoo, Heerlen: verm. tek.

1 gymnasium, 2de sectie

Jan Hartmann, Eijsden: alg. pr., pro godsd., pr.lat., pro fr., pro meetk., verm. gesch., verm. aardr., verm. ned., verm.
stelk., verm. nat.hist.

Jean Kempen, Kerkrade-Spekholzerheide: pro gesch., pro aardr., pro stelk., pro nat.hist., verm. godsd., verm. lat.,
verm. meetk.

Frank Somers, Kerkrade-Spekholzerheide: pr.lat., pro ned., verm. fr., verm. stelk., verm. gesch.

Ernest V oncken, Beek: pro aardr., verm. godsd., verm. lat., verm. ned., verm. fr., verm. gesch.

Rob Weij den, Heerlen: verm. nat.hist., verm. tek.

Pierre Waelen, Ubachsberg: verm. aardr., verm. meetk.

Henk Palmen, Kerkrade-Bleyerheide: verm. tek.

V oorbereidende klas

Chris Dorssers, Sevenum: alg. pr., pro ned., pro fr., pro gesch., pro aardr., pro natk.

Pierre Schmitz, Kerkrade: pro rek., verm. ned., verm. fr.

Hans Terpstra, Eygelshoven: pro tek., verm. rek.

Arnold Lataster, Kerkrade: pro 5 verm. : verm. ned., verm. fr., verm. aardr., verm. natk., verm. tek.

Paul Broers, Wittem-Eijs: verm. gesch., verm. natk.

Sil Smits, Ottersum: verm. gesch., verm. aardr.
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De heilige priesterW'ijding ontvingen in 1966

Hub Aendekerk, Stramproy

Jan Coppus, Horst
Antoine Elissen, Eckelrade

Joep Ewals, Tegelen

Pierre Heijnen, Spaubeek

Wiel Jacobs, Grathem

Hub Laumen, Geleen

Hein Pasing, Brunssum

Jan Salden, Kerensheide

Jan Vaessen, Maasbree

Herman Janssen, Nederweert, in het aartsbisdom Mechelen

Jan Hendrikx, Beegden, bij de Salvatorianen

Legden een examen af

in 1967

Constant Clerx, Neerbeek

Hub Crutzen, Wylré

Ben Gorissen; Maastricht

Guido Grond, Kerkrade-Bleyerheide

Pieter Philipsen, Castenray
Emile Ramaekers, Voerendaal

Jacques Vest jens, Helden-Egchel
allen van het bisdom Roermond.

B. Gielis, leraar te Rolduc, kandidaatsexamen Pedagogie c.1., Utrecht

W. Veugelers, priester van het bisdom, doctoraal examen Theologie, Nijmegen

Fr. Stassen, Amby, doctoraal examen Biologie, Nijmegen

G. Daniëls, Maastricht, doctoraal examen Engels, Nijmegen

J. Scheepers, Gronsveld, artsexamen, Nijmegen

A. Vogten, Wychen, doctoraal examen Medicijnen deel 2, Nijmegen

1. Snijders, Heerlen, doctoraal examen Psychologie, Nijmegen

J. Aussems, Bunde, doctoraal examen Rechten, Nijmegen

G. Smeets, Gronsveld, doctoraal examen Notariële Studierichting, Nijmegen

J. Brentjens, Haelen, doctoraal examen Nederlands, Nijmegen

Fr. Frenken, Heythuizen, doctoraal examen Tandheelkunde deel 2, Nijmegen

H. J. Crompvoets, Haelen, doctoraal examen Nederlands, Nijmegen

P. Wouters, Maastricht, semi-artsexamen, Nijmegen

P. H. Benders, Eygelshoven, Diplom Chemiker, Aken

G. Beusmans, Noorbeek, kandidaatsexamen Medicijnen deel 2, Nijmegen

M. Wagemans, propadeutisch examen, Wageningen

Fr. van de Roer, Brunssum, kandidaatsexamen Klassieken, Nijmegen

P. Hensels, Weert, kandidaatsexamen Klassieken, Nijmegen
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J. Kock, Heerlen, kandidaatsexamen Nederlands, Nijmegen

G. van Osch, Venray, kandidaatsexamen Psychologie, Nijmegen

B. Miesen, Maastricht, kandidaatsexamen Psychologie, Nijmegen

H. Geraedts, Swalmen, kandidaatsexamen Economie, Groningen

H. Niesten, Vaals, kandidaatsexamen Frans, Nijmegen

B. Miseré, Heerlen, kandidaatsexamen Psychologie, Nijmegen

G. Gelissen, studentenmoderator te Tilburg, kandidaatsexamen Rechten, Tilburg

J. Rouwet, Bunde, kandidaatsexamen Nederlands, Nijmegen

M. Wilms, Helden-Panningen, kandidaatsexamen Nederlands, Nijmegen

M. van den Esker, Geleen, kandidaatsexamen Biologie, Utrecht

Fr. Rijs, Baarlo, kandidaatsexamen Psychologie, Nijmegen

G. Frissen, Houthem, kandidaatsexamen Rechten deel 2, Nijmegen

A. Janssen, Heerlen, kandidaatsexamen Rechten, Utrecht

W. Gielen, Nederweert, kandidaatsexamen Rechten, Tilburg

H. Backbier, Geleen, kandidaatsexamen Geschiedenis, Nijmegen

P. de Groot, Maastricht, kandidaatsexamen Rechten, Nijmegen

G. van den Bergh, Dieteren, kandidaatsexamen Nederlands, Nijmegen

Fr. Riga, Sweykhuysen, kandidaatsexamen Psychologie, Nijmegen

Promoveerden

R. G. W. Huysmans, priester van het bisdom Rotterdam, tot doctor in de Theologie (Recht) te Rome

J. Vorstermans, Arcen, prof. in Canada, tot doctor in de Economische Wetenschappen te Tilburg

Werden benoemd

Mgr. H. Th. E. Beel, tot wijbisschopvan het bisdom Roermond
Dr. L. J. Engels, oud-leraar van Rolduc, tot lector in het Middeleeuws Latijn te Groningen
P. Boymans,nationaal adviseur van de Nederlandse KatholiekeSportbond, tot Geheim Kamerheervan Z. H. de Paus

tot Ridders van het H. Graf te Jerusalem

Prof. dr. A. Chorus, hoogleraar in de Psychologie te LeidenNv Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek,

Drs. L. A. H. van Eyseren, Scharn, direct. NVMaastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek, leraar te Rolduc 1932/35

Mr. dr. C. Ch. A. van Haren, jurist te Wassenaar.
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Werden onderscheiden

Prof. ir. E. Peutz, Heerlen, tot Ridder in de Orde van S. Silvester

Drs. J. B. L. Verst er, voorzitter van de katholieke werkgeversvereniging te Breda, tot Ridder in de Orde van S. Gregorius
de Grote

lr. J. M. J. Hanraets, president-directeur van de Grondmij., tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mgr. prof. dr. P. E. J. J. Teeuwen, president van het Groot Seminarie te Roermond, tot Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw

Ir. C. Raedts, oud-directeur van de Oranje Nassau-Mijnen te Heerlen, tot officier de l'Ordre du Mérite van Frankrijk

Mr. K. W. H. Berger, directeur van de Amsterdam-Rotterdam-Bank te Eindhoven, tot officier in de Orde van Oranje
Nassau

Mr. C. E. Schelfhout, directeur van het Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs te Den Haag, tot officier in de Orde

van Oranje Nassau
Drs. R. M. H. C. Nadaud, industrieel te Maastricht, tot Ridder in de Kroonorde van België

A. P. J. Nijsten, hoofd van een uLO-school te Beek, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Dr. M. H. J. Weijden, directeur RKHBSte Wijk-Maastricht, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Prof. mr. L. J. M. Nouwen, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau

G. H. Snijders, rector Huize Nazareth Venlo, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Dr. ir. W. Droesen, Roermond, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, tot Ridder in de Orde van Oranje

Nassau

J. Feron, pastoor te Montfort, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

L. M. J. H. Reinards, directeur der Gemeente-Spaarbank te Maastricht, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

J. H. Ortmans, lid van de Provinciale Staten van Limburg, ontving de Medaille de Vermeil du Mérite Civique, voor zijn
verdiensten in het verzet

Dr. ir. J. S. A. J. M. van Aken, hoofddirecteur der Staatsmijnen in Limburg, ontving de Hoogewerff-Medaille, voor

uitnemend werk op chemisch-technisch gebied
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Overleden

