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Mgr. Henricus Hubertus Jacobus Peters.

Er staat bij den ingang der geschiedenis
van het derde Rolduc een merkwaardige fi-
guur, een man, zooals er door Gods Voor-
zienigheid telkens een wordt opgewekt, wan-
neer een gewichtig werk in zijn Kerk moet
worden opgezet, en voorzien worden van de
middelen om zijn 'bestaan en bloei voor lan..
gen tijd te verzekeren.

Het werd, naar de meening der Redactie
van het Jaarboek, hoog tijd, dat zijn lezers,
althans de jongeren onder hen, nader kennis
maken met dien man, waarvan velen hunner
niet of nauwelijks den naam kennen. Daar-
om worden deze bladzijden gewijd aan de
glorieuze nagedachtenis van Monseigneur
Henricus Peters, eersten Directeur van het
huidige Rolduc.

Het eerste Rolduc noem ik de aloude Ab-
dij, door den Eerbiedw. Ailbertus van An-
toing in 't begin der twaalfde eeuw gesticht,
en in de naweeën der fransche Revolutie te
gronde gegaan.

Het tweede Rolduc was het Klein- Semina-
rie van het bisdom Luik, opgericht door Mgr.
Cornelius Richardus Antonius van Bommel,
in 1831,nadat de overlevende Kloosterheeren,
die uit eigen middelen de in 1797 hij open-
bare veiling verkochte Abdij met aanhoorig-
heden terugkochten, deze in eigendom aan
den tijdelijken bestuurder van het bisdom
Luik hadden overgedragen, onder beding,dat
er een Klein-Seminarie zou worden geves-
tigd. Bijzonderheden omtrent deze merk-
waardige gebeurtenis kan men vinden in het
door wijlen Mgr. Dr. R. Corten uitgegeven
prachtwerk: Rolduc -in Woord en Beeld.

Door de Luikenaren werd prachtig werk
verricht om de gedurende meer dan vijfen-
twintig jaar verlaten en aan de vernieling van
storm en regen en de baldadigheid van plun-
deraars prijsgegeven heerlijke abdijgebou-
wen met hunne omgeving te herscheppen in
het lustoord, dat zij voorheen geweest wa-
ren,en er een voorltreffelijke school met meer
dan driehonderd leerlingen te doen op-

............

bloeien. Wel ma,g men hierbij in aanmerking
nemen, dat zij voor finantieele zorgengroo-
tendeels gevrijwaard werden door de uitge~
strekte bezittingen der abdij, hun mede ge-
schonken.

Dit tweede Rolduc was echter van korten
duur. Ingevolge de scheiding tusschen Noord
en Zuid kwam bij Tractaat van 1839 de split-
sing in een N ederlandsch en een Belgisch
Limburg. N ederlandsch Limburg werd, als
gevolg der politieke afscheiding, ook kerke-
lijk losgemaakt van het bisdom Luik en in
1840 ingericht tot een Apostolisch Vicariaat,
onder bestuur van Mgr. Joannes Augustinus
Paredis, in 1841 gewijd tot Bisschop van Hi-
rene i.p.i. Het Apost. Vicariaat van Limburg,
bestemd om dertien jaar later te worden het
bisdom Roermond, bestond derhalve; overi-
gens moest er alles geschapen worden. Ge- .

lukkig had het een bestuurder, die tegen al
het overige opwoog, en tot wiens voorname
eigenschappen behoorde, den geschikten man
voor elk werk weten te kiezen. Allerdrin-
gendst noodig waren soholen ter opleiding
van den toekomstigen clerus. Reeds in 1841
opende hij te Roermond zijn Groot~Semina<
rie, in het onder Jozef 11 opgeheven Karthui-
zerklooster. Edelmoedige zielen hadden hem
daartoe in staat gesteld. Grooter zorg baarde
de stichting van een Klein-Seminarie. Te Rol-
duc bestond aldoor het Klein Seminarie van
Luik, waarvan echter de leerlingen deels voor
Luik, deels 'voor Limburg bestemd waren.
Duurzaam kon deze toestand niet zijn, omdat
de school ten opzichte van Luik feitelijk in
een vreemd land was 'gelegen. De bisschop
van Luik besloot dan ook heel spoedig, ze eb
ders en binnen de grenzen van zijn gebied te
vestigen. De keuze viel op de voormalige ab-
dij van S. Truijen (S. Trudo), in Belgisch Lim-
burg, die door middel van restauratie en
nieuwbouw daartoe vorstelijk werd inge-
richt. 1)

1) De Belgische regeering gaf een subsidie van
fr. 300.000.Den 2en Mei 1843werd het Seminarie
geopend.



Mgr. Paredis, oórdeelende, dat het succes
van zijn toekomstig Klein~Seminarie in
hoofdzaak zou afhangen van de goede lei-
ding, zocht en vond, nog voor dat er eenilge
zekerheid was verkregen omtrent de plaats
van vestiging, onder de toenmalige leeraren
van Rolduc, den man, dien hij aan het hoofd
zijner school wilde plaatsen, en die de ont-
zettende bezwaren, aan de stichting van het
derde Rolduc verbonden, zou moeten onder-
vangen.

Reeds in 1842 benoemde hij tot toekom-
stig Directeur Henricus Hubertus Jacobus
Peters, geboren te Weert den 6 Oct. 1806.
Een korte levensschets van dien vromen en
heldhaftigen priester, moge in dit Jaarboek
hare plaats vinden. Een karakterschets in
fijne bijzonderheden uitgewerkt is bezwaar-
lijk te geven, omdat de weinige persoonlijke
herinneringen van tijdgenooten en de ge-
schreven bronnen, waarover wij beschik-
ken 2), meest alle min of meer een panegyri-
sche strekking hebben, en dus een schilderij
zouden leveren zonder voldoende schaduw-
partijen. Gebreken, menschelijke zwakheden
zijn er bij hem zonder twijfel geweest; "les
défauts de ses qualités", hebben zeker niet
ontbroken: het bestaan ervan te veronder-
stellen, zal den glans zijner groote eigen-
schappen slechts te beter doen uitkomen.

Op heel bijzondere wijze heeft God zijne
jeugd geleid, om hem tot een bekwaam en
ijverig leermeester en opvoeder van toekom-
stige priesters te vormen. Immers op geheel
jeugdigen leeftijd moest hij zijne moeder ver-
liezen. Wat bij anderen een onherstelbaar
verlies beteekent, werd hem in zeker opzicht
ten zegen. Op zesjarigen leeftijd had hij het
zeldzame voorrecht de eerste H. Mis bij te
wonen van zijn vader, die inmiddels pries-
ter was geworden, en van toen af al zijn zor-
gen besteedde aan de opvoeding van dit kind,
bestemd om eens deelgenoot in zijn priester-

2) Het zijn in hoofdzaak a) Een levensbericht
van onbekende hand, als inleiding op de "Poésies
latines de Mgr. H. Peters", na zijn dood uitge-
geven; hier aangehaald als: (Biogr.).

b) "Notice historique sur l'abbaye de Rolduc"
etc. van prof. F. P. Neujean, (Aken, 1868) feest-
rede bij gelegenheid van het 2S-jarig betaan van
Rolduc als Klein~Seminarie van Limburg, hier aan~
gehaald als: (Not. Hist.).
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schap te zijn. 1) Onder den zachten en tege-
lijk werkdadigen invloed van den vader en
den priester, ontwikkelden zich de talenten
van den begaafden jongeling tot rijken bloei.
Zijn aanleg voor de studie bleek buitenge-
woon, zijn ijver was niet minder. Met schit-
terend succes doorliep hij de klassen van het
Latijnsche College te Weert en vervolgens
die der p'hilosophie en theologie in het
Groot-Seminarie te Luik. "Doué d'une mé-
moire heureuse et d'un esprit pénétrant, il
acquit des connaissances vast es et soli des.
Mais à son grand amour pour la science il
joignait constamment un amour plus grand
encore pour la perfection Chrétienne: il tra~
vaiUait sans relàche à s'approprier ces vertus
sacerdotales qui l'ont distingué à un degré
si éminent". (Biogr.).

Hij ontving de H. Priesterwijding te Na-
men, 12 Aug. 1829 en werd spoedig daarna
aangesteld tot kapelaan te Thorn, bij Roer-
mond. Zeer kort en toch zeer zegenrijk was
daar zijn arbeid. Een treffend blijk van zijn
zielenijver geeft ,de volgende, weinig bekende
trek uit die dagen. In 1830 begon de Belgi-
sche Revolutie; Limburg deed mee, en van
harte. Van alle kanten stroomden vrijwilli-
gers onder de wapenen, ongeordende, tuch-
telooze benden, waaronder velen, wier ziele-
heil niet minder gevaar liep dan hun leven.
Die gedachte pijnigde de ziel van den jongen
priester, zóó dat hij het besluit nam, het ge-
luk van zijn vreedzamen werkkring ten offer
te brengen, om als zieIzorlger de troepen ,te
volgen, ten einde ze door zijn vermaningen
op den weg van eer en plicht te houden en
in de ure des gevaars hun zielen te redden.

1) Petrus Peters werd geboren te Weert, 1 April
1777. Hij gevoelde zich geroepen tot den geeste~
lijken stand. maar kon wegens de beroeringen der
fransche revolutie die roeping niet volgen. In den
echt getreden met Joanna Catharina Nyssens. werd
hij vader van vijf kinderen. Na den vroegtijdigen
dood zijner echtgenoote ontwaakte opnieuw zijn
verlangen naar het heiligdom. Den 19 Sept. 1812
Priester I gewijd te Munster. werd hij weldra be-
noemd tot kapelaan te Nederweert. Na hier 25
jaren met voorbeeldigen ijver gewerkt te hebben
in de zielzorg. keerde hij terug naar zijne geboorte-
plaats, om er zijn laatste levensjaren te wijden aan
de geestelijke leiding der Zusters Brigittinessen.
terwijl hij tegelijk dienst verrichtte in de parochie-
kerk. waar hij op zijn 84e jaar nog met jeugdige
kracht voorzong bij de H. Diensten. Hij overleed
den 28 Maart 1862.



Alvorens zijn besluit uit te voeren, raad.
pleegde hij zijne vrien'den. Deze weerhielden
hem uit alle macht van een plan, dat hun roe.
keloos toescheen en waarvan geen heil was
te wachten. Hij eerbiedigde hun raad en liet
zijn voornemen varen. Weldra bleek, dat hij
voor een ander soort zielzorg bestemd was.
In 1831 werd hij door Mgr. van Bommel aan.
gesteld tot leeraar in het Klein.Seminarie te
Rolduc, den 17 Oct. van dat jaar geopend.

Op de lijst der eerste leeraren der Inrich.
ting staat H. Peters vermeld als ordinarius
der "cinquième", wat in dien tijd beteekende,
dat hij op die klasse latijn en grieksch on.
derwees.1) Veel bijzonderheden vinden wij
niet vermeld omtrent deze periode van zijn
leven; wel deze, dat hij door zijn uitmunten.
de gaven van geest en hart hoog stond in
de genegenheid en het vertrouwen zijner leer.
lingen en in de achting zijner collega's.

Zijne studie ging van zelf in de richting
der klassieke letteren, maar de mannen van
zijn tijd in 't algemeen waren "geen kleine
specialiteiten maar universeel". Ook in hun
studie. Peters was een voortreffelijk latinist;
hierover later meer. Het fransch sprak en
schreef hij keurig en evengoed als zijn moe.
dertaal. Wat op het gebied van taalstudie
zijn onsterfelijke roem is, hoe weinigen het
thans ook weten, is dat 'hij tot de allereer.
sten behoord heeft, die, met prof. David van
Leuven, getracht 'hebben, de kennis en de
liefde der moedertaal in de zuidelijke ge.
westen van N ededand weer te doen ople.
ven. "Men zag terecht in de heropleving eener
nationale letterkunde het middel om de gees.
ten te vrijwaren tegen den verderfelijk en in.
vloed der fransche" (Biogr.). In 1840 werd
een maandschrift gesticht onder den naam
van "de Middelaer", later voortgezet als
"Schoot. en letterbode", dat ter bevordering
van N ederl. taal. en letterkunde in het Zui.
den zeer verdienstelijk werk heeft geleverd.
Peters spaarde tijd noch moeite, om het werk
te doen slagen; hij stelde O.a. een vrij uitge.

1) De ordinarius der "sixième" was de Eerw.
Heer Leré, een geboren Parijzenaar, die na 1843
ook te S. Truijen aan zijn sixième trouw is ge.
bleven, evenals hij een trouw vriend bleef van
Rolduc. In later dagen hebben wij den eerbied.
waardigen man daar nog bij feestelijke gelegen.
heden als gast tegenwoordig gezien.
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breide verhandeling op als "Proeve van vast.
stelling der spelling", en schreef tal van op.
stellen in het maandschrift, wel is waar niet
tot voordeel zijner gezondheid, die tegen
deze overmaat van arbeid niet bestand was.

Inmiddels naderde de tijd der definitieve
scheiding tusschen Neder!. en Belg. Limburg
op kerkelijk gebied. Zoo als bovengezegd,
werd prof. Peters reeds in 1842 door Mgr.
Paredis benoemd tot Directeur van het nog
op te richten Klein:::Seminarie, met de op.
dracht, zijne toekomstige medehelpers zelf
uit te kiezen, en ter benoeming aan den Bis.
schop voor te dragen. Wat den Bisschop bij.
zonder aanleiding heeft gegeven tot deze :be.
noeming, valt niet te zeggen. Zeker is, dat hij
zijn Directeur hoog waardeerde, en een onbe.
perkt vertrouwen in hem stelde, zooals blijkt
uit tal van brieven, waarin hij hem telkens
zijn vriend noemt, en de zaken op de meest
ongedwongen wijze met hem behandelt. -
Eén groote eigenschap zeker was beiden ge.
meen: een onbegrensd vertrouwen op Gods
Voorzienigheid en als ,gevolg daarvan: dur.
ven, aanpakken en volharden.

[Jat het Klein.Seminarie er zou komen,
stond vast; de 'groote vraag was: waar zal
het komen, hoe de kosten te bestrijden I Daar
lag immers het heerlijke Rolduc, dat straks
door zijn bewoners ging verlaten. worden; dat
.huis, sedert eeuwen aan godsvrucht, aan we.
tenschap en opvoeding gewijd; door natuur
en kunst gemaakt tot een ideaal verblijf voor
de studeerende jeugd zoowel als voor hare
leeraren. Dat moest het Klein.Seminarie voor
Neder!. Limburg worden: zoo was inderdaad
de eerste gedachte, de vurige wensch van den
bisschop en zijn trouwen medehelper, niet
minder ook van de bevolking der streek.
Maar van wensch tot werkelijkheid was het
een moeilijke weg. Rolduc was met zijn aan.
hoorigheden in vollen eigendom 'af,gestaan
aan den bisschop van Luik; een aanmerkelijk
deel der laatste was reeds door verkoop ver.
vreemd. Zal het !huis 'zelf met zijn onmiddel.
lijke omgeving in 'Veiling komen, waarop van
zekere zijde, naar 't schijnt, werd aangedron.
gen; zal het den Apost. Vicaris van Limburg
kosteloos worden afgestaan, zal het hem in
huur worden gegeven, of zal hij het moeten
koopen? Gratis"afstand was ongetwijfeld



overeenkomstig de bedoeling der schenkers,
die, al hadden zij wegens den onwil der toen.
malige regeering, die voorwaarde aan de
schenking niet kunnen verbinden, toch uit.
drukkelijk den wensch hadden uitgesproken,
dat Rolduc ten eeuwigen dage zou moeten
dienen tot Klein.Seminarie ten bate der jon.
gelingen van de omgeving, en daarop schrif.
telijke en mondelinge belofte van de Kerke.
lijke Overheid te Luik hadden ontvangen.
Aldus vermeldt het testament van een hun.
nel', den geleerden Kanunnik S. P. Ernst,
overleden in 1817 als pastoor van Afden. V rij
spoedig was in beginsel besloten, dat Rolduc
voor de Kerk van Limburg zou behouden blij.
ven. Mgr. Paredis en Dir. Peters deden het
onmogelijke, om van Luik een gunstige be.
slissing te verkrUgen omtrent de wijze van
overdracht. De volstrekte armoede van het
Apost. Vicariaat, ,dat met de stichting van
het Groot.Seminarie al zijn hulpmiddelen
had uitgeput, scheen daartoe, afgezien van de
rechtskwestie, een meer dan voldoende re.
den. Welsprekend en hartroerend hier en
daar is de lange brief, door Dir. Peters in die
dagen gericht tot Mgr. van Bommel, waaruit
hier een aanhaling moge volgen.

"Het woord is gesproken ,Mgr.", (bedoeld
is het verzoek tot gratis.afstand) "en indien
het zelfs een eerste gevoel van ver ontwaar.
diging bij U deed opkomen, ik trek het niet
in. Onberoepen, ik beken het, laat ik mij in
met een zaak die van het grootste ,gewicht
is: edoch de toestand is 'zoodanig, of althans
komt mij zoodanig voor, dat een kloeke stap
moet gedaan worden, en dat heb ik! Nie.
mand op aarde, Mgr. is getuige van mijn
doen, niemand, volstrekt niemand weet er
van; indien er dus een misstap heeft plaats
gehad, dan is het voor U alleen, en de ver.
geving van dien welgemeenden misstap je.
gens U blijft mij verzekerd."

"Maar wat spreek ik van vergiffenis, alsof
ik niet oorgetuige was geweest van de woor.
den die Uw Hoogwaarde bij de laatste prijs.
uitdeeling te Rolduc gesproken heeft? Het
zou van U niet afhangen, indien Rolduc zijne
tegenwoordige bestemming niet bleef voort.
zetten, Gij zoudt geen middelen tot dat doel
onbeproefd laten, zoo sprak U. H. toen.
maals: en ik zou nog vreezen U be'leedigd
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te hebben, met U tusschen vier oogen vrij.
moedig die woorden te hebben herinnerd?"

De bedenking, die bij den bisschop zalop.
komen, dat hij het goed zijner Kerk niet mag
wegschenken, tracht hij te weerleggen met
een beroep op den H. Ambrosius: "sane si
in sua quis derivat emolumenta, crimen est;
sin vel'O pauperibus erogat, misericordia est.
N emo enim pot est dicere, nemo queri quia
pauper vivit. N emo potest accusare, quia
templum Dei aedificatum est Welaan,
Mgr. wij zijn die arme medeleden der moe.
derkerk, die om hulp roepen; bij ons is het,
dat een tempel voor den Heer moet opge.
trokken worden, en het is tot uwen troon,
dat wij onze stem verheffen, en het is van
daar, dat wij zekere hulp tegemoet zien; en
men zal eenmaal en voor onvergetelijk we.
ten, dat wij, de slagtoffersder staatkunde,
nog geen verstootelingen voor onzen Bis.
schop zijn, en men zal eenmaal en voor 'goed
en voor altijd weten, dat wij hem ook nog
heden met alle regt Vader noemen Wij
zijn niet 'alleen arm, maar wij zijn gedwon.
gen ons in schulden te steken, waarvoor de
Christelijke weldadigheid van een uitgeput
land alleen kan borg blijven. Wij zijn arm,
Mgr., en met dezulke kunt U H. geen ande.
ren handel aangaan dan den handel der chris.
telijke liefde. Wij zijn arm, Mgr., en wij kun.
nen gelijk Augustinus zeggen: nobis est mag.
num et uberrimum praedium, ipse Deus:. ei
Mgr., vraag ons geen andere hypotheek, en
neem deze van ons aan als een onderpand
van 's hemels iegen voor uwe gewijde per.
soon en uwe grootsche ondernemingen: wij
zijn arm, Mgr., maar wij waren eenmaal de
ledematen van dat geestelijk ligchaam, waar.
van Gij het hoofd zijt; wij waren eenmaal
uwe kinderen; 0 dan, verre zij van U ons
niet als huisgenoot en te behandelen; verre
zij van U ons tot huurlingen te maken, ons
met vreemdelingen gelijk te stellen. Schenk
ons vaderlijk en milddadig, wat niet zonder
opspraak van menig kort ziend, maar eerlijk
hart verhuurd kan worden. Schenk ons, Mgr.,
wat wij niet dan met verlies der sympathie
van menigeen, wat wij niet dan met gevaar
van nooit te slagen, kunnen koopen of huren.
Eene kleine som kan ons, jawel, verarmen,
maar de Kerk van Luik niet verrijken. Schenk



ons wat Gij Limburg kunt schenken en leg
de eer in, van de Kerk van Limburg in haar
wieg gered te hebben. Schenk den armen
Limburger Rolduc, en uw naam zal ten eeuwi-
gen dage aan de spits zijner weldoeners prij-
ken. Ach, ,Mgr., dat vandaag mijne bede voor
U zij als klopten Jezus en 'Maria bij U aan, om
het huis dak, en ter liefde van het kindeken Je-
zus, geef het ons gul en gelijk een vader geeft."

Wat een edele vrijmoedigheid, wat een
warm hart voor de groote zaak, die hij voor-
staat, spreekt uit die woorden! De uitslag
beantwoordde nochtans niet aan de verwach,
ting. De Luiksche Overheid verklaarde zich
bereid tot gratis-afstand, maar achtte dezen
onmogelijk, wegens het verzet der regeering.
Er moest vergoeding betaald worden; men
stelde voor een bedrag van 60 à 70 dUIzend
francs, ongetwijfeld een nietigheid in verge-
lijking met de werkelijke waarde, maar veel
te hoog voor wie niets bezat. Mgr. Paredis
wilde zich tot de helft verplichten, maar zijn
bod werd niet eens in beraad genomen, zeker
als men was van het verzet der regeering.

Intusschen moest er gehandeld worden.
Met Paschen 1843 zou het Luiksche Semina-
rie Rolduc verlaten; men hoopte, dat althans
een gedeelte van het meubilair van kerk,
klas- en slaapza'len enz. zou achtergelaten
worden. Uit een brief van Mgr. Paredis van
13 Jan. 1843, geschreven vóór bovengemeld
besluit van het Luiksche bestuur, bleek die
hoop ijdel. "De zaak van Rolduc, schrijft hij
aan Peters (nog altijd aldaar als leer aar werk.
zaam) schijnt zich dan op te lossen; metPa-
schen zal er niets meer overbHjven dan al-
leende muren; dit blijkt uit de aanvraag van
den Heer Directeur, 1) welke mij gisteren ten
fine van advies is geworden, om alles gratis
te mogen uitvoeren; arm Limburg maar
er staat nog een gebouw, dat zult gij mis-
schien gratis behouden ach ja, 'daarin
ligt uwe hoop geheel opgesloten. . .. Kunt gij,
dan kom toch eens over. Kon de Heer van
Laer mee komen, dat ware goed." Ik citeer
dezen laatsten regel om in 't voorbijgaan een
eeresaluut te kunnen brengen aan Petrus Do-
minicus van Laer 2), eersten Directeur der
~. 1. Schrijen, later directeur van S. Truijen,
met Peters zeer bevriend.

2) Geb. te Heythuizen 1805,overleden 25 Jan.
1883als Pastoor-Deken van Wijk.
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weldra op te richten Katholieke Normaal-
school en later Provisor te Rolduc. Hij was
Peters' trouwste medewerker en krachtigste
steun in die moeilijke dagen, en heeft zich
hoogst verdienstelijk 'gemaakt voor de oplei-
ding der toekomstige katholieke onderwij-
zers, een tak van het katholieke onderwijs,
waarvoor nog alles te doen was.

De hoop van den ibisschop op gratis-be-
houd der gebouwen was dus ijdel gebleken;
er moest derhalve voor geld worden gezorgd;
het ledige huis zou van de allernoodigste
meubelen moeten worden voorzien. 3) Kapi-
taal was, vooral in die dagen van economi-
sche depressie, op zulke onzekere onderne-
ming zeker niet te krijgen; er bleef dus niets
over dan te bedelen. Die taak nam de toe-
komstige Directeur voor zijn rekening; en 't
was hem goed toevertrouwd. De brieven, die
hij in de eerste maanden van 1843 aan al de
voorname Katholieke families van België en
Limburg schreef, zijn modellen van briefstijl,
maar ook van een overtuigende welsprekend-
heid, waaruit heel de liefde van zijn priester-
hart spreekt voor de verheven taak, die op
hem rustte. Een dier brieven is gericht aan
de gravin van Nassau, weduwe van Koning
Willem I (waarover in vorige Jaarboeken);
vermoe'delijk het begin der later zoo vriend-
schappelijke ver'hou'ding dier edele vrouw tot
Rolduc. Hiermede niet tevreden, nam hij zelf
den bedelstaf ter hand en doorreisde hij Bel-
gië en Limburg, langs stad en dorpen kas-
teel; aankloppend bij burger en edelman,
overal waar hij vermoedde, steun te mogen
verwachten. Niet enkel om 'geld vroeg hij,
maar ook om voorwerpen van allerlei aard,
vooral boeken en Kerkgereide, 'daar in het
nieuwe Rolduc alles zou ontbreken. Ik her-
inner mij levendig, hoe in 't begin der 70er
jaren de oude Heer P. Slits, ars leeraar een
der veteranen van 1843, ons nog nauwkeurig
wist te vertellen, uit welk bruidskieed dit
stel witte paramenten was gemaakt; welke
edelvrouw voor dat groen-zijden, met goud
doorweven driestel haar staNekleed had ge-
schonken, van wien dit of dat kruisbeeld
afkomstig was, enz. Hoogst bescheiden was
de directeur in zijn beden om steun. Zoo

3) Enkele hoogst noodige meubelen waren ach.
tergebleven.



richtte hij b.v. op 2 Juli 1843 een verzoek,
schrift aan den Gemeenteraad van Kerkrade,
welke gemeente meer dan welke ook belang
had bij de instandhouding van Rolduc, waar.
in onder aanhaling van allerlei krachtige be.
weeggronden, gevraagd werd om een on.
dersteuning voor één maal van. . .. f 300.~.
Het stuk eindigt aldus: "Onze naneven zullen
uit onze wederkeerige Archieven leer en, wat
eendragt vermag, en wat wij gemeenschap.
pelijk ,gedaan hebben, 'Om hun een onschat.
baar goed achter te laten."

Groote schatten bracht hij van zijn bedel"
tocht door België niet mede. Een bijlage bij
een "Resolutie van den Staatsraad, Gouver.
neur van het Hertogdom Limburg", gedateerd
21 April 1843, waarbij vrijdom van invoer
toegestaan wordt, geeft er de volledige lijst
van; alle boeken worden er afzonderlijk met
titel en naam in vermeld.

"De Paaschklokken (16 April) hadden het
vertrek der Luiksche ,leeraren en leerlingen
geluid. Het was er eenzaam en treurig in het
groote gebouw. Rolduc was opnieuw zoo
verlaten, zoo arm, zoo naakt, alles was naar
S. Truijen vervoerd. Toch zouden, zoo klonk
het manmoedig besluit, den len Mei de lessen
hervat worden, en in het huis, dat niet eens
eigendom was van het kleine nooddrufti,ge
diocees, zou het Klein.Seminarie van Roer.
mond dien dag door Mgr. Paredis plechtig
worden geopend. Auspice Deal In 'groote let.
ters hechtte de bisschop die leus op Rolduc's
muren, en onder Gods leiding begint het
oude Rolduc zijn nieuwe bestemming met
zestig leerlingen!" (Rolduc inW. en B.).

Van dien dag af is Henricus Peters in feite
directeur van Rolduc en zal hij door daden
het vertrouwen door den bisschop in hem
gesteld, moeten rechtvaardigen. Hij was op
dat oogenbHk in de vuIle kracht van zijn
leven, ihoewel de rustelooze arbeid van zijn
leeraarstijd en de ,zware zorgen der twee
laatste jaren zijn gezondheid niet ongerept
hadden gelaten. De gaven van harten geest
die hem kenmerkten, gingen zich in al haar
rijkdom ontplooien. Laat een tijdgenoot ons
zeggen, of de bisschop goed had gezien bij
zijn keuze.

"Celui que la confiance de son évêque avait
placé à la tête de Rolduc, celui qu'il avait
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chargé de mener à b'Onne fin cettegrande
oeuvre, était un hamme de belles formes,
d'une grande distinction 'de manières, au lan.
gage noMe et poli, qui dans les grandes oe.
casions s'élevait à la plus haute éloquence. A
un esprit lucide, à un jugement sûr, il joignait
un coeur d'or pour ses professeurs et pour
ses élèves. Par sa vertu, la vivacité de sa foi,
Mgr. Peters était un homme d'un autre ag'e;
par sa science, l'intelligencedes bes'Oins de
l'époque, il était ['hamme de son temps. On
ne saura jamais, quel nohle coeurbattait
dans cdte poitrine de prêtre, ce qu'il y avait
de générosité, de dévoûment au fond de
cette ame." (Notice hist.).

Dat levendig geloof, dat rotsvast vertrou.
wen op God, wiens zaak hij voorstond, werd
in die dagen wel menigmaal op harde proef
gesteld. Alles te maken, waar niets was en
alle middelen ontbraken, scheen velen een
vermetel ondernemen; hopen op een betere
toekomst, waar het tegenwoordige alle hoop
scheen uit te sluiten, achtte menigeen dwaas.
heid; maar: "contra spem in spem" was de
leuze van den sterken man, en wat hij zelf
niet kon, dat ging hij vragen aan de voeten
van den Meester, wiens eer heel zijn arbeid
gold, en om wiens Rijk uit te breiden, geen
offer hem te zwaar was.

Krachtige steun gewerd hem in die dagen
van den laatstoverlevenden Kanunnik der
oude Abdij, en in leven en sterven groot web
doener van het nieuwe Rolduc, den eerbied.
waardigen priester Joannes Kruyder, toen
pastoor van het nabijgelegen Afden, waar hij
in 1846 overleed.

Toen, bij een zijner herhaalde bezoeken te
Rolduc, dir. Peters met hem de sombere on.
zekerheid besprak, die over de toekomst der
jonge inrichting zweefde, sprak de grijsaard
met kalme en indrukwekkende stem dit pro.
fetische woord: "fürchten Sie nicht, Gottes
Segen ruhet über diesem Hause". Dat woord
was een lichtstraal voor den directeur; in
moeilijke omstandigheden zweefde het hem
telkens voor den geest, en gaf hem moed in
het hart. Toch kon de last der zorgen en het
donkere vooruitzicht in de eerste jaren wel
eens zóó 'zwaar drukken, dat er geen uitweg
scheen. Op zekeren dag hid zijne omgeving
den kritieken toestand met zoo levendige



kleuren en ~oo naar waarheid afgeschilderd,
dat elk argument ter weerlegging hem ont"
zonk,De menschelijke redeneering had geze"
gevierd en de arme zag geen uitkomst; zelfs
zijn geliefkoosd; "credamus contra spem in
spem", kwam dezen keer niet over zijn lip"
pen, Hij zweeg een tijd lang, blijkbaar in ern"
stige overpeinzing; dan springt hij plotseling
overeind en op den toon 'der diepste over"
tuiging roept hij uit: "modicae fidei, quare
dubitastis - gij kleingeloovigen waarom hebt
gij getwijfeld"! Een glimlach gleed over ,zijne
lippen en zijn oog straaI:de hoop: de strijd
was ,gewonnen.

Wat den eerbiedwaardi'gen kanunnik Kruy"
der betreft, God heeft zijn Jaren ,lang ge"
noeggerekt, om reeds in dit leven zijn ver"
trouwen op de Voorzienigheid beloond te
zien. Den 28 Mei 1845 werd Rolduc definitief
aan het Vicariaat van Limburg afgestaan te"
gen een vergoeding van 66 duizend francs.
Den eersten keer dat hij na dit heugelijk feit
zijne oude Abdij bezocht, werd hem door al
hare bewoners een feestelijke ontvangst be"
reid. Met tranen in de oogen las hij tegen
den muur der feestzaal het Vergiliaansche
vers: "fortunate senex, ergo tua rura mane"
bunt",

Het was een 'der gelukkigste da'gen uit Pe"
ters' leven, toen hij eindelijk kon zeggen:
Rolduc is ons! Hij beminde zijn Rolduc als
het licht zijner oogen.

Hij beminde het om zijn heerlijke bouw"
werken, om zijn schilderachtige Hgging en
omgeving, maar vooral om het heerlijk werk
wat er sedertzooveei eeuwen verrichten
onder zijn leiding voortgezet werd, Dikwijls
wandeI:de hij in den vroegen lente" of zomer"
morgen door de lange eikenlaan langs de vij"
vers, als de opkomende zon haar stralen door
het dichte 'gebladerte schoot en het lied der
vogels vroolijk door het loover klonk; 'dik"
wijls ook zag men :hem zijn schreden richten
langs ~en rand van den heuvel, wiens kruin
de abdij bekroont; boven hem de majestu",
euze oost"vleugel met zijn sobere en regel.
matige lijnen, aan zijn voeten het heerlijke
Wormsdal, met zijn wijde vergezichten van
dorpen, bosschen en velden. Af en toe stond
hij stil om beter van de heerlijke natuur te
genieten,en dan straalde zijn gelaat van
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geluk. "Ah, Messieurs", zeide hij dan tot zijn
begeleiders, ,,'la Providence nous a donné
pour demeure un vrai paradis terrestre,
n'épargnons aucune peine pour y faire croî"
tre des plantes di,gnes :du ciel" (Biogr.). Dat
was inderdaad 'de uitdrukking van zijn ziels"
verlangen; Rolduc te maken tot een kweek"
school van wetenschap en deugd en den wel"
dadigen invloed van het daar gegeven onder"
wijs in wijden kring te doen stralen.

