
Wereldkampioen Hubert Stessen is gymleraar op Rolduc 

De enige Rolducien die wereldberoemd wordt 

 

Ontwikkeling turntalent 

Hubert Stessen ontwikkelt op eigen kracht zijn groot turntalent 

samen met vrienden in een bouwvallig schuurtje in Gulpen. Zij maken 

gebruik van primitieve “toestellen”  zoals een vastgebonden bezemsteel als 

rekstok en afgekeurde gewichten. Omdat men vroeger hele dagen werkt, 

heeft hij in militaire dienst meer tijd om zijn kunnen te vergroten. Weer 

thuis in Gulpen doet hij  mee aan turnwedstrijden; ook in het buitenland.  

Hij wint eerste prijzen en krijgt na verloop van tijd internationale 

bekendheid.  

 

 

 

 
 Luchtfoto van de Exposition Universelle in 1889. 
 

Wereldkampioen 

Hij geniet de grootste faam, als hij op de wereldtentoonstelling in 

Parijs 1889 wereldkampioen wordt met zijn rekstok- en brugoefening. 

Gelet op de concurrentie en het aantal deelnemers is het een prestatie, die 

beslist gelijkwaardig is aan een Olympisch kampioenschap.  



De wereldtentoonstelling in 1889 is breder van opzet en trekt meer 

aanwezigen dan de Olympische Spelen in 1895. De Limburgse Epke 

Zonderland1 krijgt uitnodigingen om voor veel geld in Amerika op te 

treden in circussen. Maar hij geeft aan trouwen de voorkeur. 

 

Geen blijvende roem 

Ondanks zijn fenomenale prestatie maakt Hubert Stessen in 

Nederland geen naam, zoals Jaap Eden of Pim Mulier en raakt hij 

nagenoeg in de vergetelheid. Een oorzaak ligt in het feit, dat hij woont in 

een uithoek van Nederland, Zuid-Limburg. Daarnaast concentreert zich het 

sportgebeuren in die tijd veelal rond Amsterdam. Ook worden zijn 

turnoefeningen eerder als lichamelijke opvoeding2  beschouwd dan wed- 

strijdsport. 

 

Gymleraar Rolduc 

Hij heeft een grote inbreng bij de ontwikkeling van de lichamelijk 

opvoeding in  Limburg. Van 1901 tot 1924 is hij gymleraar op Rolduc. Het 

oefenlokaal met beperkte middelen ligt dan naast de oude Aula op het 

voorplein3. In 1922 wordt een meer moderne gymzaal bij het sportterrein 

gebouwd. Het zou mij niet verbazen of Hubert Stessen heeft de aanzet tot 

de nieuwbouw gegeven4. Sommigen vinden het bouwwerk te 

monumentaal en te duur. Zij vinden lichamelijke oefening zeker minder 

belangrijk dan het leren van Grieks en Latijn.  De huidige gymzaal bij het 

vroegere Klein-Rolduc, of ook de oude, zou beslist de "Hubert 

Stessenzaal" genoemd moeten worden. 

 
1 Epke Zonderland is olympisch kampioen rekstok 2012 in Londen. Hij zou even goed de Friese Hubert Stessen 

genoemd kunnen worden. 
2 Het turnen van Jahn speelt een grote rol bij het opkomend nationalisme eind 19e en begin 20e eeuw. 
3 Zie het Jubileumboek 1843-1943 op pagina 115; dat lokaal was in 1850 ingericht voor onderwijs aan kinderen uit 

Kerkrade; het was een oefenschool voor de kweekschool leerlingen op Rolduc. Het is naar ik weet de enige plek waar 

vermeld staat waar die oefenklas was, en dat is toch ook belangrijk.   
4 Wellicht geeft  Hubert Stessen ook de stimulans tot de aanleg van het eerste voetbalveld op Rolduc rond 1910. 
 



 
De Turnclub uit Gulpen naast het oude gymnastiek lokaal op het voorplein naast de oude aula. De persoon in het midden is Pierre 

Jaspers of met bijnaam..De Junne.. Dat het de turnclub uit Gulpen is, is af te leiden uit het embleem dat o.a.de rechterfiguur op zijn 

borstkas heeft. Let ook op de gaslantaarnpaal en de bebossing achter hen. 

 

 

Deskundige in orchideeën en vlinders 

Met zelfstudie verwerft Hubert Stessen een grote kennis van de 

natuur; met name vlinders en orchideeën. Deze gedijen vooral op de krijt-

löss gronden van Zuid-Limburg. Hij geeft aan menig beroemd botanicus 

rondleidingen door het heuvel land. Helaas zijn veel bloemen en vlinders, 

die hij zijn gasten kan aanwijzen door bekende oorzaken evenals zijn roem 

verdwenen. De laatste tijd blijkt de natuur zich weer te herstellen en 

komen enkele orchidee- en vlindersoorten weer terug. Dat zou met de 

faam van Hubert Stelten ook mogen gebeuren. 

 

Ook ik hou van sport en doe iedere dag minstens een uur aan o.a. Fitness.  

Ik heb  daarnaast als hobby Alpenflora - waaronder orchideeën - zoeken en 

fotograferen tijdens bergwandelingen. Thuis kijk ik na wat de naam is en 

verdere wetenswaardigheden en maak ik fotoboeken van de bloesem. 

 



Hubert Stessen is zo voor mij in tweeërlei opzicht een heel boeiend 

persoon. 

 

Wim Boonen 

 

 
Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van: [1] “De rekstok bezorgde hem wereldroem. Maar professoren bezochten hem om zijn  

orchideeën”. Jos Ritzen  Zie ook RDJ 1969 en [2] “Gymnastiekdemonstatie of Topsport” Ivo van Vilvoorde. 

 

 

 


