
De feestviering te Rolduc op woensdag 9 augustus 1893 

 

Onder de vele inrichtingen voor katholiek onderwijs, waarop Nederland met recht  fier mag zijn en 

die vooral in de laatste halve eeuw zulk eene aanzienlijke uitbreiding hebben ontvangen, bekleedt 

Rolduc eene oudste en eerste plaats. Duizenden jongelieden, die nu als mannen eene voorname 

plaats in de maatschappij bekleeden, ontvingen daar hunne eerste opleiding, bereidden zich er tot de 

hoogere studiën voor en zetten daar de eerste schreden op den weg die hen later tot zulk een groot 

einddoel zou voeren. Breed is de schare uitstekende geestelijken die daar de eerste gronden der 

wetenschap leerden, die zij later, leeraren geworden, aan de jongere geslachten zouden doen  

kennen. Talrijk zijn de leeken, die nu in de maatschappij, zoowel op het gebied der letteren als der 

rechtswetenschap en geneeskunde, een goeden naam hebben, en daar hunne eerste kundigheden 

verwierven; en, wat zeker niet de geringste lof voor Rolduc is, al die uitstekende mannen zijn 

getrouw gebleven aan de beginselen, hen daar in het hart gedrukt, allen zijn, behalve sieraden der 

maatschappij, ook sieraden der K. Kerk geworden. Het kan dan ook geen verwondering baren dat 

een groot aantal dier oud-leerlingen van Rolduc met opgewektheid en vol dankbaarheid opwaarts 

togen om het 50 jarig bestaan van Rolduc als klein Seminarie van het bisdom Roermond en tevens 

het 25-jarig jubileum van den ZeerEerw. Dr. Everts, de man aan wien Rolduc zooveel, ja alles te 

danken heeft, als directeur te vieren. 

Wij zullen hier niet over Rolduc zelve, noch over zijne monumentale kerk spreken; alleen vermelden 

wij dat als feestgeschenk den directeur en der inrichting de hernieuwing van het prachtig koor in 

Romaanschen stijl was aangeboden. De oud-leerlingen, die naar Rolduc waren opgegaan , werden te 

Aken door een extra trein naar Rolduc gebracht. Aan de grens van Rolduc werden de reünisten 

ontvangen door de professoren en de tegenwoordige leerlingen vergezeld van de muziek der 

inrichting. Zoodra de trein met de reünisten in ’t gezicht kwam en nog meer toen hij stil hield, werd 

hij door donderende hoera’s begroet, waarop niet minder vurige hoera’s antwoordden. Van het 

station werden de reünisten, altijd vergezeld van professoren en leerlingen en voorafgegaan door de 

muziek, naar de ruime speelplaats geleid, waar prof. Corten van het balcon den oud-leerlingen in 

hartelijke en waardeerende woorden het welkom toeriep; deze welkomsrede werd door de 

reünisten met een geestdriftvol „Leve Rolduc” beantwoord. Het oogenblik voor de plechtige mis was 

aangebroken en allen stroomden naar het heerlijk kerkgebouw, waar Z. D. H. Mgr Boermans 

pontificaliter de H. Mis celebreerde. In deze H. Mis waren behalve een groot aantal wereldlijke  

personen van naam en stand, ook tegenwoordig Z. E. Mgr Lorenzelli, pauselijke internuntius, H. H. D. 

D. Mgr Lemmens , bisschop van het eiland van Couver en Mgr Fischer, wij-bisschop van Keulen. 

Nadat men, na de H. Mis , het prachtige koor had bewonderd, werd in de bibliotheek eene collatie 

aangeboden, bij welke gelegenheid de oude kennismaking tusschen oudleerlingen onderling en met 

de professoren op de meest hartelijke en gulle wijze werd hernieuwd. Dit was zeker een der 

aangenaamste momenten van het feest. Een der treffendste oogenblikken in deze feestviering was 

wel het plechtig „Te Deum“ dat daarna plaats had en door den feestvierenden directeur, Dr. Everts, 

geëntonneerd en door alle professoren, leerlingen en oud-leerlingen met een gevoel van innige 

dankbaarheid tot God werd meegezongen. De indruk van dat heerlijk oogenblik zal nimmer verloren 

gaan. Aan het banquet namen 3 a 400 oud-leerlingen en ook een gedeelte der huidige leerlingen 

deel. Aan de hoofdtafel waren behalve de doorluchtige bisschoppen, Mgr.Hoefnagels en veel 

leeraren van het Groot Seminarie, ook gezeten de professoren van Rolduc, leden van de Provinciale 

en Gedeputeerde Staten en verdere wereldlijke autoriteiten , benevens de leden van de regelings-

commissie voor het feest, terwijl bovendien te 4 ure nog Z. E. de Kardinaal Aartsbisschop van Keulen 

arriveerde. De eerste toost werd uitgebracht door Z. D. H. Mgr. Boermans op Rolduc , de tweede 



door den H. E. heer Dr. Everts op Z. H. den Paus en HH. MM. de beide Koninginnen. Baron de 

Bieberstein lid van Ged. Staten dronk op de geestelijkheid van het bisdom , terwijl o. a. ook nog 

gesproken werd door HH. DD. HH. Mgr Lemmens , Mgr. Fischer en Dr. Vermeulen , lid van de Tweede 

Kamer ,oud-leerling van Rolduc. Ten slotte werd in de Aula een drama opgevoerd, door prof. Ruyten 

voor deze gelegenheid gedicht en ten titel voerende „ De stichting van Rolduc.“. 

Wie de sierlijke verzen en de meesterschap over de taal van prof. Ruyten kent, zal zich een klein 

denkbeeld kunnen vormen van de geestdrift waarmede dit drama , dat zoowel den dichter als Rolduc 

alle eer aandoet, werd uitgevoerd en aangehoord.  

Langzamerhand was voor vele feestvierende  het uur van vertrek aangebroken en zoo namen dan 

ook tal van reünisten afscheid van het geliefde Rolduc, waarvan dit feest de herinnering voor altijd 

onuitwischbaar zal maken.  

 

  



Uit de Venloosche Courant van zaterdag 12 augustus 1893. 

 

 

 



 

  



Uit de Tijd van zaterdag  12 augustus 1893.   
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