"Une maison :d'éducation, zegt Dupanloup,
est une sphère d'activité intellectuelle et mo"
rale immense", en het middelpunt daarvan,
vanwaar alle richtlijnen uitgaan en waarheen
alle indrukken en uitwerksels terugkomen, is
de directeur. Peters wordt ons beschreven
als een man van groote ondervinding en diepe
kennis van het menschelijk hart; begaafd
met een 'gezond oordeel, helder doorzicht en
fijnen takt, wist hij de geschikte middelen te
treffen om elk karakter te leiden en te vor"
men. Groote goedhartigheid temperde de
forschlheid van zijn wil; 'zachtheid en kracht
tevens kenmerkten daardoor steeds zijne
actie. Zonder de opvoedende kracht der
tuchtiging, waar zij noodig was, te verwaar"
loozen, wist hij ida'araan door zijn wijze be"
zadigdheid haar verbitter end karakter te ont"
nemen; men nam ze gewimg aan, en ze wekte
geen wrok, omdat men voelde dat hij alleen
strafte omdat het moest. Het is geen ijdele
lofspraak, wanneer tijdgenooten ons verze"
keren, dat hij als een vader was te midden
van zijn talrijk gezin, door allen geëerden
bemind, en hoe ,de leden van dat gezin elke
gelegenheid te baat namen, bijzonder de vie"
ring van zijn Patroonfeest, om hun directeur
de hartelijkste bewijzen hunner liefde en 'ge"
hechtheid te geven. En als op den vooravond
dergroote v,acantie voor velen de tijd van
scheiden gekomen was, dan sprak hij hun
woorden toe van diepen ernst, maar ook van
blijde hoop, waarvan de herinnering hun een
richtsnoer bleef op den dikwijls moeilijken le"
vensweg in later dagen, wanneer zij beter dan
ooit zouden begrijpen, wat ,zij aan den leids"
man hunner jeu'gdige joaren verschuldigd wa"
ren. Niet zonder weemoed werd dien avond
door menigeen het bekende afscheidslied,
"Adieu séjour de mon enfance", door hun
Directeur ,gedicht, meegezongen.



Doch laten we terugkeeren tot de feiten.
"Mijn plan is grootsch", schreef Peters reeds
vóór het aanvaarden van zijn ambt aan een
vriend, "ik zou schier voorslaan van het heer.
lijke Rolduc tot een katholiek Instituut voor
geheel Nederland en a'angrenzende landen te
maken". En hij hield woord. Daartoe was 't
noodig, naast het Seminarie en de Normaal.
school een school te stichten voor Middel.
baar. en Handelsonderwijs, voor jongelieden
van den deftigen burger. of middenstand,
niet voor hoogere studie bestemd. Dat was
het ontstaan v'an het zoogenaamde "Institut",
een voorloop er der latere H. B. S.; een cursus
van drie jaar, voorafgegaan van een voorbe.
reidingsklasse, waarvan het programma veel
overeenkomst heeft met dat van de latere
H. B. S.; feitelijk :dus een H. B. S. met drie.
of vierjarigen cursus. En aangezien de onder.
wijstoestanden in het naburige Duitschland
vooruitzicht gaven op toeloop van leerlingen
uit dat land, terwijl die uit de Noordelijke
provinciën van het eigen land niet zoo spoe.
dig te verwachten was, wegens de groote
afstanden en gebrekkige verkeersmiddelen,
werd er naast de N ederlandsche ook een
Duitsche afdeeling opgericht, die, laten wij
het er aanstonds bij zeggen, lange jaren ster.
ker bezet was dan de andere. Vooral de ge.
legenheid, om in een degelijk katholieke in.
richting goed onderwijs in vreemde levende
talen te ontvangen, was voor veel Duitsche
ouders de aanleiding hun zonen naar Rolduc
te zenden. In het willekeurig gekozen school.
jaar 1850-51 werden 69 Duitsche 'leerlingen
aangenomen, tegep slechts 47 Nederlandsche.

Het was een stout ondernemen, maar de
uitslag bekroonde het vertrouwen. "Rolduc,
zegt prof. Neujean (Not. hist.), qui ne comp.
tait que 60 élèves à son début, en eut bientót
pres de 300. Rolduc avait une école d'enseig.
nement moyen, vingt ans avant que le gou.
vernement eût les siennes; son programme,
à part quelques nuances, était celui des éco.
les de d'Etat, mais toujours avec cette diHé.
rence fondamentale, qu'ici la base tant de
l'enseignement que de l'éducation était, alors
comme aujourd' hui la religion."

Een afzonderlijke vermelding worde ge.
maakt van de Normaalschool, mede ten be.
wijze, dat ook op dit gebied van het voor
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leeken bestemde Katholiek onderwijs, Rol.
duc en het bisdom Roermond de baan gebro.
ken hebben. De reeds in 1843 opgerichte
school had in den beginne een zwaren strijd
te voeren om het bestaan. Hoe gebrekkig
overal elders de opleiding tot onderwijzer
ook was, wegens de betrekkelijk hooge kos.
ten van de internaatsopleiding, kon Limburg
alleen niet genoeg leerlingen leveren. Dat
was voor dir. Peters geen reden, om van
koers te veranderen; de moeilijkheden prik-
kelden hem slechts tot grooter inspanning.
Door middel van verzoekschriften aan alle
Apostolische Vicarii van Nederland, in de
jaren 1849-'50, trachtte hij hen en hun on.
derhoorige geestelijkheid te winnen voor het
plan om zijne school te maken tot een Nor.
maalschool voor heel Nederland. Allen wa.
ren ze eens over het grootegewicht der zaak,
die in de vergadering van de "Aartspriesters
van de Hollandsche Missie" onder voorzit.
terschap van den Apost. Internuntius Mgr.
Belgrado, werd besproken en door dezen
warm aanbevolen aan de vergaderden. Zoo
luidt het in een brief van den Internuntius
aan Dir. Peters d.d. 27 Juni 1850, die aldus
eindigt: "Je ne puis qu'être intimement con:'
vaincu de l'avantage résultant de l'institu.
tion précitée, jusqu' à ce moment la seule
existante en HoUande". Of de hulp uit het
N oorden veel beteekend heeft, is thans niet
meer te achterhalen; de N ormaalsch001
kwam de slechte jaren te boven en leverde
aan Limburg vele en voortreffelijke onderwij.
zers. 1)

Het "grootsche plan" was dus uitvoerbaar
gebleken, al was het niet geschied zonder

1) Eenig in de geschiedenis der onderwijzers.
opleiding was de verhouding tussche:.1 de Nor.
maalschool en de Burgerschool, ook toen deze .in
1872 een vijfjarige H. B. S. was geworden. De
toekomstige onderwijzer doorliep geregeld den
driejarigen cursus en ontving daarna zijne speciale
opleiding tot het onderwijzersexamen, die in den
regel twee jaar duurde. Dit stelsel komt dus in
hoofdzaak overeen met hetgeen 70 jaar later de
L. O..wet van 1920, welke in dit punt onuitvoer.
baar is gebleken, wilde invoeren. - Gemelde toe.
stand bleef te Rolduc, tot in 1892 de Norm.school,
in Kweekschool omgezet, overgeplaatst werd naar
Echt, vanwaar zij in 1921 verhuisde naar Roer.
mond. De Roermondsche Kweekschool is derhalve
de regelrechte voortzetting der eerste katholieke
Normaalschool van Nederland, in 1843 te Rolduc
ontstaan.



zware offers door den ontwerper gebracht.
De verhouding van het Katholieke ondero

wijs tot de Regeering was sedert de troonso
bestijging van koning Willem II, wien de beo
langen zijner katholieke 'Onderdanen zeer ter
harte gingen, aanmerkelijk verbeterd. Bij geo
legenheid eener korte huldiging, den Koning
op zijn doortocht naar Luxemburg, door heel
Rolduc gebracht in de lente van 1845, had de
ridderlijke vorst hun met een krachtig woord
zijne bescherming toegezegd: "Je vous main~
tiendrai" (aldus in een brief van Dir. Peters
aan Mgr. Paredis) "nous a dit notre roi, lors
de sa visite et lors de son passage, et cette
parole, qui nous fut d'abord un encourage~
ment, ne cessera jamais d'être notre e<;pé~
rance". Bij gelegenheid eener audiëntie do'Ûr
den Koning aan Dir. Peters en Pr'Ûvisor van
Laer verleend, den 11 Nov. 1846, op het kas.
teel Vaesharteh, heeft hij dat woord her-
haald, blijkens een brief van den Directeur
d.d. 14 Aug. 1855 aan den toenmaligen Mi.
nister van Kath. Eeredienst, waarin hij, spre.
kende over het verband tusschen de twee In-
richtingen van onderwi~s te Rolduc, deze
woorden gebruikt: "sans changer en rien la
nature de Séminaire, nous tachons de nous
rendre utiles à l'Etat aussi bien qu'à l'Eglise,
et c'est assurément en récompense de nos
efforts ainsi combinés que le feu Roi nous
autorisa de placer au fronton de l'édifice ses
propres paroles, Je vous maintiendrai. En
sanctionnant l'existence mixte de Rolduc, sa
Majesté nous recommanda tout autant peut.
être de lui former de bons Umb'Ûurgeois que
de bons prêtres et cette recommandation est
devenu notre règle de conduite."

Al spoedig bleken de groote ruimten der
oude Abdij onv'Ûldoende voor de aangr'Ûeieno
de bevolking en de eischen van het onderwijs
in de verschillende afdeelingen. Directeur
Peters heeft, dank aan den steeds gunstiger
financiëelen toestand, nog de voldoening geo
had zijn Rolduc te mogen uitbreiden. Ten
jare 1848 reeds werd een voormalige schuur
aan de W.ozijdegelegenverbouwd tot Aula. 1)
In 1849 kwam een grooter en gewichtiger

1) In 1869 onder leiding van Dr. Cuypers door
den Antwerpenaar Lauweriks rijk beschilderd; na
den brand van 1874 ruimer, hooger en rijker hero
steM.
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werk tot stand, n.l. de heele zuidelijke helft
van den tegenwoordigen West.gevel, het ge.
bouw derhalve van den 'grooten t'Ûren af
zuidwaarts, en wel zooveel d'Ûenlijk in haro
monie met de prachtige N.ohelft van denzelfo
den gevel, uit de 17e eeuw. In den nieuwen
vleugel werden de klassen der N ormaalo
school ondergebracht, gedeeltelijk ook die
van het "Instituut", waaruit de dubbele bena-
ming van Norm.school en Instituut voor dit
gedeelte met het aangrenzende (thans vero
nieuwde) zuidelijke deel van het huis. In 1855
werd het nieuwe orgel, toen een der grootste
en mooiste van Kath. Nederland, geplaatst
op het in 1854 door Dr. Cuypers gebouwde
oksaal, en den 16 Juli plechtig ingewijd. Dit
werk was een der laatste zorgen van Mon.
seigneur Peters (immers hij was intusschen
op voordracht van zijn bisschop benoemd tot
Eerekamerheer van Z. H. Pius IX) op stoffe.
lijk gebied. Reeds neigde zijn korte, maar
volle árbeidsdag ten avond.

Een paar merkwaardige gebeurtenissen
dienen nochtans vermeld, omdat ze ons een
helder en blik geven op den fijnen geest en
het hooggestemde gemoed van den edelen
priester; niet minder ook op zijn buitenge.
wone redenaarsgave.

Den 17 Juli 1850 viel Rolduc de hooge eer
te beurt, Koning rMaximiliaan 1,1van Beieren
met zijn gevolg binnen zijn muren te mogen
ontvangen. Na een korte begroeting van den
koninklijken gast door directeur, leer aren en
leerlingen op het voorplein, werd Z. M. de
Kerk binnengeleid, en nadat hij op een bid.
stoel vóór het hoogaltaar had plaats genoo
men, sprak de directeur in begeesterde taal
een heilwensch uit over den vorst, in den
vorm van een gebed. Tot zevenmaal toe riep
hij Gods zegen af over het hoofd van den
Koning en alle aanwezigen beantwoordden
telkens die bede. De Koning en zijn gevolg
waren diep onder den indruk dezer aangrij.
pende plechtigheid. 'Daarna had een schitteo
rende receptie plaats in de Aula. De Koning
bracht den geheelen namiddag van vijf tot
negen uur door in de abdij en toonde een
hartelijkheid en ongedwongenheid, die zijne
omgeving verbaasden. De gastheer wist het
gesprek te brengen op de opvoeding der
jeugd, en nam de gelegenheid te baat, om de



no.o.dzakelijkheid eener go.dsdienstige o.pvo.e.
ding te bepleiten. De Ko.ning deelde vo.l-
maakt zijngevo.elen, en sprak zelfs van
maatregelen, die hij o.verwo.o.g,om den Ka.
tholieken go.dsdienst een gro.o.ter invlo.ed te
verzekeren op het o.nderwijs in zijn land, dat
den verderfelijken invlo.ed van het Jo.sephis.
me terdege had o.ndergaan. Bij het vertrek
van den mo.narch zag de waardige directeur
"do.nt to.ute la manière d'être fut vraiment
ro.yale", (Bio.gr.) er niet tegen o.p, no.g eens
nadruk te leggen o.p deze gedachte. "Sire,
zeide hij, le Ciel en vo.us co.nstituant so.uve.
rain d'un grand peuple, vo.us a en même
temps impo.sé le devo.ir sacré de travailler
sans relache à so.n bo.nheur; Sire! le bonheur
de votre peuple exige avant to.ut, qu'il co.n.
naisse et pratique la religio.n du Christ: lais.
sez do.nc cettereligio.n éclairer l' esprit ef fo.r.
mer le co.eur de Vo.s sujets, et vo.tre peuple
sera heureux." In een brief, dien hij twee
jaar later gelegenheid had aan den Ko.ning te
schrijven, herinnert hij hem no.g eens aan
hun o.nderho.ud: "L'éducatio.n du clergé dans
le sens catho.lique.ro.main, et de la jeunesse
par le clergé; I'éducatio.n du soldat dans le
sentiment de l'ho.nneur et du devo.ir, tels so.nt,
disait vo.tre Majesté, 'les deux beso.ins de
l'épo.que et les remèdes à ses maux; vo.us
l'avez dit, Sire, et Vo.us appliquerez, ces re.
mèdes, et vo.us po.urvo.irez à ses beso.ins. Sire,
il ne no.us appartient pas de vo.usdo.nner des
co.nseils ou des enco.uragements; mais no.us
prio.ns le Ro.i des ro.is de Vo.us do.nner la
sagesse et la fo.rce nécessaires po.ur l' exé.
cutio.n de Vo.Sgrands desseins. Le bo.nheur
de la Bavière sera le résultat, la glo.ire de
vo.tre règne sera la réco.mpense, et la béné.
dictio.n de Dieu sera 'le sacntio.n de vo.tre
oeuvre!" Ho.e priesterlijk.vrijmo.edig en to.ch
bescheiden is die taaI.

Den 29 Juli 1853 was er no.gmaals ho.o.gbeo
zo.ek te Ro.lduc: Prins Willem van Oranje
(t 1879), o.udste zo.on van Willem 111,o.nder
geleide van zijn go.uverneur Jhr. E. A. O. de
Casembro.o.t. Met gelijke vrijmo.edigheid als
den Beierschen Ko.ning sprak Mgr. Peters
den jongen prins toe, wel wetende, dat zijn
woo.rd no.g anderen dan de aanwezigen Zo.u
bereiken.

'"
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Ziehier enkele regels uit zijn welko.mstrede
aan den prins.

"So.yez do.nc le bienvenu parmi no.us, Prin.
ce, et d'autant plus que la démarche do.nt
no.us so.mmes l'o.bjet de vo.tre part, no.us ré.
vèle une de ces belles qualités du coeur, qui
plus tard Vo.us fero.nt chérir co.mme so.uve.
rain. Prince! votre naissance et vo.tre rang
Vo.us assurent des respectset co.mmandent
des ho.nneurs; mais l'amo.ur et l'attachement,
mais l'estime et la co.nfiance ne se co.mman.
dent pas: il faut ,les mériter, qu'o.n So.it né
sur les degrés d'un trone o.U dans une ca.
bane; il faut les mériter, qu'o.n soit fils de ro.i
o.Ude ro.turier. . .. N o.Sdestinées sont entiè.
rement liées aux votres: un jo.ur no.us sero.ns
heureux So.us vo.tre sceptre o.Uno.us partage.
ro.ns Vo.Sdangers et Vo.Srevers; mais, heu.
reux o.Umalheureux, je Vo.us le déclare à la
face du Ciel, no.tre devise co.mme chrétiens
et co.mme limbo.urgeo.is sera to.ujo.urs: Fidèles
à Dieu, fidèles au Ro.il Aan God en Koning
trouw!!! . . .. En bij den afscheidsdro.nk klinkt
het: "Santé Prince, avec le vo.eu, que vo.us
cro.issiez en sagesse co.mme en age, à l'exem.
ple de no.tre divin Sauveur."

Dat Peters o.o.khier den juisten to.on had
aangeslagen, bleek weldra. Op de toezending
eener eigenhandige co.pie van zijn to.espraak
to.t den Prins aan Jhr. de Casembro.o.t, ant.
wo.o.rdt deze, den 31 Aug. met een brief van
even vier pagina's gro.o.t fo.rmaat, met dank.
betuiging vo.o.r de geestdriftige o.ntvangst te
Ro.lduc, maar vo.o.ral o.m no.g eens go.ed zijn
vo.lle instemming te betuigen met de heil.
zame les, dat was het immers, den toekom.
stigen ko.ning gegeven. "Puisse.t il se rappe.
Ier to.ujo.urs", Zo.o. luidt het "ce que Vo.us
disiez si bien, que l'amo.ur et I'attachement,
I'estime et la co.nfiance ne se co.mmandent
pas. . .. Je Vo.us remercie de lui avo.ir parlé
ainsi dans un mo.ment aussi so.lennel et pro..
pre à laisser dans so.n ame une impressio.n
salutaire et durable". En nagezegd te heb.
ben, ho.e hij zelf zich beijvert, om dat gro.o.te
beginsel diep te vestigen in het gemo.ed van
zijn vo.rstelijken leerling, eindigt hij zijn brief
aldus: "Les no.bles paro.les, que Vo.us avez
adresseés au Prince lo.rs de sa visite à Ro.l.
duc, m'ont do.nné I'intime co.nvictio.n, que
Vo.us aussi, Mo.nsieur le Directeur, Vo.us con.



sidérez du même point de vue les devoirs
de celui qui doit diriger 1'éducation d'un futur
Roi, et cette conviction me rend doublement
cher le souvenir d'une visite, qui m'a pro-
curé le plaisir de faire la connaissance d'un
homme aussi digne, sous tous les rapports,
d'être placé à la tête d'un établissement de
tant d'importance."

Deze lof uit den mond van een zoo hoog-
staand en invloedrijk man en andersdenken-
de, is blijkens den heelen inhoud van den lan-
gen brief waarlijk geen gelegenheidscomplb
ment. Ook van andere zeer bevoegde zijden
ontbrak het den directeur niet aan blijken
van groote waardeering voor zijn persoon en
zijn werk. Zoo lezen wij in een der talrijke
brieven van den grooten voorvechter der ka-
tholieke zaak in die dagen, Mr. J. B. van Son,
oud<minister der 'zaken van kath. eeredienst,
aan den Directeur: "Le seul motif qui puisse
m'amener à Rolduc, à part 1'amitié dont vous
voulez bien m'honorer, c'est mon vif désir
d' admirer cet établissement.modèle, auquel
personne ne s'est encore avisé de disputer la
palme en fait d'éducation."

De prijsuitdeeling van 17 Aug. 1853 bracht
voor 't eerst, na het herstel der kerkelijke
hiërarchie Mgr. Paredis naar Rolduc als bis-
schop van Roermond. Die gelegenheid kon
noch wilde dir. Peters laten voorbijgaan zon-
der den Kerkvorst als dusdanig te huldigen.
De rede, waarin dit geschiedde is zoo klaar
de uiting van wat er in dat nobele hart aan
eerbied voor het geestelijk gezag, aan geloof
en edelmoedige offervaardigheid tot het
uiterste besloten lag, dat het slot althans er-
van hier een plaats moge vinden.

"Dieu seul connaît, 'Dieu seul prépare et
règle l'avenir. Ladevise avec laquelle votre
Grandeur se présente devant son peuple, est
une annonce d'épreuves et de succès, un
pressentiment de dangers et de triomphes.
Le salut est dans l,acroix! dites vous; hé bien
nous acceptons la devise, et la croix avec
elle, des deux mains nous saisissons 1'une et
l'autre pour en faire notre signe de rallie-
ment. Le salut est dans la croix!hé bien,
quelque périlleux que puissent être les temps,
que nous réserve la Providenee, je vous le
déclare, au nom de tous mes collaborateurs
ici présents, ils ne vous abandonneront ja-
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mais. Puisse ce dévouement de vingMrois
prêtres, à la fleur de 1'age, vous consoler quel-
que peu des labeurs et des sacrifices de
1'épiscopat! Quant a moi, mes années de ser-
vice seront peut<être bieniOt comptées; mais
fort de 1'amitié que vous avez toujours daig-
né me témoigner, - fort surtout de lagrace
du sacerdoce, je me sens le courage de me
joindre à mes jeunes confrères pour vous
faire l'offre de ce qui me reste de force et de
vie, et ce sans retour comme sans partage.
Nous sommes vingt-quatre en nombre; nous
vous avons tous fait voeu d'obéissance filiale
aux pieds des autels; ce voeu, nous deman-
dons à le renouveler en ce jour: souffrez
donc, Monseigneur, qu"en baisant votre an-
neau, je vous fasse en une fois comme en
vingt-quatre fois, la promesse solennelle de
vous aimer, de vous respecter et de vous
obéir."

Heel zijn ziel, zegt een ooggetuige (Biogr.),
openbaart zich in die woorden. "Mais pour
sentir tout ce qu'il y a dans ce discours de
beau, de no bie, de grand, il aurait fallu en-
tendre cette voix ample, qui répondait si
bien aux transports de son éloquence; il
aurait fallu voir ce port majestueux, ce geste
animé, ce regard étincelant, cette figure in.
spirée. Ah, qu'il était beau, le digne Direc-
teur, lorsque debout devant son Evêque, en-
touré de ses professeurs et de ses élèves, en
présence d'une foule nombreuse, il donna
cours aux sentiments qui remplissaient son
A "ame.

Hij was inderdaad "machtig in woord en
daad". Aan edele gevoelens en verheven ge-
dachten wist hij een heerlijken vorm te ge-
ven, dank aan zijn onvermoeide studie der
talen en der klassieke schrijvers. Aan de
studie van het latijn had hij een heel bijzon-
dere zorg gewijd, met dit gevolg, dat hij die
taal met het meeste gemak hanteerde, en,
geholpen door zijn dichterlijken aanleg, me-
nigmaal zijn weinige vrije uren besteedde
aan het maken van latijnsche ,gedichten;
meestal gelegenheidsgedichten voor kerke-
lijke feesten, blijde of droevige herinnerings-
dagen van overheid of vrienden.

Vele, de meeste misschien van die gedieh-
ten zijn verloren geraakt; het overblijvende
deel werd na zijn dood in een bundeltje ver-



zamelden in 1856uitgegeven, met vooraf een
korte levensbeschrijving van den dichter,
waaraan vele der hier vermelde bijzonderhe~
den zijn ontleend.

Voor kunst ook op elk gebied, voelde hij
warm. Toen in 1836 de beroemde Maastricht.
sche beeldhouwer Matthias Kessels te Rome
was overleden, zette hij, misschien wel in
overleg met den bekenden Maastrichtsehen
kunstschilder Théodore Schaepkens, een
actie in, om aan de nagedachtenis van dien
grooten kunstenaar een openbare hulde te
bereiden. Hij schreef o.a. een uitvoerig ver.
zoekschrift aan de Staten van het Hertogdom
Limburg, om ze voor dit plan te winnen. In
een brief uit 1867 van een zoon van Matthias
Kessels, P. Antoine Kessels S.J.1) aan pas.
toor Tielen te Herten, lezen wij: "de Heer
Secretaris van Mgr. (Paredis) heeft mij ver.
teld, dat de Z. E. Heer Peters, directeur van.
Rolduc en de groote vriend van mijn vader,
een latijnsch gedicht op dezen gemaakt heeft.
Men gelooft, dat dit stuk nog bestaat". In
bovengemeld en dichtbundel vinden we ech.
ter enkel dit distichon als grafschrift op den
overleden kunstenaar en vromen christen:

Marmoreas doctus scalpello animare figuras,
Excoluit mentem relligione suam.

Vermoedelijk was het "latijns eh gedicht"
van 'grooter omvang. De actie liep, jammer
genoeg, bij gebrek aan steun van waar die
kon verwacht worden op niets uit.

Hoe verheven geest Mgr. Peters zich toon.
de in gedachte en woord bij plechtige gele.
genheden, zoo eenvoudig, zoo hartelijk en
beminnelijk was hij in den dagelijksehen om.
gang met zijn ambtgenooten en zijn leerlin.
gen. Wat de laatsten betreft, heeft wijlen
mijn oom, Mgr. W. Everts met groote pië.
teit een reeks brieven bewaard, tijdens zijn
seminariejaren van zijn voormaligen direc.
teur, wiens tweede opvolger hij zou worden,
ontvangen. Eenige aanhalingen daaruit mo.
gen strekken om aard en karakter van den
schrijver ervan van een andere zijde te be.
lichten. De eerste luidt in zijn geheel:

1) Vgl. P. Albers S. J. in Publications de la
Société Archéologique etc. 1926 p. 22 vlg.
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Rolduc 17~11.1848.

Mon cher Everts,

V oici quelques vers de la façon deMo le
Prof. Ariëns et de ce vieux glaneur des poè.
tes latins que vous connaissez. Je vous en
adresse un exemplaire avec d'autant plus de
plaisir que pendant le Limae labor je me suis
rassasiédu souvenir de ces heures délicieu.
ses que nous avons si souvent données à la
même besogne.

Mais à propos d'Angleterre! j'ai tout lieu
de croire que vous êtes actuellement à cent
lieues du Parnasse: c'est à souhait, cher Fils,
c'est à souhait: votre grande, votre unique
affaire, ce doit être d' acquérir des vertus
austères et des connaissances solides. Soyez
tout à cela, et ne soyez qu'à cela. Ce ne doit
être que de loin en loin que vous composiez
une petite pièce de circonstance ne situs bar.
biton occupet.

Je vous salue, mon cher Everts, et vous
savez si c'est de tout coeur. Saluez de ma
part tous vos condisciples. Si je voulais citer
des noms, je devrais les nommer tous. Je ne
nommerai donc ni nos deux aides fidèles, ni
Jacobs, ni Canoy, ni Lom. ni Bemelmans, ni
personne. Valete, Carissimi, Diaconi, Subdia.
coni, Theologi.

H. Peters.

Kan het hartelijker en gemoedelijker? Maar
toch wordt de vaderlijke vermaning niet ver.
geten.

N a het overlijden van koning Willem II
schrijft hij: "L'idée m'est venue de fOl'muler
une épitaphe pour feu notre bien.aimé Roi.
Duc. Il aima les beaux arts, il est juste que
la poésie lui donne des regryts: il aima Rob
duc, il est juste que Rolduc donne- un tribut
de reconnaissance à sa mémoire".

Het grafschrift luidt:

Hic iacet insignis, Gulielmus Arausius, heros:
N omine erat patri, nulli virtute secundus;
Armis regna puer meruit, post legï:bus auxit;
Rex simul et civis, simul omnibus omnia

factus.

De Directeur achtte zich niet te hoog, om
een nederlandsch gedichtje van zijn eigen
leerling in latijnsche verzen weer te geven. In



denzelfden brief volgt: "voici la première
strophe de ma traduction de votre Génie du
Temps:

Te cano, qui rerum cursum metiris ab ipso
Rerum principio, comes astris

Indivise, comes terraeque polisque rotatis; -
Usque fluens refluensque vicissim,

Te, sinuose Geni, ,gyro qui semper eodem
Te fugis et sequeris fugitantem; -

Semper idem semperque aliud, te Mobile
semper,

Hora, dies, nox, mensis et annus; -
Te cano sensilium domitorem, insensile

Tempus!
Musa, fave viresque ministra.

Van 9 Sept. 1851 dagteekent een hartelijk
briefje om hem zijn benoeming tot leeraar
te Rolduc mede te deelen: .

",Monsieur Everts, Je suis heureux de pou-
voir vous dire, que Mgr. vous a choisi pour
Rolduc. . .. vous répondrez à l' appel Corde
bono et animo volente. Que le Ciel bénisse
ce choix. Saluez votre bonne Mère de ma
part, et dit es-lui que je veillerai sur vous."

Eenige dagen later schrijft Mgr. Peters
aan mijn vader, die hem namens de moeder
van den neomyst (priester gewijd 21 Sept.
1851) op het priesterfeest had uitgenoodigd.
De brief eindigt aldus: "Geve de Hemel dat
de jonge Priester, gelijk de leerling van Elias,
de genade des heils voor ,zich en voor ande-
ren in hare volheid ontvangen hebbe! Geve
de Hemel ook, dat voor Uw huis van geslacht
tot geslacht waar zij, hetgeen Eliseus aan de
weduwe van Sarepta wenschte, namelijk, dat
brood en olie nooit er in ontbreken!

Ook iets over zijn voorgenomen Kessels-
hulde vinden wij in de'ze correspondentie
vermeld, in een brief van 31 Maart 1853, toen
W. Everts reeds leer aar was te Rolduc, en
wel met bovenschrift "Confidentiei".

Het begin van den brief luidt: "Monsieur
Everts, cher ami, l'affaire Kessels trouvera
de la sympatJhie partout, pourvuque nous
sachions faire écumer le savon. Personne ne
nous fera défaut, pas même les Belges.

C'est sur vous que j'ai jeté les yeux pour
tout ce qui s'y rattache, voire même pour
la Biographie du gran'd homme. Recueillez
donc le plus de menus détails que vous pou-
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vez, et ce sur les lieux mêmes. Cette anJlée
même nous assisterons peut-être à l'inaugu-
ration de la statue."

Deze zeer onvolfedige levensschets. zou
hier kunnen sluiten met het verhaal der laat-
ste gebeurtenissen, moest niet nog een bij-
zondere trek uit dit rijke leven in het licht
gesteld worden, die ons de oplossing geeft
van het blijmoedig optimisme dezer schoone
priesterziel, te midden der meest drukkende
zorgen. Er is straks gesproken van het on-
wrikbaar geloof van Mgr. Peters en zijn rots-
vast vertrouwen op Gods Voorzienigheid:
daarmee nu ging gepaard een innige vroom-
heid, een teedere godsvrucht, in zijn kinder-
jaren zorgvuldig aangekweekt aoor zijn
Priester-vader, in later dagen door de genade
van het Priesterschap ontwikkdd en ge-
sterkt. Tot godsvrucht trachtte hij zijn leer-
lingen bij alle gelegenheden op te wekken,
met zijn welsprekend woord, ja, maar veel
krachtige'r door zijn voorbeeld. Zij gold een
tweevoudig voorwerp vooral: de H. Eucha-
ristie en de H. Moedermaagd. Krachtiger dan
elke predikatie was zijn diepe godsvrucht bij
het opdragen der H. Mis; niet minder zijn
eerbie'dige ingetogenheid, als hij in aanbid-
ding lag voor het Altaar. Zijn laatste bezoek,
alvorens op vacantie te gaan, gold altijd het
Allerh. Sacrament; bij zijn terugkeer bezocht
hij allereerst het Tabernakel. "Hij is onze
beste vriend," luidde zijn verklaring. "Hij
heeft recht op onzen laatsten groet bij 't ver-
trek, op onzen eersten bij den terugkeer".
"Wanneer gij Rolduc verlaat als kinderen
van Maria", was ook zijn woord, "dan ben
ik gerust over uwe toekomst". Wat heeft hij
gejubeld bij de plechtige viering der dogma-
verklaring van de Onbevlekte Ontvangenis,
nog geen jaar vóór zijn dood. Tijdens de
processie bij de morgenplechtigheid zegende
hij het beeld in der Onbevlekte ,Maagd, dat
bij de groote ingangspoort werd geplaatst.
Aan den voet van dat beeld deed hij de
plechtige gelofte, den eere'dienst van Maria
onder de Rolducsche jeugd te blijven bevor-
dereh. "Et l'engagement, que je viens de
prendre, voegde hij daarbij, je le transmets à
mon successeur; je lui lègue 1'0bHgation de
répandre et de populariser parmi nos chers
enfants le culte de Marie Immaculée".



's A vonds weende hij van ontroering en blijd-
schap, toen hij, bij de verlichting van den
geheelen Oost-vleugel van het huis, het heer-
lijke voorrecht van Maria in stralen'de vUl.~r-
letteren zag schitteren, 'en honderden stem-
men in het "Magnificat" met onbeschrijflijke
geestdrift haren lof uitga1mden.1) Aan die in-
nige godsvrucht ontsproot zijn onbegrensde
liefde voor de jeugd; niets was hem te veel
of te zwaar, waar het hare belangen gold.
Meer dan eens zeide hij het hun: "mes en-
fants, tout ce que j'ai de ressources, ma
santé et ma vie même, je les consacre bien
volontiers à votre bonheur." Dat was geen
ijdel woord; waarheid is, dat die groote
vriend 'der jeugd alles en ten slotte zich zelf
voor haar heeft ,gegeven. Hij stierf een vroe-
gen dood, martelaar van zijn plicht en zijn
toewijding. Onbewust teekende hij treffend
zijn eigen lot in dit mooie vers op een zijner
vroeg gestorven vrienden:

Occidit ante diem, miserantis victima cordis.

Het romeinsche purper, "dat zoo goed
paste bij den glans zijner deugden en zijne
fiere gestalte", zou hem maar korten tijd
~ieren. Zijne gezondheid, reeds lang onder-
mijnd door overmatige inspanning en te wei-
nig rust, gaf spoedig na de groote vacantie
van 1855 reden tot niet ,geringe bezorgdheid,
maar met onbuigbare wilskracht bleef hij
doorwerken tot het einde. De hartziekte, die
reeds geruimen tijd zijn leven bedreigde, nam
plotseling een ernstige wending en wierp hem
in de eerste dagen van N ovembér op het
ziekbed. Toen hij zijne krachten voelde af-
nemen, vroeg hij zijn ouden vader nog eens
te mogen zien. In de kinderlijke liefde en eer-
bied, waarmede hij dezen steeds had om-
ringd, had hij de jeugd een schitterend voor-
beeld gegeven. De eerbiedwaardige grijsaard
op het eerste bericht toegesneld, vond he-
laas, slechts het ontzielde lichaam van zijn
dierbaren zoon.

1) Vermoedelijk werd toen ook door de hand
van den directeur, de "linde der Onbevlekte Ont.
vangenis" op het voorplein der kerk geplant. Nog
staat zij daar, na ruim zeventig jaar, thans tot een
statig en boom uitgegroeid ter herinnering aan dien
onvergeetlijken dag. Weten nog velen ze aan te
wijzen?
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Zoodra de zieke begreep, dat zijn leven in
gevaar was, vroeg hij de laatste H. Sacramen-
ten te mogen ontvangen en regelde zelf al
de daarbij behoorende ceremoniën. Dinsdag-
avond 6 Nov. verklaarden de drie aanwezige
artsen, dat alle hoop moest worden opgege-
ven en dat het einde nabij was. Die tiJding
trof als een bliksemstraal;' niemand had het
einde zoo nabij gedacht. 's Avonds omstreeks
tien uur trok een stoet van drieentwintig
priesters in koorgewaad' en met brandende
kaarsen door de doodsche stilte der gangen
ter begeleiding van het H. Sacrament naar
de kamer van den zieke. Toen zij daar ge-
knield waren, richtte de stervende zich op
zijn bed overeind, en al zijn krachten verza-
melend, sprak hij met heldere stem: "Mes-
sieurs, c'est pour la dernière fois, que je re.
cevrai le pain des anges; il me reste un de-
voir à rempIir: je vous demande pardon à
vous tous de tous les torts, que je me suis
donnés à votre égard". Slechts tranen en
snikken waren het antwoord; alle aanwezi-
gen waren diep ontroerd, hij alleen was kalm.
Hij ontvin'g de H. Sacramenten met bewonde-
renswaardig geloof en godsvrucht. Na afloop
der plechtigheid zei de hij: "fait es approcher
les enfants". Daarmee waren bedoeld de stu-
denten der philosophie, die mede aanwezig
waren om al hun medeleerlingen te vertegen-
wO'ordigen. Toen zij voor zijn bed geknield
lagen, verhief hij zijne hand en zegende hen
een laatste maal, met klare doch bewogen
stem: "Pax et benedictio Dei omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat
super vos omnes et super socios vestros et
maneat semper". Den nacht bracht hij ver-
der door ingebed en contemplatie; geen
oogenblik begaf hem het gebruik zijner 'geest-
vermogens. Omstreeks één uur na midder-
nacht, 7 Nov., nam God zijne schoone ziel
tot zich. 'Pas had hij zijn 4ge jaar voltooid!

'Algemeene ontsteltenis verwekte de treur-
mare van dit onverwachte verlies voor Rol-
duc en heel het bisdom Roermond. Men moet
de brieven lezen, waarin personen van aller-
lei stand en rang uit de omgeving en uit verre
streken aan het Bestuur van Rolduc hun deel-
neming betuigden, om te begrijpen hoe hoog
in aller achting en liefde de overledene stond,
hoe diep men zijn heengaan betreurde. Tref-



fend zijn de woorden waarmede Mgr. Paredis
zijn gevoelens jegens den doode uitsprak te.
genover de leeraren van Rolduc.

"Mes chers amis, zeide de bisschop, Rolduc
a perdu un directeur en tout point accompli;
vous, Messieurs, vous avez perdu un bon
père; moi, j'ai perdu un ami de coeur. Je
n'ai pas besoin de faire devant vous l'éloge
de sa vie: vous l'avez connu comme moL
V ous savez que son repos, sa santé, sa vie
même, il l' a sacrifié pour Rolduc et pour
nous; et je crois ne pas profaner la parole
sacrée en lui appliquant ce qu'a dit I'Apötre
de l' amour infini d'un Dieu, fait homme et
livré pour nous: Dilexit nos et tradidit seme.
tipsum pro nobis; il nous a aimés et s' est livré
lui.même pour nous."

De droeve begrafenisplechtigheid, door den
Roermondschen Prelaat zelf geleid, verza.
melde een groote schare priesters en leeken
uit Limburg en uit de bisdommen Luik en
Keulen, die den hoog vereerden doode naar
zijn laatste rustplaats wilden begeleiden. Ter.
wijl de lijkstoet door de wijde gangen der
oude Abdij trok, welke hij zoo menigmaal
al koutend en schertsend en onderwijzend
met zijn "lieve kinderen" doorkruist had,
speelde de muziek zijn "Adieu séjour de mon
enfance". Ditmaal klonk het als een lied van
onzeglijke smart. Hij, de ziel, het leven van
Rolduc, het middelpunt van aller vereering
en genegenheid, hij was het, die zijn Rolduc
vaarwel zegde, en vaarwel voor eeuwig!

Het stoffelijk overschot werd bijgezet in
den grafkelder, die tot rustplaats der Abten
van Rolduc, in het zuidelijke transsept der
Kerk was ingebouwd, en wiens laatste graf
sedert bijna een eeuw was gesloten.

Op de grafnis werd dit treffende opschrift
geplaatst: "Et benedixit eos: et sepultus est
a filiis suis in sepulcris patrum suorum".
(Macch. 1. 2, 70). Hij zegende hen en werd
door zijne zonen begraven in de graven zij.
ner vaderen.

Den 27 Nov. werd de plechtige uitvaart ge.
houden, wederom opgeluisterd door de te.
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genwoordigheid van den Bisschop en een
,groote menigte priesters en leek en. De lijk.
rede in grooten stijl werd gehouden door
prof. Antonius Lambertus Jansen, gedurende
dertien jaren trouw vriend en medehelper
van Mgr. Peters, en eenige dagen later tot
zijn opvolger benoemd.

Toen in de jaren 1891-93 de volledige
restauratie der abdijkerk het wegruimen van
den grafkelder onvoorwaardelijk eischte,
werden tijdens de vacantie de graven der
beide eerste directeurs (Antonius Jansen
overleed in 1868) met eerbiedigen schroom
geopend.De lijkkist van Mgr. Peters was nog
volmaakt ongeschonden; en toen, men weet
niet door welke oorzaak, het deksel plotse.
ling losliet, aanschouwden de aanwezigen de
na ongeveer veertig jaar nog bijna onveran.
derde gelaatstrekken van den hoogvereerden
doode. Aldus vernam ik van den toenmali.
gen Provisor Hippolytus van Haeff, oogge.
tuige van het feit.

Ter plaatse waar de grafkelder geweest
was, werd de opnieuw gesloten kist in den
gewijden grond der Kerk neergelaten. Daar
rust nu de groote doode voor goed, in het
hart van zijn 'Rolduc, dat hij zoo beminde,
te midden van de opvolgers zijner "geliefde
kinderen" voor wier geluk hij geleefd had, en
een te vroegen dood was gestorven; onder
de grijze vloersteenen, in afwachting dat, in
het nieuwe plaveisel,dat mettertijd de res.
tauratie der Kerk zal voltooien, een bronzen
gedenkplaat de laatste rustplaats zal aan.
wijzen van hem, die de stic~ter was van het
derde Rolduc.

Mogen zijn lessen daar steeds onthouden,
zijn voorbeelden steeds gevolgd worden, dan
zal het immer waar blijven:

Gottes Segen ruhet über diesem Hause.

rE. H. W. H. E.

1) Ook te Weert werd een plechtige uitvaart.
dienst gehouden, waarbij de beroemde Redempto.
rist.kanselredenaar, Pater Bernard Hafkenscheid,
de lijkrede hield.

("de Godsdienstvriend" Jaarg. 1855.)

....................
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KRONIEK
1927-1928

1 Augustus. Feest in huis. De heer Jean
Derix, meer bekend als Sjang de partier, viert
het zilveren feest van zijn werkzaamheid te
Ralduc. Van tal van leeraren, oud.leeraren,
leerlingen cn aud.leerlingen kamen bewijzen
van sympathie binnen vaar anzen verdienste.
lijken deurwachter, die, zaaals de Zuid.Lim.
burger terecht schreef, "niet slechts de ge-
dienstigheid zelf is, dach aok al zijn inlich.
tingen, zijn daden, zijn amgang met persanen
in een sfeer weet te stellen van gewilde ja.
vialiteit". Wie aait ap Ralduc geweest is,
zelfs maar vaar 'n verblijf van enkele dagen.
weet, wat Sjang vaar ans huis beteekent.

De partierslage is heden feestelijk versierd.
In de graate spreekkamer is van 11 tat 1
uur gelegenheid, den jubilaris te camplimen;
teer en. Daar velen wardt daarvan gebruik
gemaakt.

7-9 Augustus. De 3de Limburgsche Sa.
ciale Studieweek wardt onder graate deelne.
ming te Ralduc gehauden.

7 September. ZO'n en zamer. In 't carré
de vlammende geraniums nauw aaneen tus.
schen ,'t dankeregraen van hun eigen bla.
ren, daarbaven ap ijle stammen razen, wit
en geel en raad, in 't rand de haage dahlia's
en de dichte amheining van de struiken en
heesters. Daar het huis heel den dag de laat>
ste drukte van het einde der vacantie: er
wardtgeschrabd en gedweild, banken war.
den versjouwd, kaffers warden aangesleept.

De beide studiezalen zijn in den laapder
vacantie geverfd in kleuren, die met de Lauis.
XV.versiering ,der plafands avereenkomen.
Oak de gymnastiekzaal en dartoir I hebben
een nieuw verfje gekregen. In degraate eet.
zaal zijn de aude banken vervangen daar
staelen, k:leine, lichte, kleurige staelen, uit
Palen besteld. Klein.'Ralduc maet zich in de
aude speelzaal maar met de zwaardere Oir.
sohatsche staelen tevreden stellen. Maar 't
heeft aak pas vaar antbijt en gaûter een
eigen nieuwe eetzaal gekregen! Op de graate
speelplaats zijn de beugelbanen bij den gevel
ap.geruimd en zijn onder de baamen van den

............

ijzeren weg twee nieuwe averdekte beugel.
banen gebauwd. Op de speelplaats van Klein.
RO'lduc zijn de sanitaire inrichtingen naar de
eischen van den tijd vernieuwd.

Oak in het carps van dacentenzijn eenige
veranderingen. Wij vernemeJl bij terug;
kamst, dat Dr. F. Raebraek ons zal verla.
ten am de zielzarg ap zich te nemen van de
parachie Ubachsberg. Mhr. J. Pap gaat zijn
studie aan de Universiteit van Leiden vaart.
zetten. Twee priesters van het Seminarie, de
Z. E. H. L. Teunissenen G. Raeven, zijn daar
Z. D. H. den Bisschap van Raermand tat
leeraar te Ralduc benaemd. Mhr. J. Adams
is uit Amsterdam teruggekeerd. In plaats van
Mhr. Hanöver z.g. is de heer Em. Brauwers
tat muziekleeraar, tevens dirigent van ar.
kest en harmanie, aangesteld.

Tegen half 8 de intacht, niet zander wee.
maed na de dagen van vreugde. Een enkele
paging tat luidruchtigheid kan de hangende
stilte niet verdrijven. Oe nieuw en, vreemd
van gezicht, gebaar en hauding, de auderen
anwennig aak nag, maa'r met 'n zekere ge.
latenheid en gerust in 't weten, hae alles
gaan zal.

Er zijn meer dan 100 nieuwe leerlingen,
aver haast alle klassen verdeeld. De beide
cursussen der philasaphie hebben dit jaar
een getal bereikt van bijna 80 studenten. Het
gebed am priesterraepingen blijft in ons Bis.
dam Gaddank niet anverhaard. De haap van
de Raermandsche geestelijkheid is ap deze
jange garde gevestigd.

8 September. Kaffers uitpakken, plaatsen
in de studiezaal, de eetzaal, ten slatte in de
Kerk. 's Avands de retraite, gepredikt daar
de Paters Timmermans, Grijpink en van der
Velden C.s.s.R

12 September. Sluiting der retraite. Nag
een dag vrij, eer we vaar goed met de studie
beginnen am in dit lange trimester het schaal.
jaar een stevigen duw te kunnen geven.

18 September. Zandag. Missiedag, gearga.
niseerd daar anze Missievereeniging, als m.
zet van de actie van dit jaar. Na de Hoag.
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mis in de speelzaal vo.o.rdracht o.ver IJsland,
do.o.r P. Servaes, Mo.ntfo.rfaan, o.ud-missio-
naris in het ho.o.ge No.o.rden. 's Avonds in de
aula de Oeganda-film, verklaard en to.egelicht
do.o.rFather Keet van Mill Hill.

29 September. Mhr. J. Co.lJbenhagen, be-
no.emd to.t Buitengewo.o.n Ho.o.,gleeraar aan de
R. K. Handelsho.oOgescho.o.lte Tilburg, pro.mo.-
veert heden aan de N ederlandsche Handels-
ho.o.gescho.o.lte Ro.tterdam to.t docto.r in de
Handelswetenschap, o.p pro.efschrift: "De
verantwo.o.rdelijkheid in de o.nderneming", en
o.p stelling.en. Zo.o.'n pro.mo.tie is een eer vo.o.r
Ro.lduc, maar brengt vo.o.ro.ns o.o.kde gebrui-
kelijke vo.o.rdeelen mee.

8 Octo.ber. Te Tilburg woOrdt de R. K.
HandelshoOo.gescho.o.lgeo.pend. Pro.f. Dr. CoOb-
benhagen is ex o.ffici.oaanwezig. Mhr. Direc-
teur wo.o.nt de plechtigheid bij als vertegen-
wo.o.rdiger van Z. D. H. den Bisscho.p van
Ro.ermo.nd. Onder de eerste studenten zijn
verschillende o.ud-Ieerlingen van Ro.lduc.
Vo.o.r Katho.liek Nederland is ,deze o.pening
een gebeurtenis van beteekenis; vo.o.r nog
meerderen o.nder oOnswellicht een aanwijzing
naar hun to.eko.mst.

230cto.ber. Vliegdemo.nstratie te Chêvre-
mo.nt. 't Is allang te vo.ren in de kranten aan-
geko.ndigd, ener o.ntstaat een spanning in
huis, die pas gebr.oken wo.rdt do.o.r 't bericht.
dat we er allen naar to.e gaan. Zo.u 't werke-
lijk iets bijzo.nders wo.rden? Aan de verza-
melde menschenmassa o.p en buiten 't terrein
Zo.Umen zeggen van wel. En to.ch hebben we
allen ze al wel eens zien vliegen! VOo.rlo.o.pig
hebben we niets te do.en als wachten. De
vliegers schijnen den weg naar dit uitho.ekje
der wereld te zijn kwijtgeraakt. En als ze
eindelijk ko.men, vertoOo.nenze eenige to.eren,
die eigenlijk do.o.rniemand bijster interessant
wo.rden gevo.nden. Het "sensatienummer", de
parachute-spro.ng, blijft achterwege, o.mdat
het to.estel, waaruit die mo.et geschieden, bij
Ho.ensbro.ek een no.o.dlanding heeft mo.eten
maken. A:lgemeene teleurstelling. Het jo.nge
geslacht van thans is verwend: wat ZooUmen
20 jaar geleden niet gedaan hebben, o.m 'n
paar meter te zien vliegen!

11 No.vember. Heden is 't 75 jaar gele-
den dat R.olduc zijn eerste spo.orverbinding
kreeg. Op 11 November 1852 werd n.l. de
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spoo.rweg Düsseldo.rff-Herz.ogenrath in tegen-
woordigheid ook van heel Ro.lduc feestelijk
geopend. De o.udere geslachten zullen aan de
reis van en naar Ro.lduc, o.verM. Gladbach-
Herzogenrath, later o.ver Sittard-Herzogen-
rath, menige herinnering bewaren. Sinds den
OoOrlogheeft het statio.n Herzogenrath vo.or
het grootste deel der bewoners van Rolduc.
maar weinig beteekenis meer. Wegens de
grensmoeiIijkheden hebben we ons langen
tijd met het statio.n Kerkrade,;Rolduc moeten
behelpen. Thans heeft de tramverbinding
met Heerlen ons de reis vanen naar hier
heel wat gemakkelijker gemaakt.

18 No.vember. De Vlaamsche dichter Wies
Moens, ho.udt in de aula een vo.o.rdracht o.ver
zijn "Celbrieven", waarbij hij gelegenheid
vindt, een uiteenzetting te geven over verle-
den en heden van de Vlaamsche natio.nale
beweging. Met gro.ote belangstelling hebben
wij .het welsprekend beto.o.g van den Vlaam-
schen vo.oOrvechteraangehoord.

25 No.vember. Het feest van Sint Ca-
thrien. De phHosophen "voelen" zich, en de
anderen vo.elen mee, welk een gewiohtige
plaats .de wijsgeerige spes pa,triae in ons huis
inneemt. Wat jammer op zo.o.'n dag, dat de
nivelleering van o.nzen tijd aan de RoOlducsche
philosophen hun gekleede jassen van weleer
ontno.men heeft! De plechtige Hoogmis
wordt door een speciaal philoOso.phenko.or.op-
geluisterd. 's Avo.nds: "De Ho.ed van Itali.
aansoh stro.o.". Men zie daaro.ver 'de Toonee,l-
rubriek. Tevens eerste publiek o.ptreden van
het orkest, onder leiding van den nieuwen di-
rigent. We wo.rden gewaar, dat deze veran-
dering wèl een verbetering beteekent. Orke~t
en harmonie zijn trouwens niet alleen met
nieuwe menschelijke krachten, maar, wat
haast evenveel waard is, o.ok met nieuwe m-
strumenten versterkt.

28 NoOvember. Na 't diner geven twee
ro.ndtrekkende "artisten" o.p de speelplaats
een vo.orstelling van allerlei handigheden op
hee1e en halve fietsen.

5 December. Op St. Nicolaasavond doet
een echte Sinterklaas als gewoonlijk zijn in-
trede in de studiezaal van Klein-Rolduc. Bij
de nieuwen van dit jaar verwekt die plotse- /

Iioge verschijning een panischen schrik. Rui.
ten worden do.o.rgesto.o.ten, sommigen vluch-



ten tot in de Kerk. De ouderen, die "niet
meer aan Sinterklaas gelooven", kijken met
'n zekere minachting op dat angstgedoe neer.
Maar menigeen voelt onder 't alziend oog
van den Sint wel een kriebeltje in zijn ge.
weten, waar die wijze man aanstonds de aan.
dacht op kan vestigen. Wie zou de verrna.
l1ing van den "heilige" op zoo'n avond niet
gewillig aannemen?

6-8 December. Na de geneugten van St.
Nicolaas het hooger genot van het triduum
voor het feest van O. L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen. Het wordt geopend door P. Smit
O.P., maar wegens een lichte keelaandoening
moet de predikant zich de volgende dagen
door zijn confrater P. Winkel laten vervan..
gen.

Op den feestdag na de Hoogmis in de
crypte de opdracht van de nieuwe leden der
Congregaties. Mhr. L. Janssen houdt de
feestrede.

11 December. Gezamenlijke vergadering
van de Congregaties met gebed om Gods
hulp af te smeeken voor de vervolgde Katho.
lieken in Mexico.

12 December. Mhr. H. Zuylen is geslaagd
voor het examen Aardrijkskunde M. O.

13 December. Wij vernemen het treffend
bericht, dat P. Timmermans, c.s.s.R., die drie
maanden geleden ons de retraite predikte, te
Venlo gedurende de Missie plotseling is over.
leden. God moge den ijverigen missionaris
beloonen!

16 December. Het vriest ouderwetsch.
Gisteren durfde nog niemand op 't ijs, maar
vandaag trotseert een ploeg stoere werkers
alle kraken en scheuren, om het dunne laagje
sneeuw van de vorige dagen weg te vegen.
Het ,gaat als gesmeerd. Zonnig en windstil.
De sneeuw ligt als poeder op 't ijs en wordt
door sterke handen met schuiven, sleden en
kruiwagens naar de kanten vervoerd. Het
ijs zelf is in de beste conditie: dat belooft
wat!

17 December. We mogen vandaag heel
den middag van de ijspret genieten. Er wordt
op ,drie vijvers gereden. Na de eerste onze.
kere schreden is de oude vertrouwdheid op
de schaats weer gauw herwonnen. Het "rond.
rijden" blijkt meer ambitie te trekken dan
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ooit. Nieuwe "s'terren" zijn verschenen. Jon.
ge krachten worden tot "ster" op.geleid. En
onvermoeid gaat de lenige beweging der li.
chamen over de gladde vlakte.

18 December. Zondag. De laatste van het
trimester. De ernst van de compositiedagen
wordt door velen voor 't ijs vergeten. Toch
is de belangstelling veel geringer dan men
zou verwachten. Er is immers nog zooveel te
blokken!

21 December. Plotseling het einde. Na 10
uur treedt de dooi in, en als 't middag is,
rijden we al door de plassen. Maar riJden
doen we, to the bitter end! 't Wordt tijd:
anders komt er voor de liefhebbers van de
composities niets meer terecht.

23 December. Vacantie! Voor 't eerst iD
den namiddag, nadat we 's morgens nog com.
posities gemaakt hebben. Voor 't eerst ook
behoeven we de lange wandeling naar 't sta.
tion Kerkrade.iRolduc niet meer te maken, en
gaan we per extra.trams naar Heerlen. De
stemming is heel anders als vroeger, toen we
uIttrokken in de nachtelijke uren en den
avond tevoren al een sfeer van afscheid over
't huis hing. Maar vacantie is vacantie!

25 December. Ook met Kerstmis iets
nieuws. Voor 't eerst sinds jaren, wellicht
sinds eeuwen, heeft de Nachtmis niet in de
crypte plaats, maar op verlangen der Zusters
in haar nieuwe Kapel. Het is jammer van de
traditie, die nu maar al te gauw vergeten zal
zijn, maar onze zusters hebben anders ook
zoo weinig te verlangen.

9 Januari. We zijn terug, met een heriflne.
ring aan veel koude en veel huiselijke gezel.
ligheid. Het tweede trimester zet met regen
somber in. Gelukkig, dat de lange tocht van
het station uit den tijd is!

21 Januari. De 2de Afdeeli;ng der Maria.
Congregatie viert haar gouden feest. Het
Congregatieverslag zegt er meer van.

2 Februari. De traditie ,vraagt op Maria.
Lichtmis een toonee1stuk. We krijgen van.
daag "Docus uit de Acht Zaligheden". Voor
bijzonderheden zie men de Tooneelrubriek.

17 Februari. Onze Provisor, Mhr. J. Rut.
ten, wordt benoemd tot pastoor te Mechelen.
Ruim 23 jaar is hij te Rolduc werkzaam ge.
weest, waarvan 15 jaar als Provisor.



19 Februari. Quinquagesima. Uitstelling
en aanbidding. Dagen van gebed en ;genade,
die voor ieder van ons vruchtdragend zijn
ten goede. Ziet niet menigeen, die in deze
dagen ook buiten de vastgestelde uren den
weg naar de Kerk vond,- thans dankbaar te.
rug op de toen ontvangen gunsten?

Ons koor zingt op Zondag, onder leiding
van Mhr. Zuylen de Missa "Regina Marty.
rum", van L. Refice, en 's Maandags de Mis.
sa Secunda Pontificalis, van Perosi.

20 Februari. De heer Körner uit Roer.
mond, houdt in de speelzaal een voordracht.
avond.

21 Februari. Pastoor Peeters, uit Beringen
bij St. Truijen, spreekt over de Passiespelen
van Oberammergau, met lichtbeelden. Een
koor zingt toepasselijke lie'der,en.

3 Maart. Door Z. D. H. den Bisschop
wordt tot Provisor benoemd Mhr. G. Brou.
wers. #

12 Maart. Pastoor Rutten vertrekt. Provi.
sor Brouwers aanvaardt zijn ambt. Le roi est
mort, vive Ie roil

Twee nieuwe kruiswegstaties, de zevende
ende achtste, zijn 'heden geplaatst. De vóór.
vori'ge staties uit onze Kerk (van 1880), die
sinds jaren de sacristie versierden, gaan een
arme dorpskerk in Zuid. Limburg verrijken,
en deze schenkt 'ons de teekenen van haar
armoede om tijdelijk de plaats in te nemen
van de staties op den muur, die reeds zijn
weggekapt, in afwachting van de nieuwe.

14 Maart. Wies Moens, ons allen nog be.
kend van 't vorig trimester, spreekt in de
aula over den blijden Sint Frans en het la.
chend land van Umbrië.

18 Maart. Halfvasten; Het grootegebeu.
ren van ,dit schooljaar: de opvoering van
"Jozef in Dothan". Men zie erover in de Too;
neelrubriek.

25 Maart. De Kiesvereeniging van Kerk.
rade organiseert in onze aula een propagan.
da.avond voor het Dr. Schaepman.fonds. Dr.
Moller, lid der Tweede Kamer, houdt een op.
wekkende rede. Door K. Höppener, student
der philosophie, wordt Schaepman's "Rome"
gedeclameerd. Ook ons orkest verleent zijn
medewerking.

30 Maart. Sinds enkele dagen heerscht in
huis de besmettin'g van een lichte griep. Stuk
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voor stuk verlaten een groot aantal strijders
de gelederen, om in de beschutting van war.
me dekens, onder aspirine en heete melk,
hun krachten te herstellen. Is 't wonder, dat
sommigen reeds al te gauw 'het gevaar ont.
vluchten, en dat in enkele gevallen de thert
mometer op onverklaarbare wijze buitenspo.
rig hooge temperaturen aangeeft?

1 April.Palmwndag met zijn weidsclle
viering: palmwijdin'g, processie, passie. Een
dag om nooit te vergeten.

4 April. De plechtigheden van Witten
Donderdag voltrekken zich in den voHen
luister der kerkelijke liturgie. Wij ontvangen
allen de H. Paaschcommunie. Het Allerhei-
ligste, in processie naar de crypte gedragen,
blijft daar uitgesteld. Geen plaats en tijd
zijn beter geschikt tot bidden dan onze
crypte in de lange uren van dezen lentedag,
als het witte licht er brandt en de slanke
kaarsen haar vlammen roerloos omhoog stu.
ren. Zeer velen komen dan ook den Eucha.
ristischen Koning in Zijn verborgenheid be.
zoeken.

7 April. Paaschzaterdag. In aUe vroegte
de kerkelijke diensten, het juichend Alleluia
en het jubelend Magnificat van Paschen, en
eer 't middag is, en de Vasten uit, hebben
tram en trein de meeste bewoners van Rolduc
door alle provincies van Nederland ver.
spreid. Twee zieken moeten per auto naar
huis worden vervoerd. Een derde, Gerard
Roling ,van Amsterdam, moet hier achter
blijven met een ernstige longontsteking. Zijn
moeder kwam na enkele dagen haar eenig
kind bezoeken, werd hier ziek, zoodat beiden
naar het Hospitaal te Heerlen moesten wor.
den overgebracht; daar stierf zij op 17 April,
terwijl haar zoon herstelde.

21 April. Jan Kortooms, leerling 5de klas
Gymn., is na een langdurig lijden te Raalte
overleden.

23 April. Terugkeer van de vacantie met
zomerweer. Een verrassing: in de beide stu,
diezalen zijn nieuwe tweepersoonsban'ken ge.
plaatst, modern, naar de laatste eischen.
Door een wH.berekende opsteHing zijn er in
beide zalen ongeveer een gelijk aantal plaat.
sen als vroeger. In studiezaal 2 is de "bak"
door een elegante katheder vervangen,
waarvanaf de heeren philosophen het studee.



ren van de kleintjes zullen gadeslaan. De
studiezalen zien er thans tiptap uit.

Vóór in 't huis, in de graate vestibule, is
een nieuwe vlaer gelegd, het trappenhuis naar
de kamers van Directeuren Pravisar hcef!
een eiken betimmering gekregen in den stijl
van het ,geheel; ap de trap is een laaper ge.
legd, die bij zaa'n deftigen apgang past.

Wij vernemen,dat Mhr. Steinhardt, die
reeds vaar de vacantie 'n paar maal angesteld
was, ap medisch advies, drie maanden zal
maeten rusten.

29 April. Eerste Zandag na de vacantie.
De traditie getrauw wardt "Jazef in Dothan"
vaar de tweede maal apgevaerd, thans vaar
genaadigden en ten bate van de nieuwe paro.
chiekerk aan de Halz. Als am half vijf het
scherm apgaat, is de aula gevuld met een
uitgelezen publiek uit heel Zuid~Limburg,
geestelijken en leeken. Het voarplein lijkt een
autapark, de "baxen" tusschen de kastanje.
baamen zijn stuk vaar stuk bezet. Er wardt
zaa magelijk nag beter gespeeld dan de eer.
ste maal. Vóór de pauze spreekt Pasta ar de
HesseUe, de stichter der nieuwe parachie, de
aanwezigen tae. Hij mag zich als pastaar in
de Mijnstreek wel vergelijken met Jazef in
den put,en slaakt dan aak met dezen een
"Ai Ruben, help mij uit!", hetgeen daar het
publiek niet anbeantwaard wardt gelaten.
Als de pauze begint, blijkt 't te regenen.
Geen naad: men kan zich binnendaar naar
de spee'lzaal begeven, waar t::en welvaarzien
buffet is aangericht. Maar ander 't tweede
deel van de apvaering breekt een antzettend
anweer las, zaa zwaar, als menigeen zich niet
herinnert, aait te h.ebben meegemaakt. Blik.
sem en dan der zijn geen aagenblik van de
lucht. Het huis dreunt van de. zware slagen.
In de aula wardt 't anrustig; maeders denken
met zarg aan thuisgelaten kinderen; anderen
vaelen zichzelf in ,deze valle ruimte valstrekt
niet ap hun gemak. Tat avermaat van ramp
gaat 't licht 'n paar maal uit, maar ap 't taa>
neel speelt men anverschrakken verder. Als
het applaus na Ruben's slatmonolaag be.
daard is, blijkt er een wolkbreuk aver Ralduc
te vallen. Geen magelijkheid am er daar te
gaan. Hae zullen de handerden vreemden
naar huis kamen? Autadbezitters bieden wel.
willend aan, de minder gelukkigen naar de
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tram te brengen, ttlaar de tram laapt niet, bij
gebrek aan straam. Dan maar gewacht, in
de vestibule, in de 'gangen, af in de aula, tat
't apklaart. Een zeldzame aanblik ap dit an.
ders zaa stille uur: vaders en maeders met
angstgezichten am hetgeen thuis kan gebeurd
zijn; geestelijken, die naadzakelijk hun pa.
rachie vóór den nacht moeten bereiken, en
ap middelen zinnen, om nag een plaats in een
af andere autO' te bemachtigen; jongelui die
van 't geval een lalletje maken; anderen stil
gevallen, starend in den regen. Tusschen de
menigte de spelers, en de "engelen", nag in
hun castuums (wat 'n buitenkansje am zaa
laat te mogen apblijven!), 'en de verkoapers,
die hun laatste chac of sigaretten nag aan
den man trachten te brengen. Pas tegen elf
uur, als eindelijk de regen bedaard is, keert
de rust binnen deze heilige muren terug.
!Dat reisje naar Rolduc zal velen bezaekers
heugen.

2 Mei. In plaats van Mhr. Steinhardt
treedt de heer W. Janssen, te Heerlen, als
tijdelijk leeraar Fransch op.

8 Mei. In het naardelijk transept van onze
Kerk wardt heden een nieuw gebrandschih
derd venster geplaatst, vaarstellend St. Jan
den Evangelist, naar antwerp van Mhr. J.
Adams, uitgevaerd daar René Smeets. Het
is een geschenk van Z. Exc. Mgr. Dr. W. Na.
lens, Minister van Staat.

9 Mei. Het vragen: "wanneer gaan we
naar Schaesberg?" behaeft gelukkig niet lang'
te duren. Ondanks het dreigende weer van
den vaaravond, wardt heden de tocht ge.
waagd, en de wensch van "danne un beau
jaur" blijft niet anvervuld. Het is frisch en
aangenaam weer,en zander eenig bezwaar
van regen af al te graate hitte kunnen we
anze "pieux pélerinage" valbrengen. Het aan.
tal invalieden, arme stakkers, die niet tegen
'n paar uur wandelen kunnen, en de laatste
jaren per autabus warden vervaerd, is al tat
bij de 50 geklammen.

11 Mei. iVier mannen, als V alendammers
gekleed, geven 's avands op de graate speel.
plaats een concert met trekharmanica's. Zij
vertaanen een wanderlijke vaardigheid bij
het bespelen van hun instrumenten.

12 Mei. Plechtige uitvaartdienst vaar de
zielrust van Jan Kartaams, z.g. Denzelfden



dag ,bereikt ons 't bericht, dat nog een Rlol.
ducien, Joop de Charro (leerling 4de H.B.S.),
ten huize van zijn ouders te Vught is over.
lelden.

25 Mei. Voor de zielerust van Joop de
Charro wordt een plechtige lijkdienst ge.
houden.

30 Mei. Heden tegen den avond krijgt
Rolduc hoog bezoek, van Z. D. H. Mgr. H.
van de Wetering, Aartsbisschop van Utrecht.
Van Maastricht, waar hij den Nederland..
schen Katholiekendag heeft bijgewoond,
heeft Z. D. H. zich per auto naar hier bege.
ven. Wij staan den hoogen gast op 't voor.
plein op te wachten. Als de bisschoppelijke
auto de poort binnenrijdt, luiden de klokken
en zet qe harmonie in. Jan Verstel', leerling
lste H. B. S., biedt met een toepasselijk ge.
dicht bloemen aan. Na een toespraak van
Mhr. Directeur en een antwoord van Mgr.
treedt de Aartsbissohop de Kerk binnen om
vervolgens de nieuwe gebouwen te bezich.
tigen. Daarna heeft op de cour in tegen.
woordigheid van Mgr. een gymnastiekuit.
voering plaats, met hulde aan de pauselijke
en nationale vlaggen.

31 Mei. Mgr. draagt voor de jongens de
H. Mis op, en vertrekt in den loop van den
morgen per auto weer naar Utrecht.

4-7 Juni. Mondeling eindexamen H. H. S.
onder toezicht van de gecommitteerden:
Prof. J. G. Ch. Volmer (Rotterdam.Delft),
Prof. Dr. A. M. A. A. Steger (Delft), A. J. M.
HuIsman, Directeur Domaniale Mijn, Kerk.
rade en Prof. Dr. A. Pompen, O.F.M. (Nij.
megen).

Op Sacramentsdag nog vóór den middag
de uitslag: 't kon niet beter: alle candidaten
zijn geslaagd. Vóór de poort zingen de ge.
lukkigen in den stroomeniden regen hun
"Adieu Rolduc".

10 Juni. Processiezon'dag. Het stortregent
in den vroegen morgen. Geen sprake van
processie. Wat jammer, nu al twee jaar ach.
tereen, nadat 't sinds menschenheugenis niet
meer was voorgekomen! In onze Kerk is op
den gewonen tijd de plechtige Hoogmis, en
daarna natuurlijk vrij.

14-16 Juni. Eindexamen Gymnasium. Als
gecommitteerden treden 'Op: Dr. J. S. Theis.
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sen, Bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te
Groningen, Prof. Dr. P. V. Sormani (Nijme.
gen), Prof. Dr. J. C. van der Corpu't (Gronin.
gen).

Het toelatingsexamen tot de philosophie
wordt tegelijkertijd afgenomen: ;de 5 candi.
daten slaagden. De 5 gymnasiasten zijn niet
zoo gelukkig: een van hen moet zonder di.
ploma naar huis.

19 Juni. Het naamfeest van Directeur An.
toon van de Venne wordt heden plechtig ge<
vierd. Nog nooit is een directeursfeest met
zoo veel vocht van boven gezegend. Haast
heel den dag door blijven de buien vallen.
Aan het feestelijk diner, waaraan ook een
aantal gasten deelnemen, wordt Idool' ver.
schillende sperkers, o.a. door Mgr. Dr. H.
Poels, Dr. J. van Gils en den Pastoor van
Afden, het woord gevoerd. 's Avonds gym-
nastiekuitvoeringmet begeleiding van har.
monie en orkest. Na een goed 'half uur moet
men overhaast in de speelzaal vluchten, waar
't concert wordt voortgezet.

20 Juni. Jour ,de jeux. Minder regen dan
gisteren. Alle spelen worden regelmatig
afgewerkt en het tromgeroffel klinkt even
opwekkend als anders. 's Middags opening
van 'de nieuwe tennisbaan. Lang gewacht (zie
Jaarboek 1927, blz. 51), maar toch gekregen!
Mhr. Linssen, de onderprefect, doet onder
enorme belangstelling den eersten slag. Bij
de plechtige prijsuitdeeling is een spiritisti.
sche séance georganiseerd: verschillende
geesten worden opgeroepen, die tot zelfs op
't daken uit de vensters van het oude Ca"ino
verschijnen. De phantasieprijzen, vaak niet
zonder esprit bedacht, verwekken als ge.
woonlijk uitbundige hilariteit.

N a afloop brengt de harmonie een sere.
nade aan ,de Zusters. Ze hebben 't verdiend.
voor wat ze ons en de gasten deze dagen heb.
ben opge'discht!

24 Juni. Hedenavond arriveert te Rolduc
Z. D. H. 'Mgr. 1. Schrijnen, Bisschop van
Roermond, die de v~lgende dagen in het de.
kenaat Kerkrade het H. Vormsel komt toe.
dienen, en voor dien tijd verblijf neemt ln
zijn Klein<Seminarie. Mgr. wordt op plech.
tige wijze vóór het huis ontvangen. Richard
Martens (leerling Voorbel'. Klasse) biedt"



bloemen aan. Mhr. Directeur heet den Bis.
schop welkom, waarop Mgr. met eenige har.
telijke woorden antwoor'dt.

1 Juli. De tennisbaan wordt niet alleen
maar door de jongens bespeeld. In een on.
gekend enthousiasme vinden ook meerdere
Heeren op de nieuwe baan hun jeugd en de
snelheid van hun bewegingen terug. Een en.
kele maal veroorzaakt het vurige spel in de
stille avonduren zelfs eenige afleiding in de
studiezaal.

9-12 Juli. Eindexamen H. B. S. onder toe.
zicht van de heeren: Ir. J. K. Merckx, nijver.
heidsconsulent, te Tilburg, Dr. C. J. van der
Klaauw, privaatdocent aan de RiJksuniver.
siteit, te Leiden, W. J. GosIinga, gem. inspec.
teur van het Onderwijs, te Schiedam, B. H.
Molkenb'Oer a.p., lector aan de R.X. Uni.
versiteit, te Huissen, Dr. B. ter Haar, oud.
rector van een Gymnasium, te 00 st erbeek.
Zestien van de zeventien candidaten ge.
slaagd!

12 Juli. Ook de overgangsexamens zijn
heden officiëel begonnen. En tegelijkertijd
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is de hittegolf, die uit Amerika was aangekon.
digd, ook over Rolduc neergestreken. Zoo'n
temperatuur is weinig bevorderlijk voorde
studie, maar we moesten er toch doorheen.
Wie zou ook in de laatste ronde den moed
nog verliezen?

17 Juli. Het einde. Vóór den middag de
laatste examens. Na ,den middag de voorbe.
reidingen voor het vertrek, en de groote
spanning tegen de uitslagen van morgen.

18 Juli. In de Vroegmis heeft ieder voor
zich God gedankt voor het vele, in dit
schooljaar van Hem ontvangen. In de plech.
tige Hoogmis laten we 'Onzen dank nog eens
gezamenlijk opklinken in een hartgrondig Te
Deum. Dan: de wedloop naar de kamers der
hoofdleeraren, waar het oordeel, vreugdevol
of bitter, wordt vernomen.

De PrijsuitdeeIing heeft dit jaar voor 't
eerst vóór den middag plaats, thans ook met
wat meer plechtigheid dan vorige jaren. En
na het diner, het vertrek Over Rolduc
valt de groote stilte.

..



PRIJSUITDEELING
SCHOOLJAAR 1927--1928.

........

Hebben met goed gevolg afgelegd:

I. Het toelatingsexamen tot de Studie der Philosophie,
alle leerlingen der 6e klasse van het Seminarie:

Johan Franck, van Schaesberg.
Wynand N elissen, van Venlo.
Jan Possen, van Mechelen.

Marcel Swillens, van Heerlen.
Johan van Wijngaarden, van Blerick.

11. Het Eindexamen van het Gymnasium,
de leerlingen der hoogste klasse:

A. B.
Pierre Knops, van Obbicht. Joseph Jaspar, van Roermond.
Werner Smeets, van Bleyerheide. Joseph Spuisers, van Sittard.

111. Het Eindexamen der Hoogere Burgerschool,
de leerlingen der hoo~ste klasse:

Frans Beuskens, van Gulpen.
Marinus Boerland, van Nieuwe Pekela.
Johan de Moll, van Steenderen.
Willy Henquet, van Eysden.
Frans Houba, van Maastricht.
Willy Kramers, van Den Haag.
Max Krekelberg, van Maastricht.
Robert Lammers, van Som eren.

Willy Martens, van Valkenburg.
Johan Ruiters, van Kerkrade.
Henri Simons, van Maasniel.
Jules Vallen, van Ottersum.
Jan van der Meer, van Roelofarendsveen.
Henri van Mourik, van Lith. .
Frans van Poelvoorde, van Heerlen.
Hubert Vincken, van Mechelen.Wittem.

IV. Het Eindexamen der Hoogere Handelschool,
alle leerlingen der hoogste klasse:

Bernard Bles, van Ellecom.
Jacques Boots, van Beemster.
Louis Eygenraam, van Dordrecht.
Charles Kleikers, van Heerlen.
Gerard Kraakman, van Utrecht.
Henri Lebens, van Born.
Làmhert Linssen, van Spekholzerheide.

Eduard N abben, van Sevenum.
Frans Rutten, van Kerkrade.
André van de Reijt, van Ginneken.
Fernand van de Venne, van Echt.
Johan van Riet, van Linschoten.
Jacques Vennekens, van Neer.
Adrien Willeken~, van Reusel.

....
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ALGEMEENE PRIJZEN.
SEMINARIE.

TWEEDE JAAR.
Eugène Wint jens, van 'Maastricht.
Emmanuel HelI, van Duisburg.
Jo Damen, van Roermond.

EERSTE JAAR.

Piet Hoogers, van Horst.
Henri Janssen, van Venlo.
Alphons Chorus, van Munstergeleen.

SEMINARIE.GYMNASIUM.

VIJFDE KLASSE.
Willy Smeets, van Weert.
Louis Paulussen, van Maastricht.

VIERDE KLASSE.
Paul Paulussen, van Maastricht.

DERDE KLASSE.
Joseph Moonen, van Chêvremont.
Emile Schoenmaeckers, van Sibbe.

TWEEDE KLA:SSE.
Ie Afd.

Gregorius Brokamp, van Chêvremont.
2e Afd.

Piet Odekerken, van Heerlerheide.
EERSTE KLASSE.

Ie Afd.
Hubert Habets, van WeIten.

2e Afd.
Alex Vondenhoff, van Kerkrade.

HOOGERE BURGERSCHOOL.
VIERDE KLASSE.

Jan BeuskenB, van Gulpen.
DERDE KLASSE.

Ie Afd.

Robert Dooper, van Tjerkgaast.
2e Afd.

Piet Rood, van Bovenkarspel.
TWEEDE KLASSE.

Ie Afd.
Antoon Meyer, van Zalt.Bommel.

2e Afd.
Piet Schoemaker, van Deventer.

EERSTE JAAR.
Ie Afd.

Herman viln Geffen, van den Haag.
2e Afd.

Willem Lengs, van Venlo.
Jan Verster, van Gilze.
Floris Pauwels, van Den Haag.

HOOGERE HANDELSCHOOL.
VIERDE KLASSE.

Jan van Hegelsom, van Grubbenvorst

VOORBEREIDENDE KLASSE.

Ie Afd.
Peter Boss, van Chêvremont.

2e Afd.

Emile Muyres, van Sittard.

SEMINARIE.

TWEEDE JAAR.

Eugène Wint jens, van Maastricht.
Alg. pr., Iste pro eth., 2de pro toeg. psych., 2de

pro nat. hist., 3de pro psych., 3de pro gesch. wijsb.,
3de pro soc., 4de pro theoL, 4de pro kerk. gesch.,
4de pro arch., Iste verm. bijb. gesch., lste verm.
lat., Iste ver. gew. wel.

Emmanuel HelI, van Duisburg.
Alg. pr., Iste pro kerk. gesch., Iste pro nat.

hist., 2de pro gesch. wijsb., 2de pro lat., 4de pro
bijb. gesch., 4de pro eth., 4de pro arch., pro 5 verm.,
Iste verm. theoL, Iste verm. boekh., 2de verm.
psych., 3de verm. toeg. psych., 3de verm. soc.

Jo Damen, van Roermond.
Alg. pr., Iste pro lat., Iste pro boekh., 2de pro

arch., 2de pro nat. hist., 3de pro theoL, 3de pro
eth., 4de pro psych., 5de pro soc., 3de verm. toeg.
psych., 6de verm. bijb. gesch., 6de verm. gew. wel.

Emile Houben, van Valkenburg.
Iste pro theoL, Iste pro bijb. gesch., Iste pro

kerk. gesch., Iste pro gew. weL, pr. 7 verm., Iste
verm. boekh., 2de verm. eth., 2de verm. gesch.
wijsb., 3de verm. toeg. psych., 3de verm. lat.,
6de verm. psych., 9de verm. nat. hist.

Armand Verheggen, van Sittard,
Iste pro eth., Iste pro psych., Iste pro soc.,

2de pro toeg. psych., 4de pro theoL, 3de verm.
bijb. gesch., 3de verm. gew. weL, lOde verm.
arch.



Lambert Rutten, van Roermond.
lste pro boekh., lste pro gew. wel., 5de verm.

arch. .
Leo Francken, van Roermond.

lste pro kerk. gesch., pro 5 verm., 2de verm.
lat., 3de verm. bijb. gesch., 3de verm. boekh.,
6de verm. eth., 6de verm. gew. wel.
Engelhert Gommans, van Blerick.

lste pro toeg. psych., 6de pro bijb. gesch., pro
7 verm., lste verIp. theol., lste verm. psych.,
2de verm. soc., 2de verm. nat. hist., 3de verm.
eth., 3de verm. boekh., 8ste verm. arch.

Johan Nievergeld, van Maastricht.
lste pro gesch. wijsb., 2de pro psych., 6de pro

nat. hist., pro 4 verm., lste verm. theol., lste
verm. toeg. psych., 5de verm .arch., 8ste verm.
bijb. gesch.

Joseph Janssen, van Roermond.
lste pro arch., 3de pro boekh., 3de verm. eth.,

4de verm. psych., 8ste verm. bijb. gesch.
Paul Geurts, van Horst.

lste pro gew. wel., 2de pro soc., 2de pro arch.,
pro 4 verm., 3de verm. eth., 3de verm. boekh.,
4de verm. theol., 8ste verm. bijb. gesch.
Pierre 'Wiijnen, van Gulpen.

2de pro theol., pro 4 verm., lste verm. eth., lste
verm. toeg. psych., 4de verm. psych., 7de verm.
nat. hist.

Kees Höppener, van Roermond.
2de pro nat. hist., 4de pro arch., 3de verm. bijb.

gesch., 4de verm. soc., 4de verm. gew. wel.
Fons Franssen, van Roermond.

3de pro lat.

Arnold Kusters, van Heerlen.
3de pro boekh., 4de verm. lat.

Willem Wagemans, van Neer.

lste verm. gesch. wijsb. ,
Adriaan Sars, van Den Bosch.

lste verm. gew. wel., 6de verm. psych.
Joseph van Eijseren, van Heerlerheide.

2de verm. psych.

George Smeets, van Ottersum.
2de verm. gew. wel.

Jan Geurts, van Maashees.
3de verm. boekh.

Hubert Vliegen, van Heerlen.
3de verm. boekh.

Hubert Swillens, van Heerlen.
3de verm. nat. hist.

Jan Rijeken, van Heerlen.
5de verm. lat., lOde verm. arch.

Jacques Slijpen, van Stevensweert.
6de verm. lat. .
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EERSTE JAAR.

Piet Hoogers, van Horst.
Alg. pr., lste pro metaph., lste pro lat., lste pro

nat., lste pro scheik., 3de pro gr., 3de pro gew.
wel., 4de pro bijb. gesch., 4de pro eth., 6de pro
soc., lste verm. archeol., 7de verm. nat. hist.

Henri Janssen, van Venlo.
Alg. pr., lste pro metaph., Is te pro lat., 2de

pro bijb .gesch., 3de pro eth., 4de pro soc., pr.q
verm., lste verm. gr., lste verm. nat., lste verm.
scheik., lste verm. archeol., lste verm. weL, 5de
verm. nat. hist.

Alphons Chorus, van Munstergeleen.
Alg. pr., lste pro eth., lste pro gr., 2de pro nat.

hist., 3de pro bijb. gesch., 3de pro metaph., 3de
pro boekh., 6de pro kerk. gesch., 6de pro soc., pro
4 verm., lste verm. lat., 2de verm. scheik., 4de
verm. nat., lOde verm. archeol.

Paul Teeuwen, van Tegelen.
lste pro eth., lste pro lat., lste pro gew. weL,

3de pro metaph., 3de pro boekh., 6de pro bijb.
gesch., pro 4 verm., lste verm. soc., lste verm.
gr., 3de verm. nat., 3de verm. archeol.

Henri Jochems, van Meyel.
lste pro lat., 2de pro scheik., 3de pro nat., 6de

pro nat. hist., pro 6 verm., lste verm. bijb. gesch.,
lste verm. gr., 3de verm. archeol., 4de verm. eth.,
4de verm. soc., 5de verm. metaph.

Joseph Habets, van Kerkrade.
lste pro boekh., 2de pro gr., 2de pro nat., 2de pro

gew. wel., 2de pro kerk. muz., 4de pro kerk. gesch.,
pro 6 verm., 3de verm. nat. hist., 4de verm. lat.,
6de verm. bijb. gesch., 6de veI:m. eth., 7de verm.
metaph., 9de verm. archeol.

Rein Rovers, van Reuver.
lste pro boekh., 8ste verm. metaph.

Antoon van Rijswijck, van Wellerloy.
lste pro kerk. muz., 4de verm. lat., 5de verm.

archeol.

Jan Linssen, van Velden. .

Pro 7 verm., lste verm. gr., 2de verm. metaph.,
2de verm. nat., 2de verm. boekh., 3de verm. lat.,
3de verm. gew. wel., 7de verm. soc.
Giel Berix, van Stein.

Pro 6 verm., 2de verm. eth., 3de verm. metaph.,
4de verm. nat., 4de verm. boekh., 4de verm. gew.
wel., 5de verm. nat. hist.

Nico Prompers, van St. Geertruid.
Pro 4 verm., lste verm. metaph., lste verm.eth.,

2de verm. gew. wel., 6de verm. soc.

Otto Berger, van Venlo.
Pro 4 verm., lste verm. boekh., 4de verm.

metaph., 5de verm. eth., 8ste verm. soc.
Jan Berden, van Blerick.

Pro 4. verm., 3de verm. eth., 4de verm. boekh.,
6de verm. metaph., 8ste verm. soc.



Wim Wermeling, van Eygelshoven.
Pr. 4 verm., 5de verm. gew. weL, 6de verm.

nat., 8ste verm. metaph., 9de verm. nat. hist.
Frans Arkenbosch, van Chêvremont.

lste verm. lat.
Henri Wetzeis, van Chêvremont.

2de verm. boekh.

Gerard van den Beuken, van Meterik.
4de verm. boekh.

Jacques Riemersma, van Maastricht.
6de verm. nat.

Jan Reinarts, van Waubach.
9de verm. nat. hist.

Wiel Friedrichs, van Eygelshoven.
9de verm. nat. hist.

........

SEMINARIE~GYMNASIUM.

VJlJFDE KLASSE.

Willy Smeets, van Weert.
Alg. pr., pro wisk., pr. nat. hist., pro 5 verm.,

2de verm. godsd., 2de verm. ned., 2de verm. fr.,
2de verm. hoogd., 2de verm. cosmogr.
Louis Paulussen, van Maastricht.

Alg. pr., pro gr., pr. "lat., pro ned., pr. gesch.,
pr. cult. gesch., pro nat., pro scheik., pro 4 verm.,
lste verm. fr., lste verm. cosmogr., 2de verm.
kerk. gesch., 2de verm. eng.
Henri Mesker, van Maastricht.

Pr. godsd., pro fr., pr. eng., lste verm. hoogd.
Jan Tendijck, van Venlo.

Pro kerk. gesch., pro eng., pro 5 verm., lste
verm. godsd., lste verm. gesch., lste verm. cuft.
gesch., lste verm. scheik.

Jan Weegels, van Weert.
Pro scheik., pro cosmogr., pr. 4 verm., lste verm.

kerk. gesch., lste verm. ned., lste verm. nat.,
lste verm. nat. hist.

Johan Mols, van Sittard.
'Pr. hoogd., lste verm.eng., 2de verm. cult.

gesch.

Mathieu Partouns, van Eysden.
lste verm. ned. lett., lste verm. nat. S., 2de

verm. scheik.

Henri Souren, van Wittem.
lste verm. alg. lett., lste verm. gesch.

VIERDE KLASSE.

PaulPaulussen, van Maastricht.
Alg. pr., pr. godsd., pr. gr., pro lat., pr. ned.,

pro gesch., pr. wisk., pr. 6 verm., lste verm.
aardr., lste verm. fr., lste verm. hoogd., lste
verm. scheik. 2de verm. eng., 2de verm. nat.
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Eugène Senden, van Voerendaal.
Pr. hoogd., pro eng., pro 4 verm., lste verm. gr.,

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

Hubert Dassen, van Heerlen.
Pro aardr., pr. nat., pro 4 verm., lste verm.

godsd., lste verm. ned., lste verm. gesch., 2de
verm. fr.

Hubert Voncken, van Wylré.
Pr. fr., lste verm. lat., lste verm. wisk., 2de

verm. scheik.

Henri Truyens, van Spanbroek.
Pro scheik., pro 5 verm., lste verm. eng., lste

verm. nat., 2de verm. gr., 2de verm. gesch., 2de
verm. aar dr.

August Geurts, van Geysteren.
Pro handt.

Joseph Coumans, van Heerlen.
2de verm. godsd.

Joseph Linden, van Heerlen.
2de verm. hoogd.

DERDE KLASSE.

Joseph Moonen, van Chêvremont.
Alg. pr., lste pro gr., lste pro lat., lste pr. fr.,

lste pro hoogd., lste pr. handt., 2de pr. godsd.,
2de pr. gesch., 2de pr. aardr., 2de pr. eng., 2de
verm. nat., 3de verm. wisk. "

Emile Schoenmaeckers, van Sibbe.
Alg. pr., lste pro gesch., lste pr. aardr., lste

pr. fr., lste pr. eng., lste pro wisk., lst pr. nat.,
2de pro gr., 2de pr. lat., 2de pro hoogd., 2de pr.
handt., 4de verm. godsd., 4de verm. ned.

Piet Hermans, van Den Haag.
lste pr. godsd., lste pro ned., pro 4 verm., lste

verm. gesch., 3de verm. gr., 3de verm. lat., 4de
verm. aardr.

Victor Spauwen, van Gronsveld.
2de pr. wisk., 2de pro nat.

Ernest Schillings, van" Weert.
2de pr. ned., 3de pro lat., lste verm. gr., 2de

verm. gesch., 2de verm. eng.

Hubert Quaedvlieg, van Schaesberg.
3de pro lat., lste verm. ned., lste verm. nat.,

2de verm. hoogd.

Bernard Hibbeln, van Amsterdam.
Pr. 6 verm., lste verm. lat., lste verm. fr.,

2de verm. godsd., 2de verm. gesch., 2de verm.
wisk., 3de verm. nat.

Hubert Houben, van Valkenburg.
Pro 5 verm., 2de verm. gr., 2de verm. fr., 3de

verm. godsd., 4de verm. gesch., 4de verm. eng.

Bas Vermeeren, van Sevenum.
lste verm. aardr., 3de verm. ned.



Joseph Hillebrandt, van Venlo.
lste verm. eng.

Henri Smeets, van Heerlen.
lste verm. handt.

Theo Lemmens, van Heerlen.
2de verm. hoogd., 2de verm. handt., 3de verm. fr.

Leo Kleikers, van Heerlen.
2de verm. eng.

Henri Hendrix, van Grubbenvorst.
3de verm. aardr.

TWEEDE KLASSE.

le Afd.

Gregorius Brokamp, van Chêvremont.
Alg. pr., lste pro lat., pro kerk. gesch., pro gr., pro

ned., pro aardr., pro fr., pro hoogd.. pro handt.,
pro 4 verm., lste verm. godsd., lste verm. gesch.,
lste verm. nat. hist., 2de verm. wisk.

Willy Wiertz, van Kerkrade.
lste pro godsd., pro hoogd., pro 5 verm., lste

verm. lat., 2de verm. gr., 2de verm. ned., 2de
verm. gesch., 2de verm. nat. hist.

Pierre Heynen, van Kerkrade.
Pro gesch., pro aardr., 2de pro godsd., pro 5 verm.,

lste verm. kerk. gesch., lste verm. gr., lste verm.
ned., 2de verm. lat.

Hubert Spa uwen, van Eysden.
Pro nat. hist., 2de pro lat., pro 4 verm., lste verm.

hoogd., lste verm. wisk., 2de verm. godsd., 2de
verm. ned.

Jan van Mierlo, van Eindhoven.
Pro wisk., lste verm. fr.

George Geduld, van Malang.
lste verm. aardr., lste verm. handt.

Antoon Adams, van Beegden.
2'de verm. kerk. gesch., 3de verm. godsd., 4de

verm. lat.

Theo Hendrikse, van IJzendijke.
2de verm. fr.

Jan Kieven, van Utrecht.
3de verm. lat.

Hans Herten, van Haanrade.
4de verm. godsd.

2e Afd.

Piet Odekerken, van Heerlerheide.
Alg. pr., lste pro godsd., pro kerk. gesch., pro

gr., pro ned., pro gesch., pro hoogd., pro wisk.,
pro 5 verm., lste verm. aardr., lste verm. fr., lste
verm. handt., 2de verm. lat., 2de verm. nat. hist.

Joseph Prickarts, van Chêvremont.
lste pro lat., 2de verm. hoogd., 3de verm. godsd.
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Joseph Verstraelen, van Heerlen.
Pro aardr., 2de pro godsd., pro 4 verm., lste

verm. kerk. gesch., lste verm. hoogd., lste verm.
nat. hist., 2de verm. wisk.

Jacques Zeyen, van Chêvremont.
Pro nat. hist., pro 4 verm., lste verm. godsd.,

lste verm. gesch., 2de verm. gr., 2de verm. hoogd:
Louis Vaessen, van Kerkrade.

Pro handt., 2de pro godsd., 2de verm. kerk.
gesch., 2de verm. gesch.

Pierre Wolfs, van Bleyerheide.
2de pro lat., lste verm. ned., 2de verm. fr.

Paul van de Voort, van Heerlen.
2de pro lat., lste verm. wlsk.

Leo Penders, van Voerendaal,
Pro 4 verm., lste verm. gr., lste verm. lat., 2de

verm. godsd., 2de verm. nat. hist.

Louis Vrijdag, van Eindhoven.
lste verm. ned., lste verm. fr., 2de verm. hoogd.,

3de verm. lat.

Piet Wliertz, van Kerkrade.
2de verm. handt.

Jan de Goede, van 's Heerenhoek.
3de verm. godsd.

EERSTE KLASSE.

le Afd.

Hubert Habets, van Welten.
Alg. pr., lste pro godsd., pr .ned., pro vad. gesch.,

pro aardr., pro wisk., pro handt., pro 5 verm., lste
verm. lat., lste verm. alg. gesch., lste verm. fr.,
2de verm. bijb. gesch., 2de verm. nat. hist.

Willem Janssen, van Vijlen.
Pro alg. gesch., pro wisk., pro nat. hist., 2de pro

godsd., 2de pro lat., 2de verm. vad. gesch., 2de
verm. fr.

Willy Laugs, van Meerssen.
lste pro lat., pro fr., lste verm. vad. gesch., lste

verm. handt., 2de verm. ned.

Cyrille de Warrimont, van Noorbeek.
Pro bijb. gesch., lste verm. godsd.

Joseph Heuts, van Beek.
Pro aardr., 2de pro lat., lste verm. nat. hist.,

3de verm. godsd.

George Janssen, van Heerlen.
2de pro godsd., pro 4 verm., lste verm. ned.,

2de verm. lat., 2de verm. nat. hist., 2de verm.
handt.

Joop Bos, van Groningen.
lste verm. godsd., lste verm. bijb. gesch.

J oseph Cremers, van Valkenburg.
lste verm. wisk., 2de verm. ned., 3de verm lat.

Jan Geurts, van Meerio.
lste verm. aardr.



Karel Breukers, van Roermond.
2de verm. alg. gesch.

2e Afd.

Alex VondenhoH ,van Kerkrade.
Alg. pr., lste pro godsd., lstepr. lat., pro ned.,

pro aardr., pro fr., pro nat. hist., lste verm. bijb.
gesch., 2de verm. wisk.

Jan Hundscheidt, van Heerlerbaan.
Pro bijb. gesch., pro 6 verm., lste verm. godsd.,

lste verm. gesch., lste verm. fr., 2de verm. aardr.,
2de verm. nat. hist., 3de verm. lat.

Jean Vaessen, van Wynandsrade.
Pro gesch., 2de pro lat., 2de verm. bijb. gesch.,

2de verm. ned., 2de verm. fr.

Joseph Smeets, van Ottersum.
Pro wisk., lste verm. handt., 2de verm. lat.

Harry van Wely, van Roosendaal.
2de pro godsd.

Johan van Kessel, van Overschie.
Pro 4 verm., lste verm. wisk., 2de verm. gesch.,

2'de verm. nat. hist., 3de verm. godsd.
Henri van den Hombergh, van Amsterdam.

lste verm. lat., lste verm. ned., 4de vèrm.
godsd.

Piet Verharren, van Sevenum.
lste verm. aardr., lste verm. nat. hist., 2de

verm. godsd.

Joseph Ramakers, van Chêvremont.
lste verm. handt.

Jan van den Ende, van Heerlen.
2áe verm. gesch., 4de verm. lat.

Jo Wilms, van Helden.
2de verm. handt.

HOOGERE BURGERSCHOOL.

VIERDE KLASSE.

Jan Beuskens, van Gulpen.
Alg. pr., pro nat., pro scheik., pro nat. hist., pro

cosm., pro gesch., pro aardr., pro staatsw., pro fr.,
pro hoogd. pro 7 verm., lste verm. godsd., lste
verm. kerk. gesch., lste verm. wisk., lste verm.
werkt., lste verm. boekh., lste verm. eng., 2de
verm. ned.

Frans van Goor, van Malang.
Pro wisk., pro werkt., pro aardr., pro staatsw.,

pro fr., pro eng., pro 10 verm., lste verm., kerk.
gesch., lste verm. nat., lste verm. scheik., lste
verm. nat. hist., lste verm. gesch., lste verm.'
ned., lste verm. hoogd., lste verm. lijnt., 2de
verm. godsd., 2de verm. cosm.

. Theo Leenderts, van Rotterdam.
Pro godsd., pro ned., 2de verm. nat., 2de verm.

scheik.
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Jacques Franssen, 'van Venlo.
Pro kerk. gesch., pro boekh., lste verm. staatsw.,

2de verm. gesch.

Piet Ros, van Padang.
Pro handt., pro lijnt.

Hans NoëIs, van den Haag.
Pro eng., lste verm. cosm., 2de verm. werkt.

Marc Erens, van Arnhem.
lste verm. aardr., lste verm. fr., 2de verm. lijnt.

Theo Cammaert, van Hontenisse.
lste verm. handt.

Willy Höppener, van Roermond.
2de verm. staatsw., 2de verm. ned.

DERDE KLASSE.
le Afd.

Robert Dooper, van Tjerkgaast.
Alg. pr., lste pro godsd., pro kerk. gesch., pro

wisk., pro nat., pro nat. hist., pro gesch., pro aardr.,
pro staatsw., pro ned., pro fr., pro hoogd., pro eng.,
lste verm. handt.

Wilhelm Stammeshaus, van Lho Nja.
Pro handt., lste verm. nat. hist., 2de verm.

kerk. gesch. '

Piet de Vreede, van Noordwijk.
2de pro godsd., pro 6 verm., lste verm. nat.,

-lste verm. fr., lste verm. eng., 2de verm. wisk.,
2de verm. nat. hist., 2de verm. staatsw.

Paul Gerards, van Heerlen.
2de pro godsd., lste verm. kerk. gesch., 2 i~

verm. nat.

Hubert Reuters, van Schaesberg.
2de pro godsd., lste verm. gesch., lste verm.

ned., lste verm. hoogd.

Piet Koomen, van Zwaagdijk.
lste verm. aardr., lste verm. staatsw., lste

verm. handt.

Hein Deckers, van Heerlen.
lste verm. godsd., lste verm. wisk.

George Dessing, van Naaldwijk.
lste verm. godsd., lste verm. gesch., 2de verm.

ned.

Adriaan Blommers, van Eindhoven.
2de verm. fr., 2de verm. eng.

Jan Peijnenborg, van Goirle.
2de verm. aardr.

Eddy Krekelberg, van Maastricht.
2de verm. eng.

2e Afd.
Piet Rood, van Bovenkarspel.

Alg. pr., lste pro godsd., lste pro kerk. gesch.,
lste pro nat., lste pro nat. hist., lste pro gesch.,
lste pro aardr., lste pro staatsw., lste pro ned.,
lste pro fr., lste pro hoogd., lste pro eng., lste
verm. wisk.



Jan van Susante, van Boxtel.
Iste pro nat., Iste pro nat. hist., Iste pro ned.,

2de pro godsd., 2de pro kerk. gesch., 2de pro wisk.,
2de pro gesch., 2de pro staatsw., Iste verm. fr.z

Antoon van Tilburg, van Waalwijk.
Iste pro wisk., Iste pro handt., pro 8 verm., Iste

verm. nat., Iste verm. gesch., 2de verm. kerk.
gesch., 2de verm. staatsw., 2de verm. ned., 2de
verm. hoogd., 3de verm. godsd., 3de verm. nat.
hist.

Gerard van Waes, van Westdorpe.
Iste pro nat., pro 7 verm., Iste verm. kerk.

gesch., Iste verm. aardr., 2de verm. godsd., 2de
verm. nat. hist., 2de verm. staatsw., 3de verm.
wisk., 4de verm. eng.
Jan Toben, van Amsterdam.

Iste pro ned., 2de pro gesch., 2de pro eng., pro
6 verm., Iste verm. godsd., Iste verm. nat. hist.,
Iste verm. hoogd., 2de verm. nat., 2de verm.
aardr., 4de verm. fr.

Sjouke Terwisscha van Scheltinga, van
Nijland.

lste pro fr., 3de verm. kerk. gesch., 3de verm.
eng.

Jan Rouppe van der Voort, van Vught.
Pro 4 verm., Iste verm. staatsw., 2de verm.

hoogd., 2de verm. eng., 3de verm. ned.
Leo van Beukering, van Voorburg.

Iste verm. handt.

Piet van der Sande, van Breda.
2de verm. wisk., 4de verm. godsd.

Henri Grijpink, van Arnhem.
3de verm. fr.

Antoon Tempelman, van Soenghei Poetih
Galang.

4de verm. kerk. gesch.

TWEEDE KLASSE.

Ie Afd.

AntoonMeyer, van Zalt.Bommel.
Alg. pr., Iste pro kerk. gesch., Iste pro nat. hist.,

Iste pro gesch., Iste pro aardr., Iste pro ned., Iste
pro fr., Iste pro hoogd., Iste pro eng., 2de verm.
wisk. 2de verm. handt., 3de verm. godsd.

René Tilman, van den Bosch.
Iste pro ned., Iste pro fr., Iste pro eng., 2de

pro nat. hist., Iste verm. godsd., 2de verm. hoogd.,
3de verm. aardr.

He~ri Linthorst, van Wilp .
Iste pro godsd., 2de pro aardr., 2de verm. nat.

hist.

Joop Hartmann, van Delft.
lste pro wisk., 2de verm. kerk. gesch., 3de

verm.' gesch.
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Willy Haagmans, van Chêvremont.
Iste pro hoogd., 2de pro godsd., pro 6 verm.,

Iste verm. wisk., Iste verm. gesch., Iste verm.
handt., 2de verm. aardr., 3de verm. nat. hist.,
4de verm. kerk. gesch.

Piet Ot jens, van Dongen.
Iste pro handt., 2de pro kerk. gesch., 2de pro

nat. hist., pro 5 verm., Iste verm. aardr., 2de
verm. ned., 2de verm. gesch,. 3de verm. fr., 4de
verm. godsd.
August de Wit, van Helmond.

2de pro gesch., 2de pro handt., pro 6 verm., Iste
verm. ned., Iste verm. fr., Iste verm. hoogd., Iste
verm. eng., 3de verm. kerk. gesch., 4de verm.
aardr.

Willy Evers, van Roermond.
2de pro wisk.

Henri Dessing, van Naaldwijk.
2de pro gesch., pro 4 verm., Iste verm. kerk.

gesch., 3de verm. ned., 4de verm.fr., 4de verm.
hoogd.
Hubert Belt jens, van Roermond.

Iste verm. nat. hist., 2de verm. godsd., 4de
verm. hoogd.
Herman Janssen, van Lith.

2de verm. fr.

Arthur Cremers, van Gulpen.
2de verm. eng., 3de verm. hoogd.

2e Afd.

Piet Schoenmaker, van Deventer.
Alg. pr., Iste pro godsd., Iste pro nat. hist., Iste

pro gesch., Iste pro ned., Iste pro fr., Iste pro
hoogd., Iste pro eng., 2de pro wisk., 2de pro aardr.,
2de verm. kerk. gesch.

Willy Toussaint, van Handoeng.
Iste pro kerk. gesch., Iste pro aardr., 2de pro

fr., Iste verm. gesch., Iste verm. ned.
Willem ten Bosch, van Overschie.

Iste pro wisk., 2de pro nat. hist., 2de pro ned.,
2de pro hoogd., pro 6 verm., Iste verm. godsd.,
Iste verm. kerk. gesch., Iste verm. gesch., Iste
verm. aardr., Iste verm. eng., Iste verm. handt.

Louis Meijs, van den Haag.
Iste pro gesch., 2de pro godsd., 2de pro nat.

hist., 2de pro ned., Iste verm. wisk., 2de verm.
aardr.

Emile van Loo, van Schin.op.Geul .
Iste pro handt., pro 4 verm., Iste verm. hoogd.,

2de verm. godsd., 2de verm. eng., 4de verm.
kerk. gesch.
Nico Ruiters, van Kerkra'de.

2de pro kerk. gesch., 2de pro handt.

Leo van Woerden, van Nijmegen.
Iste verm. nat. hist., 2de verm. handt., 3de

verm. godsd.



Albert Smeets, van Maastricht.
lste verm. fr., 3de verm. nat., hist., 3de verm.

aardr.

Thomas Pernot, van Obbicht.
2de verm. nat. hist., 3de verm. kerk. gesch., 4de

verm. aar dr.

EERSTE KLASSE.

le Afd.

Herman van Geffen, van den Haag.
Alg. pr., 2de pro nat. hist., pro 4 verm., lste

verm. wisk., lste verm. handt., 3de verm. aardr.,
3de verm. ned.

Willy Riemersma, van Maastricht.
lste pro godsd., lste pro gesch., 2de pro bijb.

gesch., 2de verm. handt.
Antoon van Hout, van Mill.

lste pro bijb. gesch., pro 4 verm., lste verm.
gesch., lste verm. fr., 2de verm. godsd., 4de
verm. aar dr.

Jacques Cals, van Schaesberg.
lste pro nat. hist.,pr. 5 verm., lste verm.

aardr., 2de verm. ned., 3de verm. godsd., 4de
verm. bijb. gesch., 4de verm. gesch.
Jan Leijenaar, van Rotterdam.

lste pro aardr., 2de pro handt.

Carl Lohle, van Tilburg.
lste pro fr., 2de pro ned., lste verm. godsd., lste

verm. gesch.
Jan Rietveld, van Amsterdam.

2de pro wisk., lste verm. gesch., 3de verm. bijb.
gesch.
Piet Bruinsma, van Amsterdam.

2de pro gesch., 2de verm. aar dr.
Jan Dercks, van Bergen.op.Zoom.

lste verm. ned., 2de verm. wisk.

Frans Jansen, van Weert.
2de verm. godsd., 2de verm. bijb. gesch.

Victpr Haesen, van Maastricht.
4de verm. godsd.

2e Afd.

Willem Lengs, van Venlo.
Alg. pr., 2de pro wisk., 2de pro gesch., 2de pro

ned., lste verm. nat. hist., lste verm. hoogd.
Jan Verst er, van Gilze.

Alg. pr., lste pro bijb. gesch., lste pro wisk., lste
pro nat. hist., lste pro ned., 2de pro voordr., pro
4 verm., lste verm. aardr., lste verm. fr., 3de
verm., godsd., 4de verm. gesch.

Floris Pauw els, van den Haag.
Alg. pro lste pro hoogd., 2de pro aardr., 3de pro

voordr., pro 5 verm., lste verm. gesch., lste verm.
ned., lste verm. fr., 2de verm. bijb. gesch., 2de
verm. handt.
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Joseph Muijrers, van Simpelveld.
lste pro nat. hist., lste pr.handt., 4de verm.

godsd.

Harry Pappers, van Valkenburg.
lste pro godsd., 2de pro ned., 2de pro fr., lste

verm. gesch., 2de verm. aardr., 2de verm. hoogd.

Marcel Stoffels, van Brunssum.
lste pro godsd., 2de pro bijb. gesch.

Sjoerd Dijkstra, van Gendringen.
lste pro gesch., pro 4 verm., 2de verm. godsd.,

3de verm. aardr., 3de verm. ned., 3de verm. fr.

Jacques Crombach, van Kerkrade.
lste pro aardr., lste verm. nat. hist., 3de verm.

gesch.

Charles van Sus ante, van Boxtel.
lste pro fr.

Simon de Vreede, van Noordwijk.
2de pro fr., pro 6 verm., lste verm. bijb. gesch.,

lste verm. wisk., lste verm. nat. hist., lste verm.
handt., 2de verm. ned., 4de verm. aardr.

Henri Slinger, van Groningen.
2de pro handt.

Jan Lennaerts, van Hoensbroek.
lste verm. godsd., 3de verm. bijb. gesch.

Theo Holthuis, van Blerick.
4de verm. bijb. gesch., 4de verm. nat. hist.

HOOGERE HANDELSCHOOL.

VIERDE KLASSE.

Jan van Hegelsom, van Grubbenvorst.
Alg. pr., pro ned. t., pro ned. corr., pro fr:' t., pro

hoogd. t., pr.hoogd corr., pro eng. t., pro eng.
corr., pro gesch., pro scheik., pro 7 verm., lste
verm. godsd., lste verm. fr. corr., lste verm.
hand. recht., lste verm. warenk., 2de verm. hand.
rek., 2de verm. aardr., 2de verm. nat.

Victor Zweypfenning, van Venlo.
Pro ned. t., pro nat., pro scheik., pro warenk.,

pro org. en techn., pro 6 verm., lste verm. eng. t.,
lste verm. eng. corr., lste verm. aardr., 2de
verm. godsd., 2de verm. hand. recht., 2de verm.
econ.

Antoon Gerritsen, van Arnhem.
Pro boekh., pro hand. rek., pro stelk., pro econ.,

pro 7 verm., lste verm. kerk. gesch., lste verm.
nat., lste verm. scheik., lste verm. gesch., lste
verm. argo en techn., 2de verm. aardr., 2de verm.
warenk.

Johan Boost, van Gulpen.
Pro godsd., pro kerk. gesch., pro eng. t., lste

verm. ned. corr.



Willy Hübben, van Eygelshoven.
lste verm. fr. t., 2de verm. fr. corr., 2de verm.

scheik.

Joseph Spauwen, van Gronsveld.
lste verm. hand. rek., 2de verm. fr. t., 2de verm.

fr. corr.

René Vissers, van Wessem.
lste verm. econ., 2de verm. boekh.

Henri Crijns, van Helden.
2de verm. org. en techno

VOORBEREIDENDE KLASSE.

le Afd.

Peter Bos, van Chêvremont.
Alg. pr., pro ned., pro rek., pro nat., lste verm.

handt., 2de verm. aardr., 2de verm. fr.

Hubert Jeuken, van Maastricht.
Pro vad. gesch., pro aardr., pro fr.

Wim Claus, van Eygelshoven.
lste pro godsd., lste verm. rek., 2de verm. ned.,

2de verm. nat.

Frits Bröker, van Schaesberg.
Pro handt., pro 6 verm., lste verm. vad. gesch.,

lste verm. aardr., lste verm. nat., lste verm. fr.,
2de verm. rek., 3de verm. godsd.

Richard Martens, van Valkenburg.
2de pro godsd., lste verm. ned., 2de verm. handt.

Alphons Stevens, van Valkenburg.
lste verm. godsd.

Tony Moubis, van Eindhoven.
2de verm. godsd.
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Johan Hinskens, van Terwinselen.
2de verm. vad. gesch., 4de verm. godsd.

2e Afd.

Emile Muyres, van Sittard.
Alg. pr., pro aardr., pro nat., pro handt., 2de pro

godsd., lste verm. ned., 2de verm. fr., 2de verm.
rek.

Paul Steenhuis, van Antwerpen.
Pro ned., pro vad. gesch., pro fr., pro rek., lste

verm. aardr., lste verm. nat., 4de verm. godsd.
Albert Budé, van Maastricht.

lste pro godsd., lste verm. fr., 2de verm. ned.,
2de verm. aar dr.

René Wubbe, van Vught.
lste pro voordr., lste verm. handt.

Elbert Stoffels, van Brunssum.
lste verm. godsd., lste verm. aardr., 2de verm.

nat.

Harry Steenhuis, van Antwerpen.
lste verm. rek.

Willy Reiss, van Heerlen.
2de verm. handt.

Pierre Wijnen, van Waubach.
3de verm. godsd.

KLEIN ROLDUC.

Prijs voor uitmuntend gedrag.

Karel Breukers, van Roermond.
Cyrille de Warrimont, van Noorbeek.
Joseph Ramakers, van Chêvremont.
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JAARVERSLAGEN.
............

Maria=:Congregaties.
AfdeeHng Seminaristen:

Prefect: Em. Houben.
le assistent: Adr. Sars.
2e assistent: Paul Geurts.

Raadsleden:
Leo Systermans. Johan Franck.

Afdeeling niet.Seminaristen:

Prefect: Marinus Boerland.
le assistent: Jan Weeg els.
2e assistent: Hubert Dassen.

Raadsleden:
Louis Paulussen. Henri Smeets.
Jacques Boots. Grégolre Brokamp.
Johan van Riethoven.

Wanneer ik den blik laat gaan over het
afgeloopen congregatiejaar, ontmoet ik uit
den aard der zaak grootendeels telken jare
voorkomende dingen en gebeurtenissen. -
Deze opnieuw in het jaarverslag vermelden,
komt mij nutteloos voor - Ik meen dan ook
te kunnen volstaan, met de aandacht te vra.
gen voor enkele meer belangrijke feiten. -

Daaronder noem ik in de eerste plaats de
plechtige vergadering van 8 December, toen
alle Rolducsche Congreganisten feestelijk te.
zamen kwamen in de crypte. - Toen groeide
de 2de afdeeling aan met ruim 40 nieuwe le.
den - toen klonk op bijzonder indrukweh
kende wijze Maria's lof onder die eeuwen.
oude gewelven; toen spoorde de feestrede.
naar (Mhr. L. Janssen) in heerlijke, harte.
lijke woorden zijn toehoorders aan tot blij>
vende vereering van hun hemelsche moeder.

11 December daaropvolgend had ander.
maal een gecombineerde vergadering, thans
in de Kerk, plaats - De Rolducsche congre,
ganisten gaven n.l. gehoor aan den oproep
van het bestuur der Hoofdcongregatie van

Rome, om door een algemeene H. Communie
en door het gezamenlijk bidden van den Ro.
zenkrans in een extra vergadering, Maria's
machtige voorspraak af te roepen voor de
zoo wreed vervolgde Katholieken van
Mexico.

Een novum was tevens de plechtige vie.
ring van het titelfeest van de heele tweede
afdeeling op 25 Maart, feest van Maria Bood"
schap - Ook deze vergadering werd gehou-
den in de crypte, toen werd Maria's nederig.
heid, de grondslag van hare matelooze ver.
heffing aan de congreganisten ter navolging
voorgehouden. -

Met innig leedwezen moeten wij ook den
vroegtijdigen dood vermelden van twee Rol.
ducsche congreganisten, n.l. van Jan Kort.
ooms en Joseph de Charro. - Wij veronder.
stellen, dat ouder gewoonte in het Rolduc.
sche Jaarboek eenige woorden zullen 'gewijd
worden aan die jeugdige afgestorvenen. -
Daarom moge hier worden volstaan met een
weemoedige herinnering aan die twee voor.
beeldige Mariakinderen en met een opwek.
king tot de congreganisten, om hun zoo vroeg
uit het leven weggerukte medeleden in hun
gebed te blijven gedenken.

iDe hoofdgebeurtenis van het vervlogen
congregatiejaar was ongetwijfeld de viering
van het 50.jarig bestaan der tweede afdee.
ling. Dat belangrijk feit meende men niet
ongemerkt te mogen laten voorbijgaan. -
Het werd feestelijk herdacht na de Kerstva.
cantie n.l. op 21 en 22 Januari 1.1.Het spreekt
van zelf, dat alle Rolducsche Mariakinderen
die feestelijkheden hebben meegemaakt, en
dat zij ook de belangstelling ondervonden
van de heeren leer aren. Zaterdagavond
prijkte het mooie beeld van Maria tusschen
bloemen en kaarslicht in den ingang der



crypte, terwijl ter weerszijden de altaren van
de beide hoofdpatroons der congregatie, n.l.
St. Joseph en St. Aloysius, met licht en groen
versierd waren - Als feestredenaar trad op
de groote ijveraar voor de Maria.congrega.
ties Pater Huf S.J., welke, na de beteekenis
van dit jubileum te hebben uiteengezet, naar
aanleiding van de tekstwoorden: "juravi et
statui", de congreganisten aanspoorde om
met ridderlijken moed de ridderpIichten te
vervullen, welke het lidmaatschap van de
congregatie oplegt. Op treffende wijze beein.
digdede redenaar zijn enthousiaste toe.
spraak, toen hij in naam van alle congrega.
nisten de plechtige opdracht aan Maria her.
haalde.

Zondag droeg de Zeer eerw. directeur van
Rolduc de Hoogmis van dankzegging op,
waaronder Pater Huf andermaal het woord
voerde, thans om den congreganisten het
bee'ld voor te 'houden van den engelachtigen
Aloysius, zoo als deze zich vormde in de leer.
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school van Maria; zoo moeten de leden door
uitblinkende deugd en zielenijver het groote
doel ,der congregatie helpen verwezenlijken.

's Avonds hield Pater Huf in !de aula voor
alle leerlingen een lezing met lichtbeelden
over Maria in de Kunst; de kunstzinnige en
devote uitleg maakte een diepen indruk en
droeg krachtig bij om de kunstwerken, waar<
door Maria verheerlijkt wordt, te begrijpen
en te waardeeren.

De vergadering werd opgeluisterd door
muziek van het Rolducsche orkest.

Met 'dankbaarheid zullen de congreganis<
ten terugzien op de plechtige herdenking van
dit jubelfeest. - Ter herinnering ontvingen
de leden een gedachtenisplaatje, voorstellend
het mooie Mariabeeld, dat zich bevindt in het
midden der Rolducsche Kerk.

Wij sluiten dit korte verslag met den
wensch, dat de ware congregatiegeest 'd.w.z.
de vereering en de navolging van Maria zich
te Rolduc gestadig mogen ontwikkelen.

Een gouden Jubilaris.
Op den 2den Kerstdag 1927 was het 50 jaar

geleden, dat de 2de afdeeling van de Rolduc.
sche Maria.Congregatie wer,d opgericht. Dat
gouden jubeltij biedt mij de gelegenheid om
een korten terugblik te werpen op hare ge.
schiedenis. Ik meen daar,door te handelen vol.
gens den wensch van de lezers van het Rol<
ducsche Jaarboek, die zeker voor een groot
getal leden en oudleden zijn van onze con.
gregaties. V'erschillende bijzonderheden vind
ik opgeteekend in het register der vereeni.
ging, dat behalve de namen der leden ook
verslagen bevat van bestuur,sver,gaderingerr'\
en van besluiten, welke daarin genomen
werden.

Op de eerste bladzijde vind ik het volgende:

ERECTION DE LA CONGREGATION.

Le Directeur du Sémina'Î're de Rolduc, mon.
seigneur W. Everts, intimement convaincu du
graad avantage que donnent les congréga.
tions établies à l'honneur de la très.sainte
Vierge, désirant augment er ,dans les coeurs
des élèves l'amourenvers Dieu et envers sa

très<sainte Mère, jugeant utile, qu'à coté de
la congrégaNon qui existe pour les classes su.
périeures, il 'en fut établie une pour les clas.
ses moyennes de l'établissement, convoqua
au vingt deux Décembre 1877 les élèves de
3me et 4me du Séminaire, ,de Ier, 2me, 3me
et 4me de l'Ecole Bomgeoise, et de 3me et
4me de l'Ins,titut AUemand, leur exposa son
project d'ériger une congregation, leur en
montra le but, les avantages et les obligations.
Cette idée trouva un si bonaccueil que des
cent.trente élèves il s'en présentèrent quatre.
vingt-quinze pom être admis ,dans la nouveIle
congrégation. Monseigneur Paredis, evèque
de Ruremonde, à qui le projet avait été com.
muniqué, envoya bientOt sa haute approba.
tion, louant beaucoup cette oeuvre entreprise
à l'honneur de la très.sainte Vierge.

La directionen fut confiée à Monsieur R.
Gorten, professeur du Séminaire.

La première réunion eut lieu le 26 Décem.
bre à la chapelle de la Congrégation, ou lec.
ture fut faite par le Directeur du règlement
de la congrégation primaire de Rome.La nou.



velle congrégation prend pour titre "Ie mys;
tère de l'Annonciation" et pour patron secon.
daire: Saint J'Os'eph."

29 December daarop volgend had de ver.
kiezing plaats van het bestuur; uit de voor.
gedragen kandidaten werden gek'Ozen tot pre.
fect TheophHe Temmerman van Hoofdplaat,
tot Isten assistent Henri Hellebrekers van
R'Otterdam, tot 2den assistent, tevens secreta.
ris, Joseph Cuyp'ers van Amsterdam. Da't be.
stuur werd aangevuld met eenige raadsleden,
uit wie Piet Zoetrnulder uit Schiedam tot pen.
ningmeester benoemd. werd

Vermeld zij, dat de eerste prefect Rolduc
weldra verliet, 'Om in te treden in de orde
der Paters Trappisten te Achel; hij stierf er
als jeugdig kloosterling 8 Febr. 1887. Zijn op.
volger als prefect werd J'Oseph Cuypers.

30 Januari 1878 reeds arriveerden uit Rome,
door bemiddeling van Pater v. Schijndel S.J.,
de noodige documenten v'Oor de aansluiting
bij de h'Oofdcongregatie van de eeuwige stad,
en op 5 Maart van het zelfde jaar had in
tegenwoordigheid van directeur en leeraren
in de congregatiekapel de eerste plechtige op.
dracht plaats van 57 leden.

Zoo kon de nieuwe congregatie haar werk
beginnen en uit verschillende opgeteekende
bijzonderheden mogen wij afleiden, dat de
zaak ernstig wel'd opgevat. Enkele malen le.
zen wij in de verslagen, dat er geinformeer,d
werd naar het gedrag van ,de a'dspiranten en
van de leden, ook naar het disciplinaire ge.
drag - "Ie directeur leur a inculqué specia.
lement l'usage de la langue française, pre,s.
crite par le règlement de la maison" - de
c'Ongreganisten moesten een keurbende v'Or.
men en aan hun medeleerlingen tot voor.
beeld strekken. Onwaardigen werden niet
toegelaten of uit de congregatie verwijderd.

Ook merken wij een loffelijk streven, om
de congregati'ekapel wat het uiterlijke betreft,
te doen beantwoorden aan haar mooie doel.
Het eerste jaar brachten de collectes reeds
circa 90 gulden op, die besteed werden voor
de aanschaffing van een looper en een nieuw
tapijt voor het altaar.

Spoedig kwamen er ni~uwe banken, een
harmonium .en al heel gauw werd het plan
gevormd om een nieuw altaar en een nieuw
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Mariabeeld voor ,de congregatiekapel aan te
schaffen. Er werd gecollecteerd, en heel wat
bijdragen van leden en oudleden, zooals ook
van de heeren kwamen er binnen. Zoo b.v.
schonk Jacques Raymakers te Helmond vóór
zijn intrede in de orde der Trappisten een
som van 100 gld. - In 1885 werd het plan
verwezenlijkt; het altaar kostte 450 en het
Mariabeeld 180 gld. Zoo was .de kapel waar.
dig getooid en werkte zij krachtig mee tot
de verhooging der godsvrucht. *)

Vermelding verdient, dat deze Rolducsche
Congregatie evenals haar oudere zuster spoe.
dig in het bezit kwam van een mooi vaandel,
waarop het beeld st'aat van haar patroon den
H. Joseph. - De beide congregatie'vaandels
sieren bij kerkelijke feesten het Rolducsche
priesterkoor en worden in de ,groote proces.
sie naar Kerkrade meegedragen, midden tus.
schen de congreganisten.

Een k'Ostbaarder aanwinst, van verhevener
aard, was de volg'ende: Dir. Corten deelt ze
met ,deze woorden in het register mede:

"Een groote weldaad is ons bewezen door
de vriendelijke tusschenkomst van den Z. E.
Heer Louis van Thuyl, Dr. The'Ologiae, in
het Collegium Germanicum te Rome. Op
schriftelijke aanvrage van den directeur der
congregati-e (Dir. Corten) heeft hij van. den
Z. E. Pater Schroeder, rector van het genoem.
de college een prachtige relikwie 'Ontvangen
uit de assche en een tweede uit de toga van
den H. Johannes Berchmans, die in den loop
van dit jaar is heilig verklaard. Deze belang.
rijke relikwieën bevinden zich in een rond
zilveren doosje, voorzien van het zegel va:n
het Germaansch college te R'Ome; het doosje
is geplaatst in een reliquaire in Romaanschen
stijl, volgens teekening van P. Cuypers te
Amsterdam uitgevoerd .doÇ>rM. Schreyer te
Atken (prijs 850 Mark)."

Onnoodig te zegg'en, dat het bezit van de
relikwieën van dien voorbeeIdigen, heiligen

*) Door tusschenkomst van den directeur
schonk ook mej. Hortense Hustinx uit Maastricht
een mooien eikenhouten bidstoel en eenigen tijd
later gaf mevr. van der Drift uit Schiedam een
prachtigen Fransch-porseleinen bloemenkorf ter
herinnering aan haar zoon, leerling en congrega-
nist van Rolduc, die op jammerlijke wijze in de
Maas het leven verloren had.



jongeling~ en congreganist te Rolduc ten zeer.
ste gewaardeerd werd.

In de verloop en 50 jaren deden ruim 2200
R'olducsche leerlingen hun opdracht in deze
congregatie. Het ware wel belangrijk de na.
men te vermelden van niet weinig en onder
hen, die zich later in het openbare leven
onderscheidden door tr.ouw aan de beginselen
van de congregatie; doch dan deden wij waar.
schijnlijk onrecht aan anderen, die in het ver.
borgene, doch daarom zeker niet op minder
waardige wijze zich echte Maria.kinderen
hebben getoond.

Wel k.omt het mij gepast voor de verschil"
lende directeurs der congregatie, welke elkaar
in ,dat tijdperk hebben opgev.olgd te n.oemen:
De eerste was de latere Directeur van Rolduc,
de man met degr.oote Hefde en toewijding
voor ons huis en onze leerlingen, R. Corten.
Zestien jaren lang heeft hij de congregatie
geleid en hebben de leden geluisterd naar zijn
welsprekende en hartelijke tospraken. Hij
werd in 1893 opgev.olgd d.oor Mhr. J. KeuHer,
t 1919, aan de oudleerlingen nog dierbaar om
de gedegen wetenschappelijke en godsd:en.
stige vorming, die zij van hem mochten ont.
vangen, Toen deze in 1897 R.olduc verliet om
een hoogleeraarstoel in te nemen in het groot
Seminarie van Roermond, nam Mhr. (thans
Mgr. Prof.) H. Everts zijne taak over en heeft
ook hij zijn edele gaven van ,geest en hart aan
de congregatie gewijd. Omtrent dezen tijd
was het getal der leden zoo groot, dat de
afdeeling in twee onderafdedingen gesplitst
werd, waarvan ,de tweede onder leiding kwam
van Mhr., later provisor Scheepers (than<;
rustend pastoor te Gulpen). In 1900 nam de
in 1922 als pastoor van Oirsbeek overleden
Mhr. L. Coenen zijn werk over; beide hadden
groote verdiensten voor het congregatiewerk.
Toen .ook Mhr. Everts naar het Groot Semi.
narie 'ging (1899), werd Mhr. Ir. L. Prevoo zijn
opvolger en bleef de leider tot 1910; een ver.
raderlijke langdurige ziekte maak,te een einde
aan zijn ook voor de congregatie verdienst.
volle leven (1912). Het was de nieuwe Direc.
teur van Rolduc, Mgr. L. Schrijnen, (thans
bisschop van Roermond), die er zich een eer
in stelde de congregatie, welke toen in een
staat van verv,al geraakt was, weer te doen
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herleven; afgaande .op de notulen der ver.
gaderingen durven wij gerust schrijven, da't
zijn po'gingen met succes bekroond werden,
dat leden en bestuur met heiligen ernst het
lidmaatschap der congregatie opvatten.

Toen deze directeur geroepen werd om den
doorluchten bisschopszetel van Roermond
in te nemen, hebben achtereenvolgens de
nieuwe Directeur A. Geurts en Mhr. H. Ver~
beek voor korten 'tijd het directeurschap der
congregatie waargenomen. Van November
1915 tot Sept 1920 was de tegenwoordige
Directeur van het R. K. Gymnasium en van
de R .K. H.RS. v. j. te Maastricht, Dr. A.
Thywissen met de leiding belast, en de dank.
bare wijze, waarop de congreganisten van
hem afscheid namen bij zijn benoeming te
Maastricht, bewees, dat men zijn werken
v.oor de c.ongregatie wist te waardeeren. In
1918 was weer een .onder.afdeeling noodzake.
lijk, welke de helaas te vroeg overleden en
verdienstvolle Mhr. J. Lücker voor zijn reke.
ning nam. Hij werd opgevolgd door Dr. W.
Jacobs (1924). In 1920 was er een derde on.
derafdeeling bijgekomen v.oor de leerlingen
van de 1ste en 2de klas van het seminarie.
gymnasium, vooral met het doel om in en
door de congregatie priesterroepingen te be.
vestigen; sinds de oprichting s1:aat zij onder
leiding van Mhr. Th. Absil; sedert 1920 is de
tegenwoordige directeur van Rolduc ook di.
recteurder eerste onderafdeeHng. De drie
onderafdeelingen tesamen teUen thans 173
leden.

Uit den aard der omstandigheden trad de
Rolducsche congregatie weinig op naar bui.
ten: speciale vereering van Maria, z.elfhei.
liging en stichting van anderen, vooral door
het goede v.oorbeeld, waren hare hoofddoel.
einden. T.och leefde zij naar best vermogen
het streven mee van zustervereenigingen, tel.
kens wanneer haar daartoe de gelegenheid
geb.oden werd. Zoo deed zij mee aan gebeds.
actie voor het herstel van den vrede, toen
zij in 1916 daartoe werd opgeroepen door de
Haagsche Heerencongregatie. Zoo nam zij
deel aan den Maria.congreganistendag te
Maastricht (1921) en aan den Jong.congrega.
nistendag in 1923 gehouden in het Canisius.
college te Nijmegen. Zoo bracht zij in 1921



de som van 141 gld. tezamen voor noodliJden.
de congreganisten in Oostenrijk. Zoo werd
nog kort geleden een extra.vergadering, voor.
afgegaan door een algemeene H. Communie
gehouden om door Maria's tusschenkomst het
einde der wreede Katholiekenvervolging in
Mexico van God te verkrijgen.

IDat is, wat ik zou willen noemen, de uiter.
lijke geschiedenis van de oongregatie; l'his.
toire intime, d.w.z. wat in die 50 jaren g~.
werkt is in de zielen der congreganisten, wat
Maria's machtige hulp daarin aan goeds ge.
sticht heeft, het kwaad, dat zij heeft afge.
weerd, dat, alles valt verre buiten het bereik
onzer waarneming. Wij mogen evenwel aan.
nemen, dat in dat lange tijdperk het lidmaat.
schap van de congregatie voor honderden
Rolducsche leerlingen een bron is geweest
van groote zielekracht, dat zij daar hun he.
melsche moeder meer hebben leeren bemin.
nen, dat zij daar,door bevestigd zijn in de
deug maar ook in liefde voor de Katholieke
Kerk en 'voor hunne medemenschen. Is het
gewaagt te veronderstellen, dat er üud.con.
greganisten zijn, ,die den, weg opgingen van
hoog ere volmaaktheid, van zich geheel geven
aan God en aan anderen, de uitnoodiging
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daartoe hebben vernomen, to:en zij stil neer.
knielden voor Maria's beeld .op de congrega.
kapel,toen zij werden aangespoord om Ma.
ria's deugden na te volgen?

Het za'l,dunkt mij ,geen verwondering ba-
ren, dat bij het afsluiten van de lste halve
eeuw van het bestaan dezer congregatie, de
behoefte zich deed gevüelen, om dat gouden
hoogtij met eenige plechtigheid te herdenken.
Zoo is dan ook geschied na de laatste Kerst.
vacantie op 21 en 22 Januari. Die herdenking
was in de eerste plaats bedoeld als een uiting
van diep gevoelden dank aan God en Zijn
heilige Moeder voor de weldaden in en düor
de congregatie verleend. Dien dank brachten
de congreganisten bij de algemeene H. Cam.
munie, in de plechtige Hoogmis en in de ver.
gaderingen, waarbij Pater Huf S.J. als feest.
redenaar optrad; toen zijn hun dankbare ge.
beden ten hemel opgestegen. Tegelijk ver.
trouwen wij, dat de viering van dat jubelfeest
de leden bevestigd heeft in hun liefde voor de
congregatie, en dat er voor hen een schat van
lang nawerkende genade uit is voortgevloeid!
Nos cum prole pia benedicat virgo Maria!

ANNALIST.

Derde Orde van St. Franciscus.
Directeur: P. Avalinus O.F.M.
Prefect: Jos. Jansen.
Onder.prefect: Hub. Reuters.
Secretaris: J. Franck.
Penningmeester: J. Rijeken.

Nu in 't jaar der Olympische feesten de
sport onze belangstelling méér dan anders
heeft, zal wel dikwijls het groot belang van
tijdig starten blijken. Ja, wij hebpen in 1927
ondervonden dat het niet goed is een maand
te laat te beginnen: terwijl alle andere ver.
eenigingen reeds flink het jaar inzetten....
de Derde .orde niet!

Wel was er reden toe, immers wat vermag
een ploeg in den wedstrijd wanneer trainer
en aanvoerder er niet zijn:

P. W,alaricus kon wegens verplaatsing naar
Heerlen niet meer Directeur blijven. Drie

jaar is hij de groote steun geweest. Onder
zijn leiding groeide niet alleen het ledental,
maar meer nog de goede ware ,geest, die
Tertiarissen bezielen moet. Met ijver en
diepe bezie'ling werd hij in die arbeid gedu.
rende twee jaar bijgestaan door den prefec1
Martinus van den Bereken. Aan zijn voor,
beeld hebben wij veel te danken. Stipt vatte
hij zijn taak open zorgde inderdaa,d voor
zijn vereeniging.

Het Huishoudelijk Reglement, voürname.
lijk door hen beiden tot stand gekomen,
moge ieder ilid steeds weer dankba'ar aan hen
herinneren!

Een kleine groep begint aan het school.
jaar onder leiding van P. Avalinus als Direc.
teur. Jas. Jansen en Hub. Reuters werden ge.
kozen_tot prefect en onderprefect.

V ande 32 leden hadden er 8 het geluk op



20 Januari gekleed te worden en 9 werden
geprofest op 26 Maart. Heel regelmatig gaat
het vereenigingsleven zijn gang volgens de
aanwijzingen van het Huish. Regl.; heel .ge.
woon, ten,zij men als iets buitengewoons wil
aanstippen, dat door de goedheid van den
Z. E. H. 'Directeur van Rolduc de prefect
P. Avalinus vergezellen mocht naar den Ne.
der!. Katholiekendag in Maastricht.

Zeker er zijn nog veel wenschen te ver.
vullen: een beeld van St. Franciscus, een
vaandel zelfs, zoo gauw als de penningmees;
ter er eens aan kan dènken iets opzij te leg.
gen. En dan die aparte vergaderingen met
een lezing? Leest daarover nog eens het vo;
rig jaarverslag!

Wie is de eerste? Wie laat ons b.v. eens
zien in dit jaar, nu sport het tooverwoord is
in iedere kranten tijdschrift en heel de we.
reM meeleeft met die prachtIichamen, die
keur van iedere natie, verafgood wellicht tot
in 't .dwaze :toe, wie laat ons eens zien hoe
de heiligen prachtmènschen, echte sports.
men waren in dien edelen hoogeren zin van
meesters over hun lichaam, zich verstervend
en offerend om te kampen niet om een ver.
gankelijke eerepalm, maar om een onvergan;
kelijk loon voor hun ziel.

Sint Franciscus, dien wij willen navolgen,
vooral!

Francesco de levensblije Umbriër, de ko.
ning der jeugd van Assisië, altijd prijsw:n.
naar in alle wedstrijden, met zijn jong :n
krachtig lichaam ridder te paard, hooge idea.
len tegemoetrijdend, hij kan ons leer en hoe
men jong kan zijn in gepaste ontspanning.
Maar. . .. van rlouter dichterlijke blijheid is
Franciscus niet heilig gewordén. Veel offer..
heeft hij moeten brengen om met succes in
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ons korte leven ,de 'lange afstandsloop naar
den hemel te volbrengen. Jaren lang ,duurde
zijn boetedoening, zijn training ,in de Carceri,
om dan den bergtocht te aanvaarden - de
Italiaansche zon brandde op het kleine ten.
gere lichaam,het pad was steil en vol
gloeiendwarme spitse steenen - zoo kwam
hij op de Alvernahoogte om er te striJden
met dcn Seraphijn die liefdeworsteling,
waarin de nederlaag ,de overwinning is en
zegeteekenen zijn de zware wonden in han.
den en voeten en zijde. Tenslotte heeft Fran.
ciscus los van de aarde, licht als een veer
den kolossaIen hoogsprong gedaan tot in de
armen van zijn Vader.

Mijne broeders, is Franciscus geen :ideaal.
vóórwerker!

Welnu als wij hem vrijwillig willen navoI.
gen in de Derde Orde, dan moeten wij ons
bewust zijn of worden! een keurgroep te vor~
men, Franciscus waardig; een keurgroep,
welke het voorrecht waar,d is getraind te
worden door P. Avalinus in zijn diepe hel,
dere onderrichting en, bij elke maandvergade~
ring ons verrijkend met inzichtbrengende
ideëen; een keurgroep die alle voorschriften
nauwkeurig onderhoudt, voor wie niets te
veel is om den Prijs te halen, ieder voor zich
loopend, maar ook in broederlijke samen;
werking aIs een uitgelezen estafette.ploeg
na,der naar ons Einddoel, .de groote Prijs.

Moge zóó het inwendig leven der vereeni.
ging bloeien, opdat door het voorbeeld naar
buiten velen als een voorrecht om opname
zullen vragen om goede degelijke léden t'e
w0rden.

-J. FRAN OK.

Feest van Sint Antonius 1928.

Kruisverband St. Gerlachus.
Voorzitter: H.de Bot.
Vice~Voorzitter: H. Dassen.
SecrebPenningmeester: 1. v. d. Dungen.
Moderator: Z. E. Heer A. v. d. Venne.

Wanneer wij de actie van het Kruisver.
bond gedurende dit jaar vergelijken, met die
van verleden jaar, dan moeten wij vaststel.
len, dat ondanks veIer pessimistische opvat.

tingen, toch vooruitgang is te bespeuren. En
deze vooruitgang openbaart zich hierin, d!lt
ons ledenaantal zoo goed als verdubbeld is.
Telden wij verleden jaar een goede twintig
leden, thans kunnen we ons beroepen op een
ledental van ruim 40 personen.

Zooals de lezer van het vorige jaarverslag
wel zal opgemerkt hebben, was dat verslag



ietwat pessimistisch gestemd en daar beston.
den vele redenen voor . Vooral was dit het
ver'lies van een groot deel onzer bibliotheek
bij het verhuizen naar het nieuwe gedeelte
en verder zette het boekjaar in met een de.
ficit. Doch dit jaar kunnen we gelukkig met
een ruimeren blik om ons henen zien en te.
vreden zijn met de resultaten, welke reeds
bereikt zijn.

Gedurende het afgeloopen jaar, hebben we
een drietal vergaderingen gehad; in twee van
deze trad als spreker op Pater J. Jacobs en
in de derde voerde de Z. E. Heer Directeur
het woord.

In de eerste vergadering zet Pater Jacobs
uiteen de algemeene beginselen der K. V..
beweging en wat men eigenlijk onder matig.
'heid heeft te verstaan. Een hierdoor worden
vele vooroordeelen uit den weg geruimd,
waarmede misschien menig bezoeker behept
was. Want in het algemeen heeft ièmand ~deze
gedachte van het Kriusverbond, dat het geen
vereeniging voor hem is, maar alleen goed is
voordrankzuchtigen, doch hier werd hem
duidelijk gemaakt, dat het zoo heel dom niet
is om van die vereeniging lid te worden.

In de tweede vergadering tra'd a:ls spreker
op de Z. E. Heer !Directeur, die ons een beeld
liet zien van den groot'en priester en socialen
werker Kardinaal Manning.
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In de derde vergadering mochten we we.
derom Pater Jacobs als spreker begroeten.
Nadat hij ons in de eerste vergadering uit.
een .gezet had, wat men eigenlijk dient te ver.
staan onder matigheid, ging hij nu het doel
na, dat de R. K. Drankbestrijding beoogt, n.l.
de bevordering van de christelijke deugd van
matigheid. En hierbij moeten wij twee cate.
gorieën van menschen onderscheiden, n.l. zij
die tot geheelonthouding verplicht zijn, b.v.
de drankzuchtigen en anderen, die zich ge.
heelonthouding opleggen met het doel ande.
ren moreel te helpen.

Zooa'ls U ziet is er niet veel uitgegaan van
onze vereeniging, en willen we 'n volgend
jaar betere resultaten verwachten, dan zul.
len er meer vergaderingen moeten gehouden
worden, want daar is het de voornaamste
plaats, waar men contact met elkaar kan
hebben. Daar moet het resultaat van ver.
wacht worden. Een wensch blijft mij nog
slechts over, n.l. dat het Kriusverbond te Rob
duc meer leden moge krijgen, die meer sa.
menwerking aan den dag leggen en die ook
zullen toonen niet alleen met den naam, maar
ook met de daad 'lid te zijn. Slechts hier.
mede kan onze vereeniging .gebaat zijn.

L. v. d. DUNGEN.

Missievereeniging "Rolduc".
Jaarverslag 1927..-1928.

Voorzitter: Jan Janssen.
Vice.Voorzitter: Hub. Dassen.
Secretaris: Piet Hoogers.
Penningmeester: rAdr. Sars.
Moderator: Drs. P. Cramer.

Willen wij in dit verslag een juist overzicht
geven van de werkzaamheden onzer Missie.
vereeniging, dan moeten wij beginnen met
iets, wat, strikt genomen, buiten het bestek
van dit verslag valt, n.l.: de algemeene stu.
denten.missiedag, die onder de groote va"
cantie van verleden jaar in Venlo en Steyl
gehouden is. Immers deze studenten.missie.
dag met zijn feestelijke optochten en geest.

driftige vergaderingen, was méér dan een on.
belangrijk historisch feitje, dat spoedig ver.
geten wordt: Venlo was de eerste Missie.
daad; het eerste ,gezamenlijk vooruittreden
der studenten voor de Missieactie; in Venlo
werd ons een nieuw programma voorgehou.
den; daar werd voor ons een nieuwe Missie.
periode ingeluid.

Zeker, ook vóór dien tijd hebben de stu.
denten de Missie liefgehad en de be'langen
der Missie behartigd. Maar er dreigde een
groot gevaar, n.L dat men door uiterlijke be;
drijvigheid, alle innerlijke kracht 'en intensi-
teit verliezen ging.

Welnu, in Venlo is ons duidelijk en scherp.



omlijnd onze taak, ons programma aangege.
ven: nooit of nimmer mag geld het motief
van onze Missieactie zijn! Neen, onze taak
is: verdieping van ons innerlijk leven en be.
vestiging van Christus' heerschappij in ons
hart. Echte Missie.actie is immers niet mo.
gelijk, zonder de hechte basis van een diepe
geloofskennis en een innig geloofsleven. Dit
is onze eerste taak. Maar daar zij individueel
is, valt zij voor het grootste 'deel buiten de ar.
beidssfeer van onze vereeniging. Onze twee.
de taak is: door Missiekennis te komen tot
Missieliefde. Juist in deze tweede taak ligt

. heel het bestaansrecht van onze vereeniging;
Immers deze Missiekennis moeten wij geza.
menlijk trachten te verwerven in en door de
Missievereeniging. Kennen wij eenmaal het
wereldomvattende, het massale karakter der

- hedendaagsche Missieactie, dan zal deze ke~
nis in ons worden een levend beginsel, dat
drijft tot offeren, bidden en werken!

Zoo luidde 't programma van Venlo. Gaan
wij nu zien, hoe dit in 't afgeloopen jaar na.
gestreefd is in onze Vereeniging.

Eenmaal vooropgesteld dat 't verwerven
van Missiekennis de hoofdtaak van onze Ver.
eenigJng is, moet vanzelf bijzondere aandacht
besteed worden aan de vergaderingen der
verschillende afdeelingen. Baanbrekend op
dit gebied was zeker de eerste afdeeling.
Zoekend naar nieuwe wegen om tot meer
gedegen Missiekennis te komen, besloot men,
een "Missiologische cursus" te houden; en
wij mogen zeggen, dat onze cursus schitte.
rend geslaagd is. Volgens een van te voren
opgezet plan, werd er in een reeks van elf
voordrachten achtereenvolgens behandeld:
1. De grondslagen, doel, plicht en middelen
der Missie; 2. De Congregatie de Propaganda
Fide; 3. De Congregatie der Oostersche Ri.
tussen; 4. Missie en Europeanisme; 5. Aan.
passing; 6. Inlandsche Clerus; 7. De Pause.
lijke Liefdewerken; 8. Onderwijs in de Mis.
sie; 9. Medische Missieactie; 10. Missieactie
in Nederland; 11. Wat moeten wij doen?
Deze Missiecursus mocht zich in een bijzon.
dere belangstelling verheugen ,en gaf vaak
aanleiding, tot zeer ,geanimeerde debatten.
Ook de tweede en derde afdeeling deden
flink hun best, zóó zelfs dat ook hier bijna
geregeld om de veertien dagen vergaderd
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kon worden. Toch kan - zeer zeker inde
tweede afdeeling ~ het peil der vergaderin.
gen en ook de belangstelling heel wat hooger
opgevoerd worden; wij willen hopen, dat dit
naar 't voorbeeld der eerste afdeeling, in de
volgende jaren ook werkelijk het geval zal
zijn.

Geheel in deze lijn lag 't ook om gedurende
dit jaar 'ns meer9ére algemeene vergaderin.
gen te houden~r hebben er dan ook zeer
veel op 't pr9gramma gestaan; helaas zijn ze
herhaaldelijk moeten uitvallen, doordat wij

dikwijls ylotseling bericht kregen, dat de uit.
genoodigde spreker onmogelijk komen kon.
Toc1(zijn er in 't geheel vier geweest. In de
eer~te algemeene vergadering - in 't begin
va1Î. 't schooljaar - sprak Pater Servaes, van

Gezelschap van Maria, over het Missie.
werk in IJsland. Uitvoerig behandelde spre.
ker de geschiedenis van het katholieke IJs.
land vóór de tijden der Reformatie, de onder.
drukking en uitroeiing van den Katholieken
godsdienst gedurende .de Hervormingen ten.
slotte de moeilijkheden en de resultaten van
't nog maar pas begonnen Missiewerk op
IJsland. Dienzelfden dag vertoonde Father
Keet, van MilL,Hill, in de aula den Uganda.
film.

De volgende algemeene vergadering had
plaats op Goeden Vrijdag. Pater Nico van
der Vliet, Witte Pater, leidde ons dien avond
rond langs de Heilige Plaatsen van Palestina
en onderweg vertelde hij ons over het Mis.
siewerk aldaar, over 't groote gebrek aan
priesters, over 't noodzakelijke werk der in.
landsche priestervorming; en wij stonden ver.
baasd, dat er in 't oudste Missiegebied, waar
onze Goddelijke Verlosser zelf als Missio.
naris gewerkt en geleden had en waar Hij
dienzelfden dag - 1900 jaren geleden -
voor ons aller heil Zijn Goddelijk Bloed ver.
goten ha,d, nog zooveel Missiewerk te ver.
richten was.

De laatste a!lgemeene vergadering werd ge.
houden op 3 Juni: Pater Winkel O.P. hield
dien dag een lezing over 't Apostolaat onder
onze andersdenkende broeders en zusters in
Nederland. Duidelijk zette hij ons den aard
en het doel der aangewende middelen uiteen.
't Doel is n.l., niet zoozeer directe bekeering,
maar veeleer het uit den weg ruimen van



antipathie en vooroordeelen. Ook. wij, alduS
Pater Winkel, kunnen hier krachtig aan mee.
werken. Wij moeten alles wat aanstoot kan
geven 'en elke aanleiding tot vorming van
vooroordeelenen antipathie vermijden door
steeds ons Christelijk Geloof in nauwgezette
plichtsvervulling te beleven. Door een goed
gedrag en een goed voorbeeld kunnen wij
zóó zeer nuttig werk doen. Bovendien moe~
ten wij veel bidden voor 't welslagen van dit
voor ons zoo sympathieke Apostolaat.

Om steeds voldoende litteratuur beschik~
baar te hebben, werd er dit jaar bijzondere
zorg besteed aan onze bibliotheek. Zij werd
grondig herzien en bijgewerkt, aanmerkelijk
uitgebreid en aangevuld, zoodat men nu
- naast verhalen over de Missie - ook een
flink aantal, "missionswissenschaftliche" wer~
ken als bronnenmateriaal voor lezingen in
onze bibliotheek vinden kan. Ruim 400 boe~
ken werden in den loop van het jaar uitge~
leend. 'Opvallend is, dat het getal der lezers
daarentegen zoo uiterst klein is; 't zijn bijna
altijd dezelfden, die om missieboeken vragen.
Wij hopen, dat dit ,in de komende jaren
steeds beter zal worden. In alle geval zijn
wij reeds op den weg der noodzakelijke ver~
betering. De mappen met krantenuitknipsels
waarmee enkele jaren geleden begonnen is,
werden ook weer volledig bijgewerkt. Om 't
houden van lezingen te bevorderen en 't op~
zoeken van litteratuur en studiemateriaal te
vergemakkelijken, werden naast den Kata~
loog nog aparte lijsten aangelegd, waarop
over alle mogelijke missie~onderwerpen zoo
volledig mogelijke litteratuur~op'gave te vin~
den is. Uit den aard der zaak zijn deze lij<;~
ten voor voortdurende aanvulling vatbaar en
wij vertrouwen daarom, dat ze ook in de toe~
komst steeds zullen worden bijgehouden.

Op 't eind van het jaar werden ook de
statuten, die ondertusschen negen jaar oud
waren, grondig herzien 'en bijgewerkt. Dat
dit noodig was, blijkt wel uit art. 16, dat vroe~
ger bepaalde, dat elke afdeeling minstens
eens per trimester moest vergaderen, terwijl
het nieuwe artikel zegt: de afdeelingen ver~
gaderen zooveel mogelijk om de veertien da~
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gen. Men ziet, dat wij op die negen jaren
toch heel wat zijn vooruit gegaan.

En dat moet onze leuze zijn voor de toe~
komst: steeds vooruit, steeds hooger! Wij
mogen niet teeren op de traditie, dat er op
Rolduc nu eenmaal een Missie vereeniging
moet zijn; neen, wij moeten zelfstandig wer~
ken en zoo noodig nieuwe wegen zoeken, om
van onze Vereeniging een organisatie te ma~
ken, waarvan werkelijk katholieke bezieling
uitgaat.

;Dit jaar zijn de eerste pogingen gedaan om
onze Missieactie in nieuwe en betere banen
te leiden; dit eerste jaar was een poging in
de goede richting; de komende jaren zullen
aldus moeten voortwerken. Daarom groeie
en hloeie onze actie uit onder de hartelijke
belangstelling en overtuigde sympathie van
alle leerlingen van Rolduc, opdat wij a:1dus
allen gezamenlijk meewerken aan de practi;
sche uitvoering en beleving van 't program~
ma ons in Venlo voorgehouden: De ware
Missiegeest en Missieliefde a,ls gevolg van
Missiekennis.

Tenslotte, om te laten zien, dat wij het fi.
nantieele ,gedeelte toch niet geheel en al ver.
waarloosd hebben, een overziCht van de ver.
deeling der gelden:

Voortplanting des Geloofs
Jaarlijksche bijdrage St. Petrus~

Liefdewerk. . . . . . . . f 250.-
Mgr.Aerts, Nieuw~Guinea . . . f 250.-
Mgr. Hoogers, China. . . . . f 100.-
Mgr. Aelen, Madras. . . . . f 50.-
Father Keet, MilVHill . . . . . f 100.-
Pater Servaes, IJsland. . . . . f 50.-
Pater Weitmann,Suriname. . . f 50.-
Pater Geisier, China. . . . . f 50.-
Pater Janssen, Eng. Borneo. . f 25.-
Pater v. d. Vliet, Wlitte Paters. . f 50.-
Pater Winkel, O.P. . . . . . . f 50.-
Pater Knops, Ivoorkust. . . . f 25.-
Pater Böing, Brazilië. .'. . . f 25.-
Pater Croonen, Philippijnen. . f 50.-
Pater de Boey, China. . . . . f 50.-
Bibliotheek, Tijdschriften, enz. f 200.-

P. HOOGERS, Secr.

f 230.-
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Academie "St. Augustinus."
Voorzitter: E. HeIl.
Vice.Voorzitter: P. Hoogers.
Secretaris: G. Smeets.
Moderator: Drs. Th. E. Absil.

Ons academiejaar is voorbij - 't is voor.
bijgegaan in stilte en 't moet iedereen wel
goed zijn te denken aan vervlogen tijd, die
wel is besteed. Snel gingen de dagen heen,
maar evenals 'n begrip in z'n algemeenheid
onverwoestbaar is, zoo liet dit jaar zijn in;
druk ten achter van onvergankelijke schoon;
heid en niet te vergeten gezelligheid.

Ik doe hierbij 't greep uit de onderwerpen
van opstellen en improvisaties van velerlei
aard.

De lezingen waren goed doordacht en de
vorm was goed aangepast aan de voordracht
en na iedere vergadering konden we zeggen,
dat 'n nieuw gezichtsveld voor ons was
opengegaan of 't oude verruimd.

Nu eens bewonderden we de simpele
schoonheid en naieve eenvoud der Middel.
eeuwsche minnezangers - dan weer stonden
we in diepe bewondering, als ons de groot.
heid werd getoond van mannen als Dante,
de Middeleeuwsche visionair - of Calderon,
de Spaansche priesterdiohter en van de tra.
gische diepvoelende figuur van Fjedor Dos.
tojewsky, de felle Rus.

't Gebied der historie en sociologie heeft
ook ruimschoots zijn deel gekregen en als
'n zachte naklank van het "et in terra pax
hominibus" kregen we na de Kerstvacantie
'n lezing over de Vredesgedachte en de Vol.
kenbond, waarin schoone gedachten waren
ontwikkeld over de Paulinistische lief.de en
de verbroedering der volken.

't Peil der opstellen is gestegen, de onder;
werpen waren ,interessant en actueel en ver.
dienden telkens alle aandacht. Geenszins is
dit te zeggen van de crWek, die grootendeels
bleef bij enkele vragen of niets zeggende op.
merkingen. 'n Kort resumé was soms het
eenige redmiddel.

Als vrienden onder elkaar hoef.den we de
waarheid toch niet onder de korenmaat te
houden en dikwijls is daaraan niet genoeg
gedacht om ook de fouten in 't licht te stel.
len. In één lijn met 't vorig jaar is dit nog

'n punt waaraan vruchtbaar kon gewerkt
worden.

!En dan de improvisaties. In 't begin ging
't slapjes, maar langzaam aan begon er groei
in te komen en er wer,d vlot gesproken over
de meest uiteen loopende onderwerpen. Ik
denk daarbij, hoe men ons 'n beeld gaf van
de heerlijke psalmen, de innige gezangen van
'n dichter als Davlid, of van de groote na vol.
gers van Sint Bruno, tot wie wij slechts met
eerbied kunnenn opzien en hoe ons zeer aan
de practijk aangepaste besprekingen werden
gehouden over film, spiritisme en kleuren.
photographie.

De schoonste vrucht van dit academiejaar
echter is 't heele verloop der vergadering. De
gedachten wisseling werd door allen gevolgd
en dikwijls zelfs met zooveel ernst, dat pijp
en sigaar 'n oogenblik werden vergeten.

't Geheeledebat ging langs den voorzit.
ter, die altijd 't vraagstuk scherp omlijnd
voorste'lde en 't voorkwam dat men op zij.
wegen afdwaalde.

N ooit was men te scherp persoonlijk, maar
men bleef strikt bij l' onderwerp. Dit was
dan ook 'n zeer voornaam punt dat ons kan
verblijden en bevredigen.

De voordracht heeft feitelijk geen bespre.
king noodig. Een enkele keer is ze gehouden
en dan was '10nog maar 't eenvoudig voorle.
zen van 'n stukje proza.

Als we zoo 'n synthese maken van 'tge;.
heel, dan zien we dat er voortgang is, dat
we mooie vergaderingen hadden - maar -
dat er op menig punt nog veel kan gewerkt
worden.

't Begin ,is gemaakt en er is 'n nieuwe groei
gekomen in de oude stam. Met veel ernst en
energie moet 't werk worden voortgezet door
hen, die na ons komen, en de vruchten zul.
len niet uitblijv,en.

Zoo zijn we dan gekomen aan 't eind van
onzen Academietuin, waar we genoten van
de kleurenpracht van vele bloemen onder 'n
diepe blauwe hemel. Maar eene met zorg .ge.
kweekte bloem zijn we voorbijgegaan en ook
haar hebben we bewonderd.

't Was de avond waarop ,de musici onder
ons met de zustervereeniging "Alb. Thijm"



ons 't zuiver genot versohaften van hun ver.
heven kunst.

Allen zaten we toen stil te luisteren naar
de melancholieke muziek van viool 'Of naar
't blijde lied van zingende jongens.

't Zal ons steeds 'u -aangename herinnering
zijn juist als die avonden in de open lucht,
als we bijeengezeten waren aan de rand van
'n vijver 'Onder de schaduw van hooge boo.
men.

Dan luisterden we niet naar de lezing, maar
mijmerden 'Over lang vervlogen tijd en gingen
onze gedachten door 't diohte gebladerte der
boomen heen naar verre streken ,waar 't ook
schoon was en we tuurden in de heldere
lucht 'Ofstaarden in de diepten van 't water,
dat ontroerend was van sohoonheid.

Maar dat alles is voorbij en heeft ons al-
leen de herinnering aan zich achtergelaten.
Dat is echter ook voldoende als we maar
met blijdschap terug ,denken aan de vele
welbestede uurtjes inde academie.
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Ons blijft ev,enwel ook de plicht van er.
kentelijkhied voor al degenen die daartoe
hebben medegewerkt en dat is op de aller.
eerste plaats aan onzen Moderator. Altijd
kwam hij welgemoed naar de vergadering om
telkens met nieuwe aandacht te luisteren. Als
de gedachten wisseling niet vlotte zette hij
kort en klaar zijn meening uiteen en bracht
zoo herhaaldelijk de eenstemmigheid weer in
de vergadering.

Ja, 'Onder zulk 'n bekwame tuinier zullen
ook de onwilligste takken zich buigen.

!Hem dus onze hartelijke welgemeende
dank.

Tot slot zij deze onze wensch, dat de Aca.
demie mag voortgaan 'Op den ingeslagen weg,
dat ze nog velen de oogen mag 'Openen voor
al 't schooneen goede, dat tot nu toe nog
verborgen was, 'Onder voorspraak-'en bescher.
ming van haren patroon St. Augustinus -
ad maiorem Dei gloriam.

G. SMEIETS, Secret.

Academie "Alberdingk
Voorzitter: J. Jaspar.
Vice.Voorzitter: H. Hèippener.
Secretaris: L. Paulussen.
Moderator: Z. E. H. L. Linssen.

Als we in 't reglement lezen, dat 't steeds
het groote streven van ,de Academie zal zijn,
haar leden meer algemeen te ontwikkelen,
hen te leeren 'neigen o'Orde,-1 te vormen
over kwesties van algemeen belang, zelf be.
paalde vraagstukken en toestanden te bestu.
deeren, te bespreken ener 'n zuiver inzicht
van trachten te krijgen, dan kunnen we ge.
rust zeggen, dat in 't afgeloopen jaar 'Op uit.
stekende wijze en veelal met gewenscht suc.
ces aan dit streven beantwoord is.

Met 'n Moderator inde juiste beteekenis
van 't woord en 'n voorzitter, 'die de teugels
strak maar tactval wist te houden, kon ,dit
succes bereikt worden, dank het voortreffe.
lijk werk, ,door de leden in hun verschillende
bedieningen geleverd.

'Op hoog peil stonden de hoofdopstellen,
die naast studies 'Over bekende figuren o.a.
Pasteur, Pascal, Mercier, zeer belangrijkebe.

Thijm."

schouwingen op allerlei gebied inhieMen
Zoo kregen we, om nog enkele te noemen,
de Nibelungen.sage, de Grieksche tragedie,
de Passie.comp'Ositie van P'Othast op inuzi.
kaaIen leterkundig terrein; 't wezen van de
Natuurkunde en de Natuurlijke Histori~
trachtte men beter te ,doorgronden, door die.
per in te 'gaan op begrippen als Energie en
Vitalisme; handelsmenschen bespraken Tay.
lorstelsel en handelsbeweging in Indië. Nog
aangevuld door andere titels kregen we 'n
afwisselende lijst van bijna zonder uitzon.
dering zeer goed behandelde onderwerpen.
Jammer dat de critici maar zelden de waarde
van 't 'Opstel konden schatten, althans ,deze in
hun critiek vastleggen. Naast de groote moei.
lijkhei,d van goede criiek leveren, m'Oet de
reden hiervan gezocht worden bij oppervlak.
kigheid en te weinig bestudeering van de
stof. De improvisaties, waarin meestal 'actu.
eele onderwerpen werden behandeld, volde.
den goed en aan ,de dikwijls hoogstaande de.
batten werd algemeen deelgenomen.

Meer zorg dan gewoonlijk werd besteed
aan de voordrachten, die door hun diepe



schoonheid of komische inhoud menig oogen.
blikje van heer'lijk genot en gezelligheid heb.
ben geschonken. Wel moet erop gewezen
worden, dat overigens goed geslaagde decla.
maties door onvoldoende articulatie niet hec>
lemaal ,tot hun recht kwamen.

Behalve de vergaderingen met proeven uit
eigen kring, kregen we door de bemoeiing'en
van onze actieve Moderator nog enkele spe.
ciale avondjes. Op de eerste plaats denken
we dan zeker aan dat schitterend half.uurtje
na ',t souper, toen Wies Moens na zijn voor.
dracht in de aula, waar we hem voora~ als
vurig Vlaming hoorden, ook nog als dichter
voor ons optra,d. Wie zoowel van ons als van
de leden van St. Augustinus, onze gasten van
dien avond, zal geen hetere kijk gekregen
hebben op 't moderne proza, wie zijn opvat-
tingen over de hedendaagsche poëzie niet
verrijkt of verbeterd hebben?

Veel nieuws en veel moois hebllen we ge.
hoord en we zijn er Wies Moens dankbaar
voor.
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Dankbaar herinneren we ons ook de inte-
ressante lezing van Mhr. Deumens, die ons
aan de hand van 'n reeks prachtige lichtbeel.
den door Rome leidde en ons wees op de
vele bezienswaardigheden .van de oude en
nieuwe stad.

De filosofen-academie noodigde ons uit op
'n muziekavondje, dat door 'n strijkje onder
leiding van dhr. Emile Brouwers en door de
leden ,der academie werd gegeven.

Vermelden we nog dat steun en medewer.
king, voor zoover dit mogelijk is, werd toege-
zegd aan het te Utrecht opgerichte Katholiek
Studie-Instituut, dat aansluiting zoekt bij alle
R. K. Debatingclubs in Nederland.

T'enslotte 'n woord van oprechten dank
aan onze Zeer Eerw. Heer Moderator voor
de moeite en opoffering, waarmee hij zich zoo
bereidwillig en belangeloos aan zijn niet al.
tijd even aangename taak heeft ,gewijd.

L. PAULUSSEN, Sec!".

.



TOONEEL, MUZIEK EN ZANG.

St. Cathrien, 25 November.
Het feest van St. Cathrien bracht ons weer

de traditioneele tooneeluitvoering.
Onder leiding van Mhr: Metzemakers ,ga.

ven de philosophen het blijspel "De Hoed
van Italiaansch Stroo", dat evenals 7 jaren
geleden (vgl. Jaarboek 1921 p. 8) weer een
groot succes bleek te hebben. Al de moge.
lijkeen onmogelijke scènes, waartoe 't op'
sporen van "Den Hoed" aanleiding gaf,de.
den den gullen lach aanhoudenJd losbarsten.
De spe'lers, die door hun geanimeerd spel de
toehoorders zoo uitstekend vermaakt heb.
ben, war,en:

FADINARD,bekroond en gediplomeerd
boomsnoeier. . . . . . . . AdriaanSars.

NONANCOURT,boomkweeker uit Cha-
rentonneau, oom van Fadinard. . jo Damen.

BOBIN, neef van Nonancourt en bij
hem inwonend. . . . . . . jos.Fouraschen.

OOME VÉZINET, (doof), aanverwant
van Fadinard en Nonanceurt . . jac.Riemersma.

FRANS,knecht bij Fadinard. . . . Arnold Kusters.
PASCAL, eigenaar van een Hoeden- ~

magazijn.. . . . . . . . . Cor In 't Ven.
TARDIVEAU,boekhouder bij Pascal,

tevens in militairen dienst bij de
GardeNationale. . . . . . . KeesHöppener.

BARONDECHAMPIGNY.. . . . GeorgeSmeets.
GRAAF' ACHILLE DE ROSALBA, dilet-

tant componist en dichter, neef
van den Baron. . . . . . . Eug. Wintjens.

BEAUPERTHUIS,Notaris. . . . . Paul Geurts.
EMILE,zijn eerste klerk. . . . . Paul Teeuwen.
EEN KOK uit de restauratie "Het

Gemeste Kalf" . . . . . . . Piet Hoogers.
LAKEIEN VAN DEN BARON .

{

M. Receveur.
.. Alph. Chorus.

TROUILLEBERT, Korporaal der dienst-
doendemilitairen. . . . . . . Hub.Vliegen.

Maria Lichtmis, 2 Februari werd opge.
voerd: "Docus uit de 8 Zaligheden". Het is
een gedramatiseerd Vlaamsch Sprookje in 3
bedrijven. De leerlingen, die dit stukje met
succes hebben opgevoerd, waren:

Docus. . . . . . . . Willemten Bosch.
WAARDIN.. . . . . Alph.vanderHeijden.
BOER,vader van Docus . Carl Lohle.
MONSEIGNEUR.. . . . Max Krekelberg.

De Zuid:::.Limburger van 4 Febr. gaf er deze
bespreking van:

iDe nuchtere, vaderlandsche mentaliteit

............

moet weliswaareenig geweld lijden, om den
inhoud v'an dit sprookje te kunnen smaken.
Want wij, méér dan onze Vlaamsche nabu.
ren, staan onwennig er tegenover, op den
voet van "frère et compagnon" om te gaan
met hen, 'die het boven.aardsche bewonen.

Maar toch 'dit alles schaadde de waardee.
ring niet voor een vertelling, welke het le.
vensbeeld gaf van vier verscheiden karakters.

Slechts vier personen moesten dit sprookje
speten, ieder in een bijzondere opvatting: de
eene onhebbelijk en gierig, de andere inhalig
en steelsch, de derde eenvoudig en met be.
sliste plichtsbetrachting, de vierde bemidde.
lend en vol rechtsgevoel. De dwaze jacht
naar aardsch bezit werd beoefend door de
veinzende waardin van ,;De acht Zalighe.
den", en door een dommen pachter; de stre.
vers naar het "Heilig Geluk", waren de sim.
pele iDocusen de vrede'brengende bisschop.

De schrijver had de vier zeer uiteenloo.
pende karakters aardig geteekend. Maar het
is moeilijk - vooral voor novitii op de plan.
ken - die karakters in het spel streng doar
te voeren, en den nadruk te leggen op de te.
genstellingen. Zoo gemakkelijk gaat men
overdrijven.

Toch heeft Ide vaardige regisseur, Mhr. W.
Hillebrandt, met strenge hand geregeerd -
en, ondanks omstandigheden buiten zijn wil,
succesvol. Als Docus speelde een jeugdige
kracht, maar eene die durft. De waardin ,ge.
voelde zich een echt man.wijf; meer man
misschien om de groote passen welke ,,'zij"
('t was travesti!) maakte, maar vooral "wijf"
om de wèlgeslaagde pogingen, een feeks te
zijn en een berekenende vrek tevens. De lboer
acteerde zeer op zijn gemak, hij had een vrij.
heid van beweging en een dictie, die nog iets
beloven. 'Monseigneur moest natuurlijk alle
waardigheid zelf zijn. En hij hield het be.
wonderenswaardig uit, ondanks de zaal tel-
kens en met ijver reageerde op zijn "Pax".

Voor beginnelingen was het spel werkelijk
toe te juichen. Meerdere scènes liepen vlot:
zoo b.v. de dialoog tusschen vader en zoon
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aan het begin van de tweede acte, was aller-
leukst. Doch over 't algemeen werd in een
te langzaam tempo gespeeld.

Naast de groote verdienste van Mhr. Hit.
lebrandt als regisseur, staat die van Mhr.
Smits voor de minutieus verzorgde decoratie
van het to,oneel.

Respect ook hebben we voor den muziek-
directeur Emile Brouwers, die den durf had,
zijn jeugdig orkest niet slechts te laten uit-
voeren de vijf "Contretänze" van Mozart,
maar ook de moeilijke en fijne "Weihnachts-
symphonie" van Nagier. Niet alles ging smet-
teloos en, zuiver, doch bij wat meer aandacht
voor den dirigent, zal het orkest bloeien.

Laetare.

Hèt tooneelgebeuren gedurende dit jaar
was de opvoering van Jozef in Dothan op
Zondag, Halfvasten en voor de genoodigden
op Zond~g, 29 April.

Wat er over de vorige opvoering in 1921
p. 35 van dit Jaarboek gezegd is, geldt ook
in elk opzicht van deze vertooning. Het en-
kel noemen van de eerw. Heeren Metzema-
kers, als leider, Zuylen als koorleider, Smits
als tooneelverzorger, gelieve men als een
warme hulde te beschouwen voor het schoo-
ne en gave kunstgenot, dat zij ons door ge-
meenschappelijke samenwerking geboden
hebben. Ook alle spelers, tot de vertolkers
van de kleinste rollen toe, hebben 't beste
gegeven, waartoe hun krachten in staat wa-
ren.

Hun namen mogen hier wel met eere ver-
meld worden:

SprekendePersonnagiën: Spelers:
REYVANENGELEN. . . . . . Koor.
PROLOOGSPREECKER. . . . . A. van Tilburg.
JOZEF. . . . . . . . . . . P. Otjens.
RUBEN.. . . . . . . . . . Em.Houben.
LEV!.. . . . . . . . . . . PaulGeurts.
SIMB6N. . . . . . . . . . Adr.Sars.
JUDAS.. . . . . . . . . . E. Meussen.
VRACHTMEESTER.. . . . . . P. Teeuwen.

Zwijgende:

!

H. WetzeIs.
V. Zwt(ypfenning.
H. Truyens.
Jàn Rouppe van' der Voort.
W. Höppener.
J. Boost.

D' ANDERE

ZES
BROEDERS

Wij laten hier de indrukken van een der
aanwezigen volgen:
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JOSEPH IN DOTHAN:

't Moet schoon zijn, 't geen een schets moet
strekken

Van iet volmaakts en zonder vlekken.

Uit den Toezang na het tweede bedrijf
van Vondel: Joseph in Dothan.

Deze r,egels van V ondel's eenige reien
speelden me door het hoofd toen ik, wijl
ik morgen bij de uitvoering niet zou kunnen
tegenwoordig zijn, ,dezen avond naar de ge-
nerale repetitie 'ging van Joseph in Dothan,
het eeuwige treurspel, 'dat na een tusschen-
poos van 7 jaar weer zou worden opgevoerd
en nu voor het 'eerst niet onder leiding van
hem, die de Vondebopvoeringen en zooveel
meer in Ro1duc creëerde tot iets onvergete-
lijks, iets blijvends voor het leven van ieder,
die ze zag: pastoor Ribbergh. Ik heb van te
voren aan hem ge:dacht en ik ben achterna
- laat ik het onmiddellijk zeggen - blij ge-
weest, ja, en ook wel een beetje trotseh,
dat hij, wanneer hij morgen ,de uitvoering
bij zal wonen, zich verheugen kan, dat zijn
traditie werd voortgezet niet alleen, maar
zoo goed, zoo mooi, en zóó op hetzelfde
plan, waarop hij ze bracht. En met nog steeds
het beeld voor den geest, van wat deze re-
gisseur en acteur par droit de naissance, ver-
mocht te geven en te doen geven door zijn
jonge, niet geschoolde kraohten, heb ik ge-
dacht: 't moet schoon zijn 'tgeen gelijk wil
staan, met wat hij wrocht. Maar in nog meer
algemeenen Ûn geldt ,deze gedachte, wan-
neer men bedenkt, dat het de vertolking
geldt van het door het genie van Vondel in
onsterfelijke verzen bezongen ;dramatische
bijbelverhaal, hoe de broeders den broeder
verkochten om zijn 'droomerij te dooden en
aldus ongewild den droom tot werkelijkheid
maakten, den slaaf tot koning, de voorafbed-
ding van hetgeen later gebeuren zou met
den Messias, die verkocht werd door één,
dien Hij tot Zijn broeder had gemaakt, en
die aldus voorber.eidde' de Koningsglorie,
reeds begonnen. op het, kruis en sindsdien
gevierd door alle eeuwen.

lOe vertolking van dezegrootsche concep-
tie moest grootsch zijn, of ze wa,s misiukt.
Hier is geen midden, hier eischt het schoon-



he'idsgew>el volle bevrediging: het is belee.
digd, als het die niet krijgt. En ik werd be.
vredigd ten volle, ik werd volgestort met
ontroerende vreugde en met groote dank.
baarheid jegens allen, die mij deze vreugde
schonken. Ik weet niet of er vlekjes waren
of vlekken, het deert mij ook niet, want hier
was het enthousIasme, dat de woorden warm
maakt, warm van haat of liefde, woorden,
die bijten van ironie, woorden, die schreien,
hard, dat het rijt door de ziel, zacht van in.
tens wee, ingehouden van de spanning van
het zieleleed en uitbarstend in felIen toorn of
machtelooze liefde, die redden wil, maar niet
meer kan. Hier werden geen van buiten ge.
leerde versjes opgezegd, waarvan de zegger
nauwelijks iets voelt. Hier spraken geen jon.
gens meer, hier sprak Ruben, Joseph, Judas,
Levi, Simeon en wie al meer, hier spraken de
broeders en hier deden ze, zooals ze gespro-
ken ,en gehandeld moeten hebben in Dothan's
vdden, hier spraken, hier handdden, hier
leefden de zielen.

Dat waren niet mijn leerlingen, die tijdens
het jaar zooveel uren luisteren naar mij en
die ik dan zie in hun onverstand van jonge
jaren, in hun met de jeugd verbonden eigen.
schappen, maar hier spraken mannen, die ik
niet meer kende en die mij vóór zich zagen
als een kind eerbiedig luisterend en dankbaar
aanvaardend, wat zij, als in een verheerlij-
king, tot mij zeiden, mij boeiend meer, dan ik
hen ooit vermocht te doen. Want zij gaven
mij de groot.menschelijke schoonheid in ruil
voor de soms zoo klein.menschelijke wetens.
waardigheidjes, die ik hun leer en moest.

En dat zij deze schoonheidsontroering
schenken konden, was natuurlijk op de eer.
ste plaats, omdat zij ze zelf bezaten, omdat
zij zelf ontroerd waren in eigen ziel door
het dramatische van het vertolkte gebeuren,
omdat zij zelf met zooveel zorg en Hefde in
zich hadden opgenomen de schoonheid en
naar ieders bevattingsvermogen ook den zin
van hetgeen ze zeiden, schreiden en zongen.
Maar het begrip der verzen, de juiste zeg.
ging, het vlotte, levendige samenspel en al
die andere groote en kleine dingen, die het
tooneelspel maken tot iets dat boeit en mee
doet leven, het wekken van het latente
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schoon'hei'dsgevoel en het richten van die on.
gevormde, natuurlijke gaven tot het gemeen.
schappelijke doel, ja dat alles en nog veel
meer, dat is het resultaat van dien liefdevol.
len, talentvollen en van geduld en volharding
zoo ontz,aggelijk veel.eischenden arbeid der
regisseurs. Men moet er zelf hebben voor.
gestaan en al die gemoedsstemmingen van
hoop en vrees zelf hebben doorleefd om dat
te beseffen. En alleen wie uit eigen ervaring
dat alles weet, kan ten volle de vreugde mee-
leven, die straalde van een paar blije en van
spanning ontroerde gezichten, toen ze bedrijf
na bedrijf het klimmend resultaat z,agen van
hun zoo onbaatzuchtig pogen. Dat zijn oogen.
blikken, die je alles vergoeden en je de oogen
vochtig maken van groote dankbaarheid. Ik
ben blij, oprecht blij geweest om die beiden,
van wie er een moet hebben terug gedacht
aan jaren her, toen hij zelf de Ruben.rol ver-
tolkte op 'n wijze, die nog leeft in de herin.
nering zijner tijdgenoot en, en die nu dat hoo-
ge, onzelfzuchtige genot mocht smaken, dat
de leerling den meester beleerde, de leerling
den meester overtrof. Ja, Ruben, - waarom
zou ik het zwijgen - met die edele gratie 'Van
gang en gebaar, waarmede gij telkens weer
het tooneel betradt, hebt gij, voordat er een
woord gesproken was, een sfeer geschapen,
die de bezielende entourage was van uw
woorden. Ik blijf u zien, zooals ge in droef.
heid uw arm sloegt om den paal, die de over.
huiving van den put schraagde, en er tegen
leundet met het moede hoofd, zooals gij na
de droev,e ervaring, dat de put leeg was, er
uit op steegten, even tegen den rand .gezeten
met de knie, de schoone regels zeidet: ,,0
zon! gij deist met recht en schijnt mij 't licht
te weiger,en". Maar als ik Ruben noem, wil ik
geen ander onrecht doen, want allen gaaft
ge spel van zeer hoog plan, dat vooral zoo
sterk was in het tweede bedrijf, en in het
derde, toen ge in het levendigste samenspel
den klagenden Joseph dwongt tedaleil in den
put. Het is louter eerbied voor zoo'n pres.
tatie, die me belet de juiste woordeil van
waardeering te vinden voor de zorg, die aan
de instudeering van de Joseph.rol .door den
regisseur en den vertolker moet zijn besteed.

En nu onder het schrijven mij de regie wee:



voor den geest komt, zoo als ik deze zich uiten
zag in spel en spelers, betrap ik me op het
feit, dat ik in tegenstelling met wat ik bij
vroegere opvoeringen ondervond, tijdens het
spelen g~en oogenblik .of misschien slechts
een hoogst enkelen keer, den regisseur in
den speler hoorde en zag. Ja, wat ik zoo dik.
wijls bij me zelf heb gewenscht vroeger, toen
dit niet of althans minder gebeurde, is nu ge.
schied: de regie heeft de individuaHteit der
spelers gerespecteerd. Zeker de regie heeft
ook hier haar opvatting omtrent den zin der
verzen in de spelers gelegd, ook zij zal veel
hebben vóórgedaan in gebaar en zegging, -
dat kan niet anders bij jonge menschen -
maar zij heeft gebaar en plaats niet uitge.
meten, toon en klank niet afgestemd op zich
zelf, van de spelers niet gemaakt uitgaven van
zich zelf, maar meer overgelaten aan der spe.
Iers eigen individualiteit, aan de spontaneïteit
van hun eigen hart en wezen. En het ui,terlijk.
onvolkomene, dat dan wellicht insluipt, heb
ik er gaarne voor over en zie ik zelfs niet,
omdat gespaard hlijft het allerhoogste en
allerbeste, de eigen ontroerde ziel. Hier werd
het schoonste bereikt, dat de meester wen.
schen kO11:de leerling heeft de lessen van den
meester zóó opgenomen, zóó geassimileerd in
eigen zijn, dat hij ze op eigen wijze weer kon
geven, voor den meester allicht nog herken.
baar, voor den toeschouwer niet meer. En
dat is de grootst'e lof voor beiden.

Dat regisseurs en ac'teurs zooved konden
bereiken is echter mogelijk gemaakt mede
door een, die in zijn dienende rol maar altijd
op d~n achtergrond blijft, maar die nu naar
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voren komen moet, om eens te hooren wat 'n
sohitterend, kunstzinnig werk hij deed met de
aank'leeding van het tooneel en de kleeding
van de spelers, zoo rijp van toon en harmo.
nieus van kleur, dat het een blijvend genot
was voor het 'Oogop deze scMlderachtige too.
neelen te kijken. Hij verdient daarvoor, naast
groote bewondering, veel dank, een applaus
bij open doek en leeg tooneel voor hem zelf
en zijn medewerkers, allen van den jongen
kunstschilder tot den minsten helper toe.

Wat de Rolducsche VondeI.opvoering zoo'n
groote bekoring geeft zijn de engelenreien,
gezongen door het jongenskoor. Het is be.
wonderenswaardig, ja verbijsterend, wat hier
wordt bereikt in dien smetteloozen, ingeto.
gen samenzang van engelen in prachtige
kleurrijke groepen opgesteld, nu eens de han.
den stil gevouwen, dan weer ten hemel ge.
strekt of in een prachtig gezamenlijk gebaar
wijzend op de toekomsf, en in de oogen 't
glanzend visioen van het beloofde land in de
zoo melodieu'se rei van: "ik zie Jacobs kin.
deren en knapen te weide gaan".

Ook dat was een herinnering voor het
leven.

Tot over zeven jaar, als het God belieft!
Ook dan weer zal ik met de herinnering aan
vandalag moeten zeggen:

't M'Oet schoon zijn 't geen een schets
moet strekken

Van iet volmaakts en zonder vlekken.

Zaterdag vóór Laetare 1928.

.. .....



SPORT EN SPEL.
............

Voetbal.

Ofschaan er slechts weinig spelers uit 't
Ralducsch elftal van verleden jaar waren ge.
gaan, zau men haast, - gezien 't geringe
puntenaantal tegenaver andere jaren - aan
'n achteruitgang denken. Hiervan draagt
echter de schatIaaze vaarhaede de graatste
schuld, terwijl 't spel in 't veld averigens ze.
ker niet minder was als andere jaren.

't Nieuwe schaaljaar brengt als eerste wed.
strijd tegen buitenclubs de plaatselijke ant.
maetirrg:

Kerkraadsche Bays I~Ralduc I 1-4.

Dadelijk na 't begin zet de vaarhaede van
Ralduc, die in deze wedstrijd keurig valdeed,
gesteund ,daar de achterhaede, Hink apen
wardt er reeds van 't begin af een druk uit.
geoefend ap 't Bays.dael. Na 10 minuten
spelen kamt dan aak 't eerste succes vaar
de zwart.witten, als de rechtervleugel de bal
keurig naar varen brengt en de linksbinnen
vaar de rest zargt (0-1).

De Kerkradenaren laten zich hierdaar niet
antmaedigen en zetten gaed ap, zaO'dat aak
anze daelman herhaaldelijk handelend maet
aptreden. Ten slatte passeeren de Bays anze
backs en brengen 'n tegenpunt tat stand.
(1-1).

Blijkbaar willen de anzen zich daarmee
niet tevreden stellen en na hard werken weet
anze mid.vaar weer de tauwen te vinden.
(1-2).

N a de thee pakken de Bays flink aan en
gaat 'n prachtschat rakelings langs anze pa.
len.

Daarna speelt Ralduc telkens weer de bal
vaar de veste der Bays, maar de daelman
verhaedt erger. Tenlaatste brengt de rechts.
buiten tach den stand ap 3-1 en even later
vergraat hij de averwinning door 'n verschal.
kend schat. (1-4).

Zaa kamt dan 'n einde aan deze daar Ral.
duc slechts matig gespeelde wedstrijd.

V. V. H. I-Ralduc I 1-5

Wegens half trimester puft Ralduc met
eenige invallers naar Heerlen.

De aan vaerder van Ralduc raadt gaed, en
V. V. H. brengt de bal aan 't rollen. De
eerste aanvallen zijn vaar Heerlen; de zwart.
witte achterhaede blijft evenwel ,de baas,
maar tach kunnen ze de V. V. H..vaarhaede
niet weg krijgen vaar hun goal. 't Duurt dan
aak niet 'lang af de midvaar van de Heerle.
naren plaatst 'n maai taegespeelden bal vrij
in daeI. Deze gaal wardt echter wegens bui.
tenspel geannuleerd. Dat brengt opluchting
vaar Ralduc. Sparadisch daet anze vaar.
haede verkenningen naar 't vijandelijke dad.
Na 'n 20 minuten spelen plaatst onze links-
binnen de bal scherp vaar en anze rechts.
binnen geeft met een kalme schuiver de
V. V. H..keeper 't nakijken (0-1).

Met deze stand gaat rust in.
Hierna zet de V. V. H..vaarhaede er alles

ap am nag 't verlarene in te halen; de anzen
geven echter niet thuis. Dan 'n maai, kart
samenspel van 't Ralducsch binnentriO', maar
de bal gaat terug. De V. V. H..lui daen, 't
zelfde na, lakken de Ralduc"backs naar varen
en brengen den bal in ,dael (1-1).

Vanaf dit aagenbilk is 't met V. V. H. ge.
daan. .

Haar vaarhaede heeft geen succes meer te
boeken. Daarentegen wint ,de Ralduc.vaar~
haede zienderaagen veld ap de V. V. H..ach.
terhaede, en weten de mid.vaar, rechtsbin.
nen en -buiten, de stand ap te vaeren tat
1-5. Hierdaar heeft Rolduc een maaie aver-
winning binnengehaald.

Ralduc I-R. K. O. N. S. I 1-2

't Zal gaan spannen; Schaesberg verschijnt
met eenige nieuwe bekende krachten. De
eerste aagenblikken heeft Ralduc 't aak hard
te verantwoarden, doch half linie en backs
spelen 'n saliede partij.



ROLDUC'S ELFTAL

SPARTA I



MINOR 11

CON C 0 R D I A (K LEI N ROL D U C)



Van beide kanten wordt er hard gewerkt,
de rood.wit.blauwe.voorhoede brengt de bal
telkens weer op, doch de halflinie stuurt te.
rug, waar de voorhoede telkens weer te kort
schiet, een groot contrast met 't achterveld.
Na lang standhouden moet de achterhoede
dan ook bezwijken voorde altijd hernieuwde
aanvallen der R. K. O. N. S..voorhoede (1-0).

Nu wordt 't werken ver,dubbeld en brengt
de voorhoede de stand op gelijke voet. (1-1).

N a de rust gaan beide partijen tegen el.
kaar op, R. K. O. N. S. heeft haar achter.
hoede nog versterkten nu kan Rolduc zeker
geen punt forceeren, vooral door 't falen van
de linkervleugel, terwijl de rest van de voor.
hoede ook van te ver gaat schieten.

Toch hidden de backs van Rolduc de ne.
derlaag kunnen voorkomen, waren ze niet
zoover opgedrongen.

Als nu de R. K. O. N. S..mannen weer op.
dringen, mist de linksback, de rechtsbinnen
van Schaesberg is reeds met de bal er van
door voor er van rechts redding kwam en
't wordt 1-2. Rolduc verloor. Jammer voor
't prachtige spel der halflinie, die 'n record
wedstrijd speelde.

Rolduc-G. S. V. (Gronsveld) 1-0.

Rolduc mist haar stuwende kracht op de
middenhalf plaatsen voelde evenals Minor
geducht dit verlies. Deze wedstrijd werd van
beide kanten slap gespeeld. In de eerste helft
scoort Rolduc haar eenig puntje. De heele
wedstrijd bleef een heen en weer getrap van
beide kanten. Ofschoon er meer punten had.
den kunnen komen, bleef de stand toch 1-0.
Zoo won Rolduc gemakkelijk van de kam.
pioenen, die ons overigens ook eenigszins te.
genvielen.

R. K. O. N. S. I---'RolducI 2-2.

Revanche nemen, dat was de gedachte van
alle spelers, toen 't naar Schaesberg ging. In
de eerste helft scheen dit ook werkelijk te
lukken. In alle gelederen was Rolduc dan
ook de baas over de R. K. O. N. S..ploeg. Al.
leen de keeper der gastheeren verhoedde
voorloopig alle kwaad en greep 'n paar malen
de onzen de bal boven 't hoofd en voor de
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voeten weg. Na 'n lang spelen voor de R. K.
O. N. S..veste, plaatst de Rolducsche mid.
voor eindelijk de bal in de hoek, de doelman
grijpt nog toe, maar 't schot was hem te gauw
af. (0-1).

'Even later passeert de voorhoede weer de
R. K. O. N. S..backs, maar de linksbinnen
valt over de 'bal, als hij voor goal staat. 't
Blijft 'n spel voor de O. N. S..goal, maar tot
punten komt 't niet. Juist voor halftime pas.
seert .de rechtsbuiten drie spelers, geeft over
naar de vrijstaande midvoor, die in
's keepers handen schiet. Jammer, die goal
hadden de Rolduciens verdiend. De rechts.
binnen probeert 't nog eens met 'n hard
schot, dat ver langs gaat.

Na half tijd raakt ook R. K. O. N. S. los,
maar zijn toch niet gevaarlijk,daar de ach.
terhoede, vooral de beide backs alles keeren.
Wanneer Ro>lducdan weer een van haar vele
aanvallen doet, schiet de rechtsbinnen de bal
hard in de linkerhoek, de keeper kan al val.
lende redden, maar alvorens te kunnen toe.
grijpen, jaagt de toesnellende rechtsbuiten de
bal 't net in (0-2).

Tengevolge van de hitte verzwakt 't spel.
Daarvan profiteert de midvoor van O. N. S.
en maakt 't eerste tegenpunt je. 'n OogenbHk
later 'n oneenigheid tusschen de backs; de
bal gaat van kop tot kop, en belandt
in doel. De scheidsrechter maakt dan aan alle
werken een einde en heeft Rolduc, - bepaald
onverdiend, - gelijk gespeeld.

............

COMPETITIE 1927-1928.

lste Klas.

In de eerste klas schijnt 't te gaan spannen.
De philosofen met hun vele nieuwe krach.
ten worden gevreesd. Minor wil ook dit jaar
niet "ohne weiteres" de vlag strijken en 'n
nieuw kampioenschap bij de vele anderen
voegen. Ook Sparta zal haar beste beentje
voorzetten.

Minor-Sp,arta 1-1.

't Seizoen wordt met deze wedstrijd ge.
opend. .

't Schijnt dat de jongens moeten zijn il1ge.



speeld, want aan beide kanten wO'rdt er niet
veel bijzO'nders gepresteerd. 't Eerst weet
Sparta 't tO't 'n dO'elpuntje te br.engen en even
later maakt MinO'r gelijk. ZO'O'kO'mt 't einde
aan deze eerste, weinig spannende "race" O'm
't kampiaenschap.

Pantarei I~Minar I 4-5.

Ze zullen zich dus aan elkaar maeten wa.
gen, de aud.kampiaenen en de nieuwe plaeg
van de Casina.bewaners. 'f Is een spel ge.
weest, zO'O'alser werkelijk weinige wedsttij.
den te Ralduc gespeeld zijn. Al ziju 't O'O'k
veel doelpunten, tO'ch was de wedstrijd 'u
O'ude, een van die, tO'en er nag werkelijk eer.
ste klas spel werd geleverd O'p Ralduc.

Met één vuur, ééneuthausiasme is er van
beide kanten gespeeld, dat vaak tO't 't fO'r.
sche werd daO'rgedreven.

N a enkele O'agenblikken brengt Pantarei al
dadelijk de stand op 2-0. TO'en :lukte 't Mi.
nar 'n dO'elpunt te krijgen. ZO'O'gaat 't daO'r,
am de beurt 'n daelpunt, tO't 4-2 vO'ar Pan.
tarei. 'n Geweldige vreugde O'nder 't cO'rps
philasofen, de Minar.lui wanhapig. Doar
elkaar wO'rden beide teams aangevuurd. En
't is nag 7 minuten als MinO'r nummer 3 tat
stand brengt (4-3). Zal de overwinning nag
ap de cO'ur blijven? OO'k Sparta is bang,
schreeuwt dus vO'ar deze keer mee met de
Limburgers. Pantarei verzwakt, en daardO'ar
heeft Minar 'gewonnen, en zO'nder de valhar.
ding tO't de laatste minuut zau Minar nO'oit
gezegevierd hebben O'ver 't geduchte Panta.
rei.elftaL

Sparta I-Pantarei I 0-0.

't Gelijk spel tegen Minar, 't verlies van
Pantarei tegen Minar had den Spartanen
mO'ed gegeven. In een fO'rschen wedstrijd wis.
ten zij hun dael met de onmagelijkste in.
spanningen der Sparta.achterhaede te vrijwa.
ren tegendaelpunten. Aan den anderen kant
zou de vO'O'rhaede van Sparta wel puntjes
hebben kunnen maken, hadden zij betere
schutters gehad. ZO'O' eindigde deze eerste
O'ntmO'etingtusschen deze beide teams met 'n
gelijk speL
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Pantarei I-Sparta I 2-0.

'Deze volgende wedstrijd am 't kampiO'en.
schap gaat eenigszins kalmer, als de vO'rige.
Nu mO'eten de Raadhemden echter in hun
tegenstanders de meerderen erkennen.

In de eerste helft gaan beide partijen gelijk
tegen elkaar O'p. Na herhaalde scrimage's
vO'O'r't Sparta.dael, heeft tenslatte Pantarei
succes. Voar 't eerst dO'O'rbO'renze 't Sparta.
daeL Maar de mO'ed wardt niet opgegeven,
tat de Oranjemannen andermaal dO'elpunten
en Pantarei haar eerste averwinning mee
neemt. Wel verdiend.

Minar I-Pantarei I 2-3.

't Feit, dat Minar 'n goede kracht mO'et
missen, antmO'edigt de jO'ngens niet. Pantarei
had 't immers de laatste keer O'O'ktegen hen
maeten afleggen. In de eerste helft weet Pan.
tarei 'n paar maa'l te scaren, maar tO'ch heb.
ben de zwart.gelen nO'gmaed. Vaker hebben
ze 't immers de laatste helft mO'eten aphalen.
Deze keer lukte 't echter niet, dank 't gaede
spel der achterhaede van Pantarei. Zaa blijft
de stand 2-3 vaor .de groate mededingers
am 't kampiO'enschap.

Sparta I-Minor I 2-5.

De laatste kans, die (Minar nag heeft, zal
Sparta nu nag kunnen antnemen. Dat 'was
O'ak zeker de bedaeling, ta en ze 't veld O'p
gingen. V O'arde eerste keer treedt Minor met
haar vO'lledig elftal in 't velden heeft Sparta
practisch O'ak niet veel kans.

't Is weer een van die alaude wedstrijden.
Halland.Limburg, voaral nu er de beslissing
vallen kan. Werkelijk is Sparta 't eerst de
gelukkige, maar tenslO'tte Ijs de druk O'p .de
Sparta.veste niet uit te haudenen wO'rdt, an.
danks 't missen van verschillende kansen
dO'ar Minar, toch de O'verwinning tO't 5-2 ap.
gevaerd. Nu zal 'n beslissingswedstrijd de
kampiaenen mO'eten aanwijzen. Zou 't CasinO'
kunnen triamfeeren?

De stand in de eerste afdeeling is dus:
.' Doelp.

gesp. gew. gel. verl. punt. V.-t. gemidd.

Minar I 4 2 1 1 5 13.10 1.25
Pantarei I 4 2 1 1 5 9.7 1.25
Sparta I 4 0 2 2 2 3.8 0.50



Pantarei kampioen door 'n:

Beslissingswedstrijd: Pantarei I---,Minor I 3.0.

Al lang had men spannend uitgezien naar
de komende beslissingswedstrijd. Pantarei
verschijnt met gewijzigde .opstelling, dat is
haar geluk geweest. Bovendien zag de Minor;
ploe'g zich de heele wedstrijd door geplaatst
tegen 'n subliem spelend team, met vooral
in ,de backs een onoverkomelijke hinderpaal,
terwijl juist de Minor.achterhoede 'n zenuw.
achtig spel vertoonde en hun voorhoede
geenszins 't oude schot kon terugvinden. Ge.
leidelijk voerde dan ook Pantarei de stand
op tot 3~0. Alle veranderingen in de ,Minor,
opstelling baatten niets. Toch had Minor wel
'n puntje verdiend en ze zouden 't zeker ge.
kregen hebben, was 't geluk ook maar 'n
beetje met hen geweest.

Zoo brengt Pantarei na lange jaren weer
eens 't kampioenschap naar 't Casino.

't Spelgehalte ,der achterhoede's was dit
jaar over 't algemeen beter als dat der voor:
hoed e's, behalve dat 't backstel van Minor
soms ongelukkige dingen deed. Over 't alge,.
meen hebben de voorhoede'sgeen erg hoog.
staand spel vertoond, wat ook in't Rol<
ducsch elftal 't gebrek was. Ook hebben alle
drie de eerste klassers soms veel te forsch
gespeeld, wat 't spelpeil niet verhoogde, en
in dit opzicht had Pantarei 't kampioenschap
wel verdiend.

He Klas.

In deze klas spande 't dit jaar eenigszins
meer als 't laatste jaar, daar Limburgia I niet
meer zoo'n gemakkelijk spel had tegen de
jongere broers van Minor en Sparta. De eer.
ste wedstrijd Minor II-Sparta 11 was al 'n
heel ongelukkig begin voor de Spartanen. De
volgende wedstrijd tusschen de beide Um.
burgsche clubs bewees nog niemands meer.
derheid, maar liet toch zien dat beide elf.
tallen aan elkaar gewaagd waren. Daarna
klopt Limburgia Sparta nog twee keer met
spekende cijfers. en Min.or blijft daarin niet
achter, zoodat de wedstrijd Minor II-Lim;
burgia I 't eindresultaat zal moeten beslissen,
waarin Minor met weinig animo speeld~ en
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daardoor ook grootendeels verloor; ofschoon
3-0 toch wel wat veel was.

Zooals andere jaren ,zullen we slechts de
stand laten volgen:

gesp. gew. gel. ver!.

Limburgia I 4 3 1 0
Minor 11 4 2 1 1
Sparta TI 4 0 0 4

doelpunt.
punt. v. t. gemidd
7 17.5 1.75
5 17.9 1.25
0 3.23

Ille Klas.

Hier treden vooreerst nieuwe elftallen op.
Minor heeft 'n 3e elftal opgericht, terwijl

Sparta met twee derde klassers verschijnt.
De vele juniore beloven dus veel voor de
toekomst.

Minor 11 begon weliswaar met 'n kleine
nederlaag, maar leverde overigens in de com;
petitie zeer 'goed en technisch spel, ,doch Het
zich wegens niet compleet opkomen, toch de
kampioenstitel ontfutselen, door Sparta lIla,
dat wel 't beste der beide derde Sparta.eU.
tallen was. Limburgia 11spreekt dit jaar niet
zooveel mee in deze klas. Klein.Rolduc I le.
verde wel goed spel, maar kon toch niet op
tegen de sterkere spelers van. "Groot..Rol.
duc". Sparta lUb was de minste van de derde
klas.

De stand in deze klas is als volgt:
doelpunten

gesp. gew. gel. ver!. punten v. t. gemidd.
Minor 111 8 5 2 1 12 46.13 1.50
Sparta lIla 8 5 2 1 12 '33.18 1.50
Kl. Rolduc 8 2 2 4 6 22.22 0.75
Limb..a 11 8 2 9 4 6 12.34 0.75
Sparta lUb 8 1 2 6 4 14.38 0.50

Door 'u beslissingswedstrijd wor,dt Sparta
lIla kampioen. ............

BEKERWEDSTRIJDEN.

Ie Klas.

Meer als andere jaren, was er spanning,
wi"edit jaar met de beker zou gaan strijken.
Over 't algemeen gaf men Pantarei de meeste
kans, maar ook Minor schakelde men niet uit,
terwijl men over 't hoofd zag, dat Sparta op
de bekerwedstrijden wel vaker rare dingen
gedaan had.

Pantarei was natuurlijk weer de gelukki,ge

- --- -



en trok 't vrij 1'Üt.Zoodoende zullen elkaar
het eerst moeten bekampen:

Sparta I---,Minor I 3-1.

Minor is eenigszins gehandicapt door inval,
Iers.

Sparta verschijnt met 'n groote versterking.
De eerste aanvallen zijn voor Minor, maaL'

voorloopig breekt de achterhoede der Spar.
tanen eIken aanval. Een enkele keer slechts
doet hun voorhoede 'n doorbraak op de Mi.
norgoal, maar ook hier schijnt men niet te
willen wijken, tot de zenuwachtigheid van de

, Minorkeeper, 't niet ingrijpen van de backs
den Spartanen de eerste kans opent om te
scoren (1-0). 'n Geweldige inzakking bij de
Minorploegj waarvan Sparta dankbaar pro,
fiteert en nog voor de rust de stand op 3~0
brengt.

N a rust speelt Minor even kalm door, ter,
wijl Sparta met alle macht blijft verdedigen.

Nog 20 minuten tijd. Vanaf dezen tijd zien
we de eene aanval na de andere op 't Sparta.
doel, en eindelijk heeft Minor ook succes, als
de linksbuiten na een ,goede ren met 'n mil'
gistraaI schot voor Minor ,de eer redt. Hard
zwoegen ze nu om 'n tweede puntje, maar
Fortuna is aan de overkant, bovendien ont,
breekt de stuwkracht in de halflinie en plaatst
de achterhoede de ballen te ver naar voren,
Zoo komt 't einde en heeft Minor verloren.

Zullen de hekkensluiters ook de kampioe;
nen nog kloppen?

Sparta I-Pantarei I 2-1.

Deze wedstrijd zal dus moeten beslissen,
wie houder van den beker wordt. Pantarei
heeft in 't begin 't beste deel van 't spel,
waarbij de Spartakeeper zich onderscheidt en
een van de Spartabacks zich vaak op unfaire
wijze van de bal meester maakt. Na 'n kwar-
tiertje spelens, weet de middenhalf van Pan,
tarei met 'n prachtig schot 't reeds zoo lang
verwachte puntje te maken (0-1). Even later
belandt echter bij 'n scrimmage de bal in 't
Pantarei-doel en de stand is gelijk. Nu ver-
zwakt Pantarei zichtbaar en wanneer eenige
minuten later de keeper de bal tegen 'n toe,
springende Spartaspeler schiet, is 't een ho-
peloos spel. Hierna is rusten,
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N a rust keert de Pantarei achterhoede vrij
goed elke vijandelijke aanval, maar heeft hun
voorhoede geen succes meer te boeken, zoo-
dat de stand onveranderd blijft en de Sparta-
mannen in 't bezit komen van de beker, on-
danks de overmacht van Pantarei.

He Klas.

De 2 sterkste elftallen spelen hier 't eerst
tegen elkaar, daar Sparta H 't vrij lot won.

Minor II-Limburgia I 5-4.

De eerste helft heeft Minor niet veel in te
brengen en heeft Limburgia ook 'n doelpun.
ten voorsprong, waarin Limburgia ook veel
beter spel leverde dan Minor. Na de rust
wordt er van beide kanten vrij ruw gespeeld
en in deze periode weet Minor een doelpunt
meer te maken, zoodat na 7 jaren, Limburgia
ongelukkig de beker verloren heeft. Van den
anderen kant zal er nu ook wel wat meer
spanning komen in de IIe Klas-bekerwed-
strijden.

Minor II-Sparta 11 2-1.

Beide elftallen gingen de eerste helft vrij
goed tegen elkaar op, doch na de thee valt
er toch wel eenige meerderheid van den kant
van Minor te bespeuren. Zij zetten dan 2
penalty's in doelpunten om, waarna Sparta
vlak voor 't einde door een vrij schot de eer
redt. Zoo komt Minor ook weer eens over-
winnend met de beker uit ,'t strijdperk.

BEK<ERWEDSTRIJDEN OP KL. ROLDUC.

Als ergens enthousiasme heerscht voor de
voetbalsport, dan niet 't minst onder de
"Klein Rolducenaren". Ik herinner 't me nog
van jaren geleden, hoe we vochten om de
kampioenstitel en hoe steeds 't hoogtepunt
werd bereikt in de bekermatchen Concordia.
Unitas. Zoo ook dit jaar. Er is fair gespeeld
en Unit as heeft de tanden 'Op elkaar moeten
zetten om de overwinning voor 't sterke Con-
cordia zoo klein mogelijk te maken.

Concordia I-Unitas I 4-2.

De elftallen verschijnen beide compleet.
Concordia laat zich dadelijk kennen als de
meerdere en 't duurt niet lang of de Mid-



voor schiet in met goed schot 1-0. Unitas
doet enkel sporadische uitvallen. De Unitas
achterhoede heeft de handen vol werk, maar
kan niet verhinderen, dat Concordia de stand
vergroot tot 2-0. Dan is Unitas aan de beurt
en met 't tegenpunt je voor Unitas komt
eenigszins 'n herleving 2-1. Concordia zet
door en weet de stand tot 4-1 te brengen.
Dat wordt Unitas te bar. Ze dringen op en
jawel ze weten 't einde met 4-2 te doen in>
gaan.

Unitas Ic-Concordia I 1-1.

Thans doet Unitas beter werk, maar. . . .
de voorhoede is te langzaam. Met alle
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krachtsinspanning forceert Concordia einde.
lijk 'n goaltje en weet de leiding te houden
tot aan de rust.

Na rust 't zelfde spel. Unitas is de moed
kwijt, doch wordt door de regen wat opge.
frischt en ze weten waarachtig te doelpun.
ten (1-1). Hiermee treedt 't einde in, waar.
door Concordia de beker toekomt met de
einduitslag 5-3.

Het Dagelijksch Bestuur

GBORGE SMEETS.
WERNBR SMEETS.
ANDRE V. D. REYT.

Hockey::Cricket~Club "Unitas".
Dit jaar is een succes voor onze club ge.

weest. We hadden meer leden dan ooit te
voren. Ze kwamen beter op. Hockeyen cri.
cket werden haast heel 't jaar door met veel
ambitie beoefend. Het spel werd gaandeweg
beter.

Op den 2den Pinksterdag hebben we voor
't eerst sinds ons bestaan 't durven opnemen
tegen een vreemde hockey.club uit Roer.
mond, die door ons oud.lid H. Delsing hier
was geïntroduceerd. Toen de gasten in 't veld
kwamen, en we za,gen, wat voor ,geweldige
kerels 't waren tegenover de jongens van ons
elftal, sloeg ons de schrik om 't hart. Toch
begonnen we den strijd met moed, maar we
moesten al gauw merken, dat de vreemden
ons de baas waren en vooral, dat onze ken.
nis van de spelregels nog veel te wenschen
overliet. Van beide kanten werd met veel

vuur gespeeld. De match trok de belangst~b
ling van heel Rolduc,en met een 4-2 neder.
laag waren we nog heel tevreden.

Het Olympische Hockey.tournooi te Am.
sterdam en onze eigen match tegen Roer.
mond, hebben de sympathie voor de hockey.
sport ook op Rolduc doen toenemen. Na
Pinksteren hebben we een aanzienlijk aantal
leden bijgekregen. In het zomertrÏD1ester
werd als gewoonlijk 's middags cricket en
's avonds hockey gespeeld. Het cricketten
zal nog heel wat oefenen vereischen, eer we
't tot een behoorlijk peil hebben gebracht.
Onze hoop is gevestigd op de jonge leden, en
we verwachten er 't volgend jaar weer
veel bij!

J. ROUPPE VAlN DER VOORT.
Secretaris.

Tennisclub R. T. C.

Langzaam heeft 't een vaartje genomen.
Eindelijk heeft Rolduc een tennisbaan.
Het langgesmade en altijd flauwgevonden

tennisspel kan nu volgens de regels gespeeld
worden.

Lang heeft 'tgeduurd vóór Mijnheer Direc.
teur heeft kunnen besluiten.

Maar eindelijk!
lDinsdag 28 Maart werd er volop gemeten.

Den volgenden morgen wordt ,de slabber.
moesgrond onbarmhartig uitgegraven en
sterke paarden dragen hem weg op zware
karren. Gebogen nekken, de bruine gespierde
pooten hoogheffend en neerploffend in het
losse zand.

Zoo wordt er gewerkt, een héél trimester
lang, gestadig en vooral gezapig.

Bij 't einde van 't laatste trimester, is ze



zóó ver klaar, dat er op gespeeld kan worden.
W'e h~bben dan ook aanstonds kampioens~

wedstrijden gehouden.
De rackets klonken als vioolpizzicato's.
Snel schoten de witte ballen over de zon~

beblakerde baan, en de grijsblinkende draad,
gespannen tusschen de gemeniede ijzeren
palen, rinkelde.

De oude R. T. c., de club die de tennis~
sport in Rolduc binnenbracht, bestaat niet
meer. Maar ze is veranderd in een nieuwe
R. T. C., gesplitst in twee tegen elkander op~
wegende afdeelingen A. en B.

Het ledental neemt toe op schrikbarende
wijze. Want laten we niet vergeten, dat er
voorloopig eerst één baan is. Maar gelukkig
is nu, hoop ik, iedereen tot de bevinding ge~
komen, dat tennissen niet jongens~minder~
waardig is, maar dat 't een sport is, die ver-
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eischt een groote behendigheid en een mees;
ter zijn over iedere spier.

Zelfs onze Heeren - vele tenminste -
zijn niet alleen tennisliefhebbers, maar ook
tennisspelers geworden. Een reden te meer
om te hopen op een toekomstig en bloei van
de R. T. C.

Wie weet!! Ik zie de Heeren nog eens on~
der mekaar kampioel?swedstrijden organisee~
ren. De banen komen vanzelf....

Het traditierijke Rolduc, zal zich aanpas~
sen aan den eisch van den tegenwoordigen
tijd. De machtige voet van Rolduc's Direc~
teur zal ruime en harde tennisbanen uit den
grond stampen, tot ontspanning en vreugde
van Rolduc's jeugd en bezadigd leeraarschap!

De secretaris v. d. R. T. C. Afd. A.,
J. H. WEEG ELS.

....................



SCHOOLJAAR 1927-1928
...

Leerarencorps
I. Priesterleeraren.

Van de Venne A. J. M. H., Directeur.
Benoemd 1898.

Nagant Dr. J. 1. H. J. B. 1901.
Rutten J. R. 1904; benoemd Pastoor Meche-

len Febr. 1928.
Backhuys 1. W. H. 1905.
Jacobs Dr. J. W. J. J. 1905.
Knops M. A. M. 1905.
Terstappen Dr. V. A. S. 1905.
Janssen Drs. 1. J. 1910.
.A'bsil Drs. Th. E. 1911.
Cr amer Drs. P. J. J. H. M. 1911.
Everts Dr. P. S. 1912.
Knops J. W. H. 1913.
Linssen L. W. 1913.
Deumens Dr. A. 1. I. 1913.
Van der Mühlen H. J. 1913.
Sittarz Drs. W. F. J. 1914.
Steinhardt Drs. J. 1914.
Metzemakers J. P. J. 1914.
Reijnen Drs. H. M. H. 1915.
Janssens S. B. E. M. J. 1916.
Hutschemakers K. C. 1916.
Smits A. M. J. H. 1916.
Gobbenhagen Prof. Dr. M. J. H. 1916.
Brouwers Drs. G. L. J. 1917.

Kurris Dr. J. M. H. 1917.
Sassen Dr. F. 1. R. 1919.
Zuylen A. H. H. J. 1922.
Adams J. H. 1923.
Boosten J. P. 1924.
Turlings H..J. H. 1924.
Hillebrandt W. M. A. 1925.
Teunissen 1. J. A. 1927.
Raeven G. J. H. 1927.

11. Leekenleeraren.

Eck P. J. A. 1910.
Vaessen J. H. 1921.
Bijvoet Ir. A. J. J. M. w.i. 1923.
Ross A. 1'. H. 1924.
Pieters W. L. H. 1925.
Willems G. H. 1926.
Janssen W. 1928.

111. Onderwijzers voorb. school.

Van der Heyden A. C. J. 1922, (Hoofd).
Cleven G. J. M. 1920.

IV. Muziekleeraren.

Rietra J. 1875.
Zeyen P. 1901.
Brouwers E. 1927,

............
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Leerlingen van het schooljaar 1927-1928
..

PhilosophieSup.
Bloemen Louis, Roermond.

... Brouwers Joseph, Sittard.
Cramers Jan, Thorn.
Damen Jo, Roermond.

@e Bot Henri, Ammerzoden.
de Vrede Giel, Maastricht.
Francken Leo, Roermond.
Franssen Fons, Roermond.
Funken Piet, Kerkrade.
Geurts Jan, Maashees.
Geurts Paul, Horst.
Gommans Engelhert, Blerick.
HelI Emmanuel, Duishurg.
Höppener Kees, Roermond.
Houhen Emile, Valkenburg.
Janssen Jan, Blerick.
Janssen Jan, Maarland.
Janssen Joseph, Roermond.
Kusters Arnold, Heerlen.
Meijs Vincent, Geleen.
Nievergeld Johan, Maastricht.
Rutten Lambert, Roermond.
Rijcken Jan, Heerlen.
Sars Adriaan, den Bosch.
Slijpen Jacques, Stevensweert.
Smeets George, Ottersum.- Swillens Huhert, Heerlen.
van den Dungen Louis, Eindhoven.
van Eijseren Joseph, Heerlerheide.
Vercoulen Henri, Venlo.
Verheggen Armand, Sittard.
Vliegen Hubert, Heerlen.
Wagemans Cor, Roggel.
Wagemans Willem, Neer.
Wint jens Eugène, Maastricht.
Wijnen Pierre, Gulpen.

Philosophie Inf.
Abels * Joseph, Simpelveld.
Adams * Mathieu, Beegden.

Arkenbosch Frans, Chêvremont.
Berden Jan, Blerick.
Berger ':' Otto, Venlo.
Berix ':' Giel, Stein.
Boost * Jacques, Roermond.
Chorus * Alphons, Munstergeleen
Debets * Joseph, Wylré.
Deckers ,~ Jacques, Heythuysen.

~.Duysens * Pierre, Eckelmde.
Fouraschen * Joseph, Maastricht.
Friedrichs * Wiel, Eygelshoven.
Geurts Antoon, Geysteren.
Habets Joseph, Kerkrade.
Hoogers * Piet, Horst.
In 't Ven * Cor, Melick.
Jansen Joseph, Tilburg.
Janssen * Henri, Venlo.
Jochems Henri, Meyel.
Keybets Pierre, Terwinselen.
Linssen * Jan, Velden.
Maessen * Jan, Wessem.
Nysten * Joseph, Bunde.
Ortmans Hubert, Mechelen.
Petit * Lambert, Meerssen.
Prompers Nico, St. Geertruid.
Receveur * Maurice, Venlo.
Reinartz * Jan, Waubach.
Riemersma * Jacques, Maastricht.
Rovers Rein, Reuver.
Schreurs * Theo, Maastricht.

. Seegers * Johan, Stevensweert.
Systermans Leo, Valkenburg.
Teeuwen * Paul, Tegelen.
van den Beuken * Gerard, Meterik.
van Rijswijck * Antoon, WelIerloy.

(van Thoor Joseph, Simpelveld.
Vinken Mathieu, Schaesberg.
Wermeling * Wim, Eygelshoven.
Wetzeis Henri, Chêvremont.
Willemsen * Pierre, Velden.
Wijshoff * August, Sittard.

*) Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1927-1928.
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Seminarie~Gymnasium
6e Klas.

(Çarlier Bernard, Groningen.
Franck Johan, Schaesberg.
Jaspar Joseph, Roermond.
Knops Pierre, Obbicht.
N elissen Winand, Venlo.
Possen Jan, Mechelen.
Smeets Werner, Bleyerheide.

...Snieders Willy, Dommelen.
Spuisers Joseph, Sittard.
Swillens Marcel, Heerlen.
van Wijngaarden Johan, Blerick.

Hibbeln Bernard, Amsterdam.
Hillebrandt * Joseph, Venlo.
Houben Hubert, Valkenburg.-Kessels * Jan, Eindhoven.
Kleikers Leo, Heerlen.
Lemmens Theo, Heerlen.
Moonen Joseph, Chêvremont.
Neyens Harry, Breda.
Nyst Louis, Kerkrade.
Paulussen Emile, Maastricht.
Quaedvlieg Hubert, Schaesberg.
Schillings Ernest, Weert.
Schoenmaeckers Emile, Sibbe.
Smeets Henri, Heerlen.
Spauwen Vi2tor, Gronsveld.
van den Ende Laurens, Heerlen.
Vermeeren Bas, Sevenum.
V oncken * Jo, Wylré.

5e Klas.

(Brand * Mathieu, Wylré.
de Bruyn * Theo, Roosendaal.- Goossens * Paul, La Hulpe.
Kortooms Jan, Raalte. t

,"Kruytzer * Hubert, Sittard.
Mesker Henri, Maastricht.
Mols Johan, Sittard.
Partouns Mathieu, Eysden.

/Paulussen Louis, Maastricht.
"'Pricken Leo, Nyswiller.

"'Ruffini Frans, Rumpen.
Smeets Willy, Weert.
Somen Henri, Wittem.
Tendijck * Jan, Venlo.
Weegels Jan, Weert.

2e Klas, te Afd.

4e Klas.

Coumans Joseph, Heerlen.
Dassen Hubert, Heerlen.
Ferket Aloys, Nieuw~Namen.
Geurts * August, Geysteren.
Habets Pierre, Kerkrade.
Linden Joseph, Heerlen.
N abben Jules, Sevenum.
Paulussen Paul, Maastricht.

_Renckens Bernard, Bingelrade.
Sen den Eugène, Voerendaal.
Truyens Henri, Spanbroek.
V oncken Hubert, Wylré.

- Wintermans* Antoon, Duysel.

Adams Antoon, Beegden.
- Baeten Jan, Heythuysen.
- Bongaerts André, Tegelen.

Brokamp Grégoire, Chêvremont.
(Franck Karel, Schaesberg.

Geduld George, Malang.
Hendrikse Theo, IJzendijke.
Herten Hans, Haanrade.

... Heuschen Johan, Nieuwenhagerheide.
Heijnen Pierre, Kerkrade.
Hommes Pierre, Maastricht.
Kieven Jan, Utrecht.

_Loyson Jules, Nieuwenhagen.
Spauwen Hubert, Eysden.
van Mierlo Jan, Eindhoven.

\V onken * Gerard, Budel.
Wiertz Willy, Kerkrade.

3e Klas.

Hendrix Henri, Grubbenvorst.
Hermans Piet, den Haag.

2e Klas, 2e Afd.

de Goede Jan, 's Heerenhoek.
Odekerken * Piet, Heerlerheide.
Osse Silvester, RaaIte.
Palmen Joseph, Schaesberg.
Penders Leo, Voerendaal.
Prickarts Joseph, Chêvremont.

- Rutten Peter, Hulsberg.
Snieders Frans, Dommelen.

tThiecke Herman, Maastricht.



Vaessen Louis, Kerkrade.
van de Voort Paul, Heerlen.
Verstraelen * Joseph, Heerlen.
Vrijdag * Louis, Eindhoven.
Widdershoven Leo, Kerkrade.
Wiertz Piet, Kerkrade.
Wolfs Pierre, Bleyerheide.
Zeyen Jacques, Chêvremont.

1e Klas, 1e Afd.

Boost * Alex, Gulpen.
Bos Joop, Groningen.
Breukers * Karel, Roermond.
Cremers * Joseph, Valkenburg.
Derks Arnold, ,Maastricht.
de Steenhuijsen Piters Hugo, Druten.
de Warrimont Cyrille, Noorbeek.
Gelissen * Gerard, Sittard.
Geurts * Jan, Meerlo.
Habets * Hubert, Welten.
Heuts Joseph, Beek.
Janssen George, Heerlen.
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Janssen Willem, Vylen.
Jaspers Jan, Klimmen.
Knops * Willy, Oirsbeek.
Laugs Willy, Meerssen.
Smits Harry, Oud~Valken burg.

1e Klas, 2e Afd.

Hundscheidt Jan, Heerlerbaan.
Meens * August, Berg~en~Terblijt.
Rademakers * Johan, Sittard.
Ramakers Joseph, Chêvremont.
Smeets * Joseph, Ottersum.
Vaessen Jan, Wynandsrade.
van ,den Ende Jan, Heerlen.
van den Hombergh Henri, Amsterdam.
van Gendt Jan, Westervoort,
van Kessel Johan, Overschie.
van Wely Harry, Roosendaal.
Verharren * Piet, Sevenum.
Vondenhoff * Alex, Kerkrade.
Vreuls Joseph, Nieuwenhagen.
Wilms Jo, Helden.

............

Hoogere Burgerschool
Se Klas.

Beuskens Frans, Gulpen.
Boerland Marinus, Nieuwe~Pekela.
de Moll Johan, Steende ren.
Henquet Willy, Eysden.
Houba Frans, Maastricht.
Kramers Willy, ,den Haag.
Krekelberg Max, 'Maastricht.
Lammers Robert, Someren.
Martens Willy, Valkenburg.
Ruiters Johan, Kerkrade.
Simons Henri, Maasniel.
Vallen Jules, Ottersum.
van ,der Meer Jan, Roelofarendsveen.
van Mourik Henri, Lith.
van Poelvoorde Frans, Heerlen.
Vineken Hubert, Mechelen~Wittem.

-Wa:lraven Alex, Kerkrade.

4e Klas.

Beuskens Jan, Gulpen.
-Budé Jan, Maastricht.

Camma:ert Theo, Honteni88e.

de Charro Joseph, Vught. t
Erens * Marc, Arnhem.
Franssen Jacques, Venlo.
Höppener Willy, Roermond.

-Jennekens Theo, Valkenburg.
Leenderts Theo, Rotterdam.
N oëls Hans, den Haag.
Ros Piet, Padang.
Simons Joseph, Heerlen.
van Goor Frans, Malang.
Vossenaar * Frits, Heerlen.
r~ijffels Hélair,e, IJz.endijke.

3e Klas, 1e Afd.

BIommers * Adriaan, Eindhoven.
Borghstijn Henri, Almelo.
Deckers Hein, Heerlen.
Dessing George, N aa1dwijk.
de V reede Piet, Noordwijk.
Dooper Robert, Tjerkgaast.

(Ï<:lbert Willy, Rotterdam.
Gelens * Jan, Bussum.
Gerards Paul, Heerlen.



Koomen * Piet, Zwaagdijk.
Krekelberg Eddy, Maastricht.
Meens J oseph, Klimmen.
Nijssen Eduard, Eindhoven.
Peijnenborg Jan, Goirle.
Reuters Hubert, Schaesberg.
Rouppe van der Voort Jan, den Haag.
Stammeshaus Wilhelm, Lho Nja.
ten Doeschate Jan, Zwolle.
van der Heijden Alphons, Wageningen.

3e Klas, 2e Afd.

.. Cammaert Gust, Hontenisse.
file Jong * Jan, Arnhem.
Gerritsen Frans, Arnhem.
Grijpink * Henri, Arnhem.
Rood Piet, Bovenkarspel.
Rouppe van der Voort Jan, Vught.

_Rouppe van der Voort Vic, Vught.
Tempelman Antoon, Soenghei Poetih Galang.
Terwisscha van Scheltinga Sjouke, Nijland.
Toben Jan, Amsterdam.
van Agt * Antoon, Geldrop.
van Beukering Leo, Voorburg.
van der Sande Piet, Breda.
van Susante Jan, Boxtel.
van Tilburg Antoon, Waalwijk.
van Wa es Gerard, Westdorpe.

_van Wersch Joseph, Simpelveld.

-<:van Wylick August, Venlo.
Vermeulen J oseph, Beuningen.

2e Klas, te Afd.

_Arntz Arnold, Millingen.
Belt jens Hubert, Roermond.
Brand Jan, Wylré.
Brull Grégoire, Spekholzerheide.
Cremers Arthul', Gulpen.

(grijns Johan, HeMen.
de Nijs * Kees, Bergen.op.Zoom.
Dessing Henri, Naaldwijk.
de Wit * August, Helmorr~.
Evers Willy, Roermond. .
Haagmans Willy, Chêvremont.
Hartmann Joop, Delft.
Houba René, Maastricht.
Janssen Herman, Lith.
Kleynen Herman, Sittard.
Linthorst Henri, Wilp.
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_Maas * Willem, Voorburg.
Meyer * Antoon, Zalt.Bommel.
Ot jens Piet, Dongen.
Tilman René, den Bosch.
van Eechoud * Theo, den Haag.

2e Klas, 2e Afd.

-Gadiot Jan, Eygelshoven.
Meijs >I<Louis, den Haag.
Pernot Thomas, Obbicht.

_.Remmers Jan, Arnhem. '1-Rietveld ,~ Pierre, Amsterdam. ..
Ruiters Nico, Kerkrade.

-Schoemaker Hein, Devènter.
Schoemaker Piet, Deventer.
Smeets * Albert, Maastricht.
Ten Bosch :Willem, Overschie.
Toussaint Willy, Bandoeng.
van Daal, Lambert, Horst.-van der Heijden >I< Piet, den Bosch.
van Loo Emile, Schin.op.Geul.
van W oer.den Leo, Nijmegen.

- Vencken Michel, Papenhoven.
.. Vreuls Joseph, Nieuwenhàgen.
..Nreuls Victor, Wehl.

.. Wijffels Maurice, IJzendijke.

te Klas, te Afd.

Bruinsma Piet, Amsterdam.
Cals * Jacques, Schaesberg.
Dercks Jan, Bergen.op.Zoom. .
Gerards ,~Joseph, Heerlen.
Haesen Victor, Wijk.Maastricht.
Heynen Jules, Boxmeer.
Jansen * Frans, Weert.
Janssen Antoon, Lith.
Leijenaar Jan, Rotterdam.
Lohle Carl, Tilburg.

- Lohuis* Henri, Tubbergen.

Riemersma Willy, Maastricht.
Rietveld >I<Jan, Amsterdam.".

...Roling * Gerard, Amsterdam.
-Schiffelers Leo, Spekholzerheide.

Tempelman Hans, Soenghei Poetih
\Je Riele * Henri, Almelo.

van Geffen * Herman, den Haag.
van Hout Antoon, Mill.
van Rooy * Jan, Vierlingsbeek.
van Yloten Frans, Rotterdam.

Galang.



te Klas, 2e Afd.
Beurskens Joachim, Tegelen.
Crombach Jacques, Kerkrade.
de Vreede * Simon, Noordwijk.
Dijkstra * Sjoerd, Gendringen.
Franssen Hans, Venlo.
HoIthuis * Theo, Blerick.
Houben * Archy, den Haag.
Leistikow * Paul, Amsterdam.
Lengs Willem, Venlo.
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Lennaerts Jan, Hoensbroek.
Muijrers * Joseph, Simpelve1d.
Pappers Harry, Valkenburg.
Pauwels *F1oris, den Haag.
Peters Ferdinand, Hoensbroek.
Slinger * Henri, Groningen.
Stoffels Marcel, Brunssum.
Vaessen Willy, Wijnandsrade.
van Susante Charles, Boxtel.
Verster * Jan, Gilze.
........

Hoogere Handelschool
5e Klas.

Bles Bernard, Ellecom.
Boots Jacques, Beemster.
Eygenraam Louis, Dordrecht.
Kleikers Charles, Heerlen.
Kraakman Gerard, Utrecht.
Lebens Henri, Born.
Linssen Lambert, Spekholzerheide.
N abben Eduard, Sevenum.
Rutten Frans, Kerkmde.
van de Reijt André. Ginneken.
van de Venne Fernand, Echt.
van Riet Johan, Linschoten.
Vennekens Jacques, Neer.
Willekens Adrien, Reusel.

4e Klas.

Boost Johan, Gulpen.
Crijns Henri, Helden.
Gerritsen Antoon, Arnhem.
Hübben Willy, Eygelshoven.
Lohuis * Hendrik, Groot Agelo.
Meussen Eduard, Valkenburg.
N adaud Rudi, Maastricht.
Spauwen Joseph, Gronsveld.
van Hegelsom Jan, Grubbenvorst.
Vissers René, Wessem.
V reuls Herman, N ieuwenhagen.

,'Vonken ':' Piet, Budel.
Zweypfenning Victor, Venlo.

............

Voorbereidende Klas
te Afd.

Alsdorf * Jan, Valkenburg.
Bey * Joseph, Kerkrade.
Bos * Antoon, Groningen.
Boss * Peter, Chêvremont.
Bröker * Frits, Schaesberg.
Claus * Wim, Eygelshoven.
de Steenhuijsen Piters * Emile, Druten.
Drenth * Herman, Oude Pekela.
Göttgens ,~ Joseph, Vaals.
Herzberg * Armand, Roclenge.
Hillebrand * Antoon, Weenen.
Hinskens * Johan, Terwinselen.
Hoekx EmiIe, Valkenswaard.
Jeuken * Hubert, Maastricht.
Martens * Richard, Valkenburg.
Moonen * Peter, Hoensbroek.
Moubis Tony, Eindhoven.
Stevens * Alphons, Valkenburg.

2e Afd.

Bessems * Leo, Heerlen.
Budé Albert, Maastricht.
Herberichs * Frans, Kerkrade.
Muyres * Emile, Sittard.
Nyst * Charles, Kerkrade.
Reiss * Willy, Heerlen.
Souren * Hans, Vaals.
Steenhuis Harry, Antwerpen.
Steenhuis Paul, Antwerpen.
Stoffels * Elbert, Brunssum.
Thönissen * Jacques, Herten.
van Aken * Antoon, Oudenbosch.
van Loo * Joseph, Kerkrade.
van Mossel * Wim, Wageningen.
Wubbe * René, Vught.
Wijnen * Pierre, Waubach.
Zwijsen * Max, den Haag.



PERSONALIA.

De H. Priesterwijding ontvingen:
M. Arts r F. Peeters
V. Boosten Th. Pol
P. Castermans J. Schreurs
Th. Geelen J. Spee
A. Janssen E. Thissen
J. Lanckohr A. Tijssen
A. Lebens P. van der Sterren
A. Peeters 1. Versterren

van het Bisdom Roermond,

B. Palla,
van het Bisdom Szolnok (Hongarije).

C. N otermans,
van de Congregatie van het Goddelijk

Woord (Steyl).

De volgende examens werden afgelegd:
aan de Universiteit van Leiden:
1. Schreinemacher, doet. recht.
E. Kruytzer, Pr., doct. wis- en nat.
A. Hoogeveen, doct. scheik.

aan de Universiteit van Groningen:
A. van der Werff, doct. wis- ,en nat.
J. Brenninkmeyer, do ct. med.

aan de Universiteit van Utrecht:
J. Schönefeld, doet. pharm.
B. W östen, cand. med.
A. Koek, doet. med. en semi-arts-ex.
Th. van Wely, doct. med.
J. Beckers, doet. med.
E. Pinekers, doet. med. en semi-arts-ex.
W. van Thiel, doct. med.
F. V oncken, cand. wis- en nat.
E. Panhuysen, doet. recht.
A. Verbeek, arts-ex.
J. Martens, doct. pharm.
J. Gozé, cand. med.
J. Gökemeijer, cand. med.

aan de Universiteit van Amsterdam:
K. Receveur, cand. med.
K. Berger, doct. recht.

1927-1928.

............

aan de Universiteit van Nijmegen:

F. Stroux, Pr., cand. klass. lett.
H. de Rechter, cand. recht. (cum laude).
St. Smeets, cand. recht.
1. Evers, Pr., cand. germ. t. en lett. (engelseh).

aan de Technische Hoogeschool van Delft:
B. Oomen, prop. bouwk.
J. van W-aes, cand. werkt.

aan de Handelshoogeschool te Rotterdam:
J. Cobbenhagen, Pr., promo hand. wet.
G. Verhaegen, ex. h. e.
J. Meyerink, ex.'>h. e.

aan de Landbouwhoogeschool van Wage.
ningen:

.N. ten Doeschate, ing. ex. ned. Mb.
J. Koenraadt, ing. ex. ned. Idb.
W. Dekker, ing. ex. ned. Idb.

Notariëel Staatsexamen:

J. Nijsten, Ie ged.
G. Smeets, Ie ged.
H. van Dortmund, Ie ged.
1. Martens, Ie ged.
1. Reinar,ds, 2e ged.
H. MüHer, 2e ged.
1. Nouwen, 3e ,ged.
A. van Eekelen, 3e ged.
A. Esser, 3e ged.

Ex. Aardrijkskunde M.O.:

H. Zuylen, Pro
(de examenlijst is afgesloten I Juli)

Werden Benoemd:

tot Kanunnik van het Kathedraal Kapittel
van Roermond:

Prof. P. Geurts, hoogleeraar a. h. Seminarie
te Roermond.

J. Peeters, oud.directeur van het Bisschoppe.
lijk College, te Roermond.

tot Eere.Kanunnik van het Kathedraal Ka.
pittel van Luik:

J. H. Wouters, pastoor.deken, te Maastricht.



tot Rijksarchivaris in Limburg:
Dr. W. Goossens, Pr., te Maastricht.

tot Lid van het Hoog Militair Gerechtshof:
P. van Munnekrede, kolonel van den Gene~

ralen Staf, Directeur van de Hoogere Krijs:
schoO'I, te 's-Gravenhage.

tot 'Advocaat-Generaal bij den Hoogen Raad
der Nederlanden:

Mr. W. J. Berger, te 's Gravenhage.

tot Buitengewoon Hoogleeraar aan de R. K.
Universiteit te Nijmegen:

Mr. G. Russel, te Amsterdam.

tot Lector aan de R. K. Universiteit te Nij.
megen:

Mr. B. Hermesdorff, te Deventer.

tot Ridder in de Orde van den Nederland,
schen Leeuw:

W. e. J. I. Kipp, lid der Gedep. Staten van
Noord.Brabant, te Megen.
Dr. J. F. M. Sterck, letterkundige, te Haarlem.
P. van Munnekrede, Kolonel van den Gene.

rale Staf, te 's Gravenhage.

to't Officier in de Orde van Oranje.Nassau:
P. P. J. Nicolaije, pastoor.deken te Heerlen.
Mr. F. Erens, letterkundige, te Houthem.

tot Ridder in de Orde van Oranje.Nassau:
Mr. B. M. Berger, bur.gemeester, te Venlo.
A. A. T. A. Bloemarts, ontvanger reg. en do.

meinen, te Nijmegen. .

M. J. Janssen, pastoor, te Meerlo.

tot Ridder in de Orde van den H. Gregorius
den Grooten, van den H. Stoel:

Mr. P. Truyen, hoofdinspecteur van het 1. 0.,
te Roennond.

tot Ridder.Grootkruis van het Legioen van
Eer, van Frankrijk:

J. M. J. H. Lambooy, Minister van Oorlog,
a.i. van Marine, te 's Gravenhage.
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OVERLEDENEN.

(achter den naam is het geboortejaar
aangegeven).

M. van MuIken (1871), pastoor Ubachsberg,
te Heerlen.

Jhr. Mr. E. van Aefferden (1862), lid Gedep.
Stat., te Roermond.

Th. Berendsen (1903), te Zevenaar.
W. J. Seegers (1899), rustend priester, te

Roermond.

L. Custers (1901), med. stud., te HiHegom.
P. F. Madou (1863), pastoor, te Panningen.
R. A. Schroeder (1854),kanunnik, deken en

pastoor, te Gulpen.
M. H. J. Kissels (1860), pastoor, te Ulestra.

ten.

A. Vogels (1883), notaris Nieuwenhagen, te
Kerkrade.

L. J. H. Roebroeck (1899), te Houthem.
M.1. H. Nuchelmans (1849), rustend pastoor,

te Kerkrade.
Ir. P. M. e. Nicolai (1882), te Utrecht.
P. J. B. H. Meuwissen (1856), te Echt.
e. J. H. M. L'Ortye (1858), pastoor te Meche.

len. Wittem.
M. Bauduin (1854), kanunnik, rustend deken,

te Venlo.
H. A. van de Laar (1859), rustend pastoor, te

Maastricht.
Jhr. B. von Bönninghausen tot Herinchave

S.J. (1859), te Katwijk.
J. L. H. Gerards (1890), te Heerlen:
J. N. Snackers (1856), oud.directeur Rijks.

dagnormaalschool Roermond, te Helmond.
Mr. A. H. J. Russel (1857), oud.notaris, te

Geleen.
J. Kortooms (1908), leel"ling Rolduc, te Raaite.
J. van Beckhoven (1899), te Leur.
J. de Charro (1910), leerling Rolduc, te

Vught.
R.I.P.

....................



PASTOOR J. RUTTEN
Leeraar Rolduc 1904-1913, Provisor 1913-1928.

Prof. Mr. G. RUSSEL,
. Hoogleeraar R. K. Universiteit.

Mr. B. HERMESDORFF,
Lector R. K. Universiteit
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IN MEMORIAM.
............

Frans Madou.
27 November 1.1. overleed op 64.jarigen

leeftijd de Z. E. Heer Peter Franciscus Ma.
dou als pastoor van de Limburgsche parochie
P,anningen. Met diepe droefenis, en met niet
minder erkentelijkheid in de ziel hebben de
Panningsche parochianen toen hun zorgza.
men herder grafwaarts gedragen, daardoor
tegelijk warme hulde brengend aan zijn ze.
genrijkenarbeid in hun midden.

Ook hebben verschillende katholieke hla.
den met groote waardeering geschreven over
de groote verdiensten, welke de overledene
zich verwierf, niet het minst op het gebied
van onderwijs en opvoeding.

Het zijn vooral deze laatste, welke den af.
gestorvene recht geven op een dankbare her.
innering in ons Jaarboek. Pastoor Madou
immers was oud.leeraar van Rolduc. Bij zijn
H. Priesterwijding (1886) werd hij door zijn
kerkelijke Overheid aangewezen, om leeraar
te worden aan onze scholen. Eerst ging hij
een paar jaar Fransche taal en letterkunde
studeeren aan de Groningsche Universiteit
en begon toen reeds zijn onderwijs. Daartoe
verkreeg hij volledige bevoegdheid, toen hij
in 1890 met schitterend gevolg zijn B.akte
M. O. behaalde. Zijn leeraarspositie te Rol.
duc bekleedde hij tot December 1910, toen
hij tot pastoor benoemd werd te Mook. In
1921 werd hij verplaatst naar Panningen.

Ruim 20 jaar is Madou dus te RoMuc werk.
zaam geweest en heeft hij ononderbroken
zijn studie voortgezet. In verschillende we.
tenschappelijke tijdschriften leverde hij bij.
dragen; hij was vast medewerker aan een
tijdschