
EEN SPORTPRAATJE.

Op een zondwgaV'ond in den zomer kwam
ik na lange afwe'zigheid weer eens te RoMuc.
Velerlei jeugdherinnel'ingen werden in mij
wakker, toen ik hetceuwenoude huis bin.
nentrad, het mooie, in 'bloemenpracht schit.
terende carré doodiep, en de groote speel.
plaats bereikte; zij zag wel eenigszins an.
ders uit dan in mijn j.onge jaren, doch de
oude groene kastanjeboomen stonden er nog
en wierpen hun weldoenden schaduw over
den "ijzer'en" weg. Eenigszins verwonderd
vroeg ik mij af, wa'ar de jong'ens toch wel
waren, toen ik opeens een luid geschreeuw
vernam van den kant van het bosquet.

Dat trok mij aan, en ik stond heel gauw
op het voetbalveld; ik was toen 'getuige van
een voetbalmatch, waarbij het nogal harts.
tochtelijk toeging, en waarbij de sympathieën
zich hevig en niet altijd harmonisoh uitten -
Dat was dus ,de moderne sport, waarmee de
Rolducsche jeugd van thans zich amuseerde.
Vanzelf ben ik toen nagegaan, hoe wij ons
40 jaren geleden hier vermaakten, en veron.
derstellend dat de leerlingen van thans er
belangstelling voor voelen, te wet'en, hoe hun
voorgangers zich amuseerden, schreef ik dit
sportpraatje, dat aan de redactie van Rol.
duc's Ja'arboek ter plaatsing wordt aangebo.
den.

In de eerste plaats hadden wij het beugel.
spel; het stond toen veel meer in e'ere dan
nu; er waren op de cour zes beugelbanen,
tweE' onder de kastanjeboomen en vier vlak
langs de oostfaçade van het huis. -

Beugelen was vooral een Limburgsch spel
en de matadors waren dan ook meestal Lim.
burgers. Heel het jaar door, als de banen
maar droog waren, werd er gespeeld, en vlo.
gen de zware baUen met lui'de slagen tegen
de houtien omheining. Met het feest van den
directeur waren er overal nieuwe ballen en
paletten en dan hadden de wedstriJden, aan.
gekondigd door tromgeroffel, plaats. Klasge.
wijze kreeg ieder zijn beurt, terwijl de beo
langstellenden rondom de banen stonden toe
te kijk,en; de priJZIenwerden op den tweeden
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dag van het directeursfeest plechtig uitge.
reikt. Op dezen dag vierde de sport hoogtij;
wijl dat gebruik ook thans nog bestaat, beo
hoef ik daarover niet uit te weiden.

Verder waren er op de speelplaats een
tweetal schommels; twee pas volant's, twee
gymnastiekrekken en brugg,en: a,ls de leerlin-
gen van thans over schommels lezen, trek.
ken zij waarschijnlijk minachtend de schou.
ders op en denken terug a'an hun kindertijd,
toen zij ergens in den tuin van hun ouderlijk
huis in een houten schommel voorzichtig
werden heen 'en weer gestooten; de Rolduc.
sohe schommels, die zich bevonden aan den
zuidelijken uithoek van de speelplaats, moch.
ten er zijn. Zij bestonden uit een zwaren ijze.
ren ketting, dubbel neerhangend van ecn
stevig dwarshout; degenen, die er lin bedre.
ven waren vlogen 4 tot 5 meter in de hoogte,
hetgeen wel niet zonder gevaar was. Sommi.
gen ,gingen met twee gelijk in den schommel
zitten, maar dat was verboden, en als wij
Zondags na de Hoogmils in twee rijen uit de
kerk naar de eetzaal trokken, waa,r Directeur
Everts staande op den katheder, waar de phi.
losofen onder de maa:ltijden "voorlez,en, de
overtredingen van het reglement van de ver.
vlogen week afkondigden, hoorden wij ook
dikwijls: "ont été à deux dans les escarpo.
lettes, ,deux notes".