Mgr. drs. H. J. van der Mühlen, oud-leraar (1913/40), oud-president (194°/57) van Rolduc

Drs. 1. J. Janssen, em.-pastoor van Mechelen, oud-leraar van Rolduc (1910/37)

Dr. J. P. Boosten, oud-leraar van Rolduc (1924/53), oud-rector Henric van Veldeke-College, Maastricht

J. W. P. Meisen, pastoor te Heugem, oud-prefect en -provisor van Rolduc (1934/52)

Drs. P. J. H. Heijnen, pastoor te Epen, oud-leraar van Rolduc (1938/46 en 1953/64)

Mgr. W. Nolet, oud-pastoor 'de Papegaai' te Amsterdam (Rolduc 1897/1903)

P. 1. J. Belt jens SVD,oud-missionaris, Heerlen (Rolduc 1915/20)

Mr. J. E. Delhougne, oud-president van de Arrondissementsrechtbank te Roermond (Rolduc 1913/16)
M. Nolet, Leidschendam (Rolduc 1902/06)

Mr. B. M.Berger, oud-burgemeester van Venlo (Rolduc 1902/05)

Mr. 1. E. Koch, rechter aan de Arrondissementsrechtbank te Roermond (Rolduc 1918/25)

Dr. H. M. ten Berge, leraar te Heerlen (Rolduc 1917/24)

}. H. Hendricks, architect te Den Haag (Rolduc 1895/1901)

H. Willemse, notaris te Nijmegen (Rolduc 1898/1906)

J. H. G. Batenburg, em.-pastoor te Deventer (Rolduc 1899/1907)

G. Snijders, arts te Nieuwenhagen (Rolduc 1939/44)

J. A. M. Kanters, huisarts te Grave (Rolduc 1882/85)

Ir. A. J. W. van der Linden, directeur electriciteitsvoorziening bij het Min. van Econ. Zaken te Den Haag (Rolduc 1917/20)
Mr. F. Vorstman, Haarlem (Rolduc 1886/94)

M. H. Boonen, pastoor te Weert-Keent (Rolduc 1900/02)

W. A. R. Linssen, em.-pastoor te Sevenum (Rolduc 1916/20)

M. J. J. Kengen, em.-pastoor te Heel (Rolduc 1900/02)

H. J. H. Seelen, em.-pastoor te Venlo (Rolduc 1909/11)

A. G. J. Cramers, em.-pastoor te Hegelsom (Rolduc 1926/28)

J. E. L. Th. Bertin, em.-pastoor te Elsloo (Rolduc 1919/21)

J. H. Simonis, em.-pastoor te Nieuwenhagen (Rolduc 1909/11)

1. H. van Gassel, em.-pastoor te Horst-Hegelsom (Rolduc 1921/23)

P. M. H. van de Goor, em.-pastoor te Chèvremont-Kerkrade (Rolduc 1902/04)

J. C. C. B. Jansen, em.-pastoor te Horst-America (Rolduc 1899/1901)

1. H. Raemakers, kapelaan te Maastricht (Rolduc 1943/45)

W. J. Mulders, em.-pastoor te Amstenrade (Rolduc 1912/18)

Th. M. C. H. Pol, pastoor te Welten (Rolduc 1922/24)

H. 1. Lebens, pastoor te Puth (Rolduc 1915/17)

106





Typografische verzorging Wim Simons GKf, Heerlen

Foto's pagina 13,14,27,31,52,70,76,102 + 107,Will Nillwik, Geleen
Druk H. v. d.Marck en Zonen, Roermond



Redactie: L. Wijnen en Drs. J. A. C. Lenders



Jaarboek Rolduc65/67
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Kroniek 1965/66

Kroniek 1966/67

Romulus de Grote

Kroniek der voorstellingen

Mgr. van der Mühlen
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Aff; R7 /567,

Een oud-Rolducien Minister van Landbouw en Visserij

De Provisor van Rolduc op reis met de Gravin van Nassau

Een koorheer sprong over de muur

Lerarencorps

Leerlingen 1965/66

Leerlingen 1966/67

Prij suitdeling 1965/66

Prijsuitdeling 1966/67
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Inhoud: 3
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