De pa:s volant's bevonden zich onder de
kastanjeboomen; het waren twee stevig in
den grond bevestigde boomstammen met bo.
ven erop een rond draaiende ijzeren schijf
met neerhangende kettingen; de kunst beo
stond daarin, dat men met de hand in een
van de handvatten dier kettingen zoo hoog
mogelijk rondsprong, of zich Het rondduwen,
maar op dit laatst,e stond straf, uitgedrukt
door de strafbepaling: "se sont poussésa
pas volant, 2 notes".

Een ,druk gebruik werd ook vooral zomers
gemaakt van de bruggen en van de rekken;
ik geef onmiddellijk toe, dat onze praJestaties
misschien niet op zoo hoog wetenschappelijk
peil stonden, omdat wij geen leeraar voor
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lichamelijke oefeningen hadden - een gym,.
nastiekzaal hrodden wij ook niet - toch wa,.
ren .e.rverschillende, die het in "tours d' adres,.
se" en "tours de force" ,ver brachten. De reu,.
zenzwaai b.v. was in onzen tijd heel goed
bekend.

Wat veel gedaan werd, was h<etkaatsspel.
De baHen, die daarvoO'r werden gebruikt wa,.
ren massief. Wikus Werry, de O'nlangs over,.
leden schoenmaker van Ro'lduc, maakte die
ballen van dun leer, terwijl hij ze vulde met
lappen en haar. Over de heele cour zag men
in bepaalde seizoenen' de jO'ngens twee aan
twee bezig met dat spel. Zij stO'nden eenige
meters van elkaar verwijderd en kaatsten
elkaar minuten lang met de palm van de
hand die 'ballen tO'e, zO'nder dat zij met den
IgrO'ndin aanraking kwamen.

Dan was er het duivelen, "le jeu au dia,.
bIe". GewO'O'nlijkduurde dat spel niet fang,
doch wanneer er eenmaal een paar mee be,.
gonnen, dan vlogen de duivelen weldra met
tientallen te gelijk in ,de hoogte, 'en kreeg
O'O'kmenigeen een bult 'Op zijn hO'O'fddO'or de
onzachte aanraking met die neervaUende
blikken vO"Orwerpen.Sommigen waren ,er zO'O'
bedreV'en in, .dat zij er met tweeën mee kaat,.
sten, zoO'dat de duivel ronddraaiend werd
weggeslingerd 'Van heteene koord, 'en dean,.
dere speler hem O'phet zijne wist op te van,.
gen.

Nu en dan amuseerden wij ons O'ok met
pinkelen, petje werpen en zelfs - ik zie den
1Il!Ïnachtenden ,glimlaoh reeds 'Op het gelaat
van mO'derne jO'ngens - met tonen; meer
gemeensohappelijke spelen d.w.z. waar een
grO'ot!er .getal tegelijk aan meedeed, waren
jachtspel, cache,.cache, castieen le jeu de
bar. Ik behO'ef daar geen beschrijving van
te geven, daar deze spelen nog op verschil,.
lende scholen beoefend w'Ordenen dus wel
voldoende zullen bekend zijn; ik wil wel
vermelden, dat castie,. en baarspel vO'oral
zO'mers 's av'Onds 'grO'ote belangstelling geno,.
ten en dat de peripatetici van den z.g. ijzeren
weg zich dan ,langs den weg schaarden om
de schermutselingen, het pijlsnelle heen en
weer IO'O'penvan de spelers, het wegslaan
van den bal, het bevrijden van de gevange,.
nen enz. gade te slaan.
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Een der meest beO'efende takken van sport
was evenwel het boogschieten. Op de plaats,
waar nu het nieuwe schO'olgebouw staat, be,.
",O'nden zich .drie schietbanen, 'Overschaduwd
dO'O'rhO'O'geHndebO'omen. Gedurende de fan,.
gere recl'eaties trokken de schutters met pijl
en bO'og daarheen om de edele schierkunst
te beoefenen. 'Dan vlogen de pijlen tusschen
de planken belschutting naar ,de papieren
schijven met als hO'O'fdmi,kpuntde witte rO'os;
natuurlijk werd die maar betrekkelijk zelden
getrO'ffen; vele schutters kwamen zelfs in het
andere uiterste, 'zij schoten in de planken en
moesten ,daarvO'or .boete betalen.

Behalve in de schietbaan (het "but") werd
ook geschO'ten in het bO'squet; !daar st'Ond
een stang met 'bO'ven een krans van plankjes
inden v'Orm van een vO'gel erO'p. Die mO'es,.
ten wij naar bened<en schieten met pijlen
vO'O'rzienvan 'een hoO'rnen stO'mpe punt. Dat
was dus vO'gelschieten.

Bij gelegenheid van het directeursfeest
werd "alt" gesohoten. Dan :bevond zich op
de met strO'o gevulde wand aan het uiteinde
der schietbaan in plaats van de gewone
sohijf een .groot papier ingedeeld in vele
vakken. Wie met zijn pijl in een dier vakken
terecht kwam, kreeg ,de belO'oning of de straf,
welke daarin vermeld stond, zoo b.v. een
glas bier, een glas wijn, een brO'O'djemet ham,
een sigaar of iets dergelijks; maar de meesoon
moestene'en of andere straf .ondergaan, als
waterspril1Jgen, in .een kuip water gedO'O'pt
worden, brO'odje happen (het brO'odje droop
van ,de strO'op), met groote klompen aan de
voeten, met een grO'O't'eDuitsche brandende
pijp in den mond, in een blauwen kiel ge,.
stoikenen <een groO'ten fO'liant in de hand,
heen en weer IO'open,kikkers kruien enz. enz.

Degenen, die bO'O'gschoten, waren teven-s
lid van de RolducscheSchutterij; in mijn tijd,
toen ik het voO'rrecht had aan die quasi,.
militaire .beweging mee te doen, stond de
sohutterij onder de aeiding van den thans
nog in leV'en zijnden 'Oudsten oud,.leeraar
van Rolduc, den HO'ogeerw. Heer H. Reig,.
hardt, nu een welvel'ldiende rust genietend te
Roermond; hij werd als leider der schutterij
opgevolgd ,door den tO'enmaligen leer aar JO's.
van de ,Laar, gestorven als pastoor IVanNuth,



en bij diens vertrek van Rolduc door den
tegenwoordigen parochus van Baarlo, den
Z. E. Heer Cl. Baert.

Eenige philosofen waren de aanvoerder"'i;
ik herinner mij nog goed Ide toen al impo~
sante figuur van Dr. 'Poeis, die met zijn mach~
tige stem de bevelen deed klinken over de
speelplaats.

Op 'de speelplaats, in het bosquet en op de
toen nog veel rustiger wegen rondom Rolduc
werd geoefend, 'en als het marcheeren in
verschillende vormen en het hanteeren van
den :boog er voldoende <inzaten, trok de heele
schutterij erop uit. Voorop de harmonie, die
met een fikschen marsch er het vuur in wi"it
te brengen. Dan 'de tamboer~majoor, de vaan~
deldragers en de tromslagelrs; ,de Ischutters
droegen 'een rood petje en een oranje sjerp:
de commandanten waren nog statiger uitge~
dosten zagen er met hun vervaarlijke sabels
min of meer krijgshaftig uit.
Zomers na het souper trok de schutterij, nu
eenS naar Herzogenrath, dan naar Kerkrade
en meestal werden dan voor de woning van
een of andere ,geestelijke of burgerlijke auto~
riteit de :bogen gepresenteerd en v,elrschiHen~
de oefeningen uitgevoerd.

Op het directeursfeest 'had op de speel~
plaats ;de groote parade plaats; terwijl de
directeur met zijn gasten op het balcon stond,
werd er gemarcheer,dengedefileerd, ,en het
hoogtepunt werd bereikt, als carré Igevormd
werd. Dan riohtten de schutters zich recht~
staande, ,gebogen,geknield, ineen vierkant
met gevelde wapens naar de verschillende
kanten, geschaard rondom ,de vaandels en de
roffelende trommen. Nu en dan rangschib
ten de schutters zich ook in den vorm van
éen reusachtige W alls huMehlijk aan den
directeur, wiens naamfeest (St. Wi,~helmus)
gevierd werd.

De schutterij is gevallen niet als slachtoffer
van meer pacifistische stroomingen, maar als
gevolg van andere i'deëen omtrent sport, die
langzamerhand ,de Ro'1ducsche muren binnen
drongen.

Een of twee jar.en was er ook e'en scherm~
club onder de leerlingen, maar ook die bleek
jammer genoeg niet voldoende levenskracht
te bezitten.
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In het begin der negentiger jaren kwamen
te Rolduc drie Engelisch sprekende jongens
uit Port EHsabeth in Zuid~Africa, Lane ge~
naamd. Die jongens waren hier gauw ge~
wenden lIeerden van hun medeleerlingen
spoedig onze taal. Daartegenover ,deeMen zij
aan de N ederlandsche jongens hun liefde en
belangstelling mee voor ,de sport.

Zij zijn het, die o.a. hèt cricketspel hier
invoerden, en nog zie ik den oudste met
zijn zekeren en stevigen sllag de wickets be~
schermen tegen de harde ballen.

Ik heb geschreven, dat ,voetbal in mijn tijd
te Rolduc niet bekend was. Toch deed dat
spel eenige, alhoewel schuchtere pogingen.
om hier binnen te dringen. Het waren even~
eens .een paar Engelsche jongelui, welke daar~
toe pogingen aanwendden. Een zekere Young
bracht een voetbal mee, maar van ovalen
vorm en heel wat grooter dan de tegen~
woordige ballen. Er werd alleen mee getrapt
in de hoogte. Een paar jaar later brachten
twee va;n zijn Ilandgenooten Fattorini uit
Bmdford en 'Porri uit Shipton den eigenIijken
voetbal mee, maar er was geen veM en zoo
geschiedde het spel op de speelplaats zelf,
zeer tot na;deel van de Ivensterruitenen tot
ergernis van degenen, die ook op vrijheId
van beweging op de speelplaats meenden
aanspraak te kunnlen maken. Toch hand~
haafde zich het spel, totdat er op een dag
iets verschrikkelijks gebeurde: ,de latere Di~
rect'eur Corten woonde op een 'der kamers
aan de oostzijde; eensdaags ha,d hij deftig
bezoek uit Brussel; op zijn kamer werd een
feestmaal aangericht, de tafel schitterde in
rijkdom van tafelgerei, spijzen 'en dranken.
Ondertusschen speelde men beneden zijn
open staande raam voetba<l, en op een gege~
ven oogenblik vloog de bal ,door het venster
naar binnen, kwam op de tafel terecht en richt.
te daar een allerpijnIijkste verwoesting aan.

Toen was het gedaa;n met voetballen; ver~
schillende jaren gingen voorbij, IVoordat het
spel weer ,te Rolduc beoefend werd. Toen ,de
ramp op de kamer van Prof. Gorten verge~
ten was, en vooral toen hier te <landede lief.
de voor het voetbailspel alom toenam, begon~
nen ook de Rolducsche leerlingen er weer
mee, maar weer op de speelplaats.



In het begin van het direct'Oraat van Mgr.
Schrijnen te R'Olduc kwam er eindeIijkeen
v'OetbalveLd.

-Pr'Ovis'OrSchepers, bez'Org'd v'O'Orde ingre.
diënten van het slahberm'Oes len v'O'Orde an.
dere gr'Oenten, ,verzette er zich tegen, dat
een gedeehe van den tuin naast het bosquet
aan zijn 'O'Orspr'Onkelijk d'Oel 'Onttr'Okken
werd, maar de liefde v'O'Orde sport zege.
vierde en 'Op een m'O'Oien z'Omerschen na.
middag deed de tegenw'O'Ordige Bissch'Op van
R'Oerm'Ondden aftrap bij de 'Opening van het
Rolducsche voetbalveld, een gebeurtenis van
gr'O'Ot,gewicht v'Oor ,de sp'Ort te R'Olduc.

Over de wintersp'Ort behoef ik weinig mee
te deelen: als er ijs was, pr'Ofiteerden de
meesten van het schaatsenrijden op de 3 vij.
veris, en als de sneeuw ,de speelplaats be.
dekte, hadden er gevechten plaats itusschen
Limburgers en niet.Limburgers, waarbij de
eersten - meen ik - zetden overw'Onnen
werden.

Wat de spelen binnenshuis betreft, 'gel'O'Of
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ik, dat daar tegenw'O'Ordig heel wat meer
werk van ,gemaakt w'Ordt dan in 'Onzen
tijd; kaarten mochten wij maar h'O'OgstzeI.
den, wel bHjarten; de biljarten stonden
t'Oen ineen apart vertrek, n.L in de tegen.
w'O'Ordige bibli'Otheek tegenover de eetzaal
van Klein Rolduc. -Men deed aan hout.
za'gen, dammen en schaken, maar wij had.
den maar één, en n'Og wel een 'Ongeschikte
speelzaal, zood at de meesten gedw'Ongen wa-
ren r'Ond te lo'Open in de corrid'Ors. Schrijver
dezes heeft een belangrijk getal parasangen
op die wijze te R'Olduc afgelegd.

Ziet Idaareen k'Orte beschrijving van spel
en sp'Ort in 'Onzen ,tijd. Wij amuseerden 'On"
'Opon:ze manier, en wij denken n'Ogmet v'Ol.
d'Ûening daaraan terug.

Laten de R'Olducsche jongens van nu d'Oen
aan :gezonde, karakterv'Ormende 'Ontspannen.
de sp'Ort, dan zal het "mens sana in corp'Ore
san'O" 'O'Okbij hen bewaarheid w'Orden.

ROLD'UCIEN.
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De Kunstenaar
In de crypte is het Geheim dichtbij, z'O'O.

dat, als we er'Op wachten willen, het 'Op 'Onze
handen en schouders k'Omt als de duiven van
het plein. Wat w'O'Ûnthet zuivere Geheim
hier versch'Olen. Tusscheh licht en d'Onker;
- terugged'Oken van den beganen gr'Ond: de
trappen, waarlangs men afdaalt 'Om in de
crypte te k'Omen zijn niet van de gemakke.
lijkste: het Geheim is niet v'O'Oriedereen z'O'O
maar t'Oegankelijk.

De 'Oude m'Onniken, die, z'O'Oalsmen zegt,
de crypte b'Ouwden (was 't er één 'Of waren
het er velen?) hadden de rust van den wijzen
man. Hun gang was bedaard en afgemeten
z'Onder haast, hun dag was .ordelijk verdeeld
en, wijl zij veel eerbied hadden vo'Orde 'Or.
namenten, die bl'Oeiden langs den zin der
w'O'Orden van het brevier, draaiden ze de
bladzijden v'Oleerbied 'Om bij ieder uur.

Hoe hebben zij deze rust 'van den wijzen
man gekregen?

van de Crypte.
Was het de erfenis van eeuwen 'g'Odvruch.

tig leven van hun vo'Orgeslacht? Of hebben
ook zij, zo'Oalseen m'Odern mensch, erv'O'Or
moeten vechten en boeten?

Hunne cel was klein, het schijnsel der
kaars beschreef de wanden. Hunne wandelin.
gen bleven allicht in de 'Omgeving. Wat zij
kenden? - De bloemen en planten uit hun.
nen tuin, de visschen en het gev'Ogelte der
viJvers, de deugden en 'Ondeugden hunner
medebroeders, wat gezichten en manieren
van menschen, hunne 'b'Oeken, latijn. Zij
dachten klaar in hun godvruchtig systeem en
hunne verbeeldingen bleven r'Ond'Om deze
lichtende en gezegende kaars en dreven niet
weg naar een ander licht, 'Ook al: 'Omdat er
geen andere lichten waren 'Ofhun bekend.

Misschien wàs het z'Oo.
,Als het zóó was, dan hebben 'zij klaar den

bo'Oggespannen met eene verblijding en een
h'O'Ûp;deb'Ogen g'Olfden aaneen t'Ot een be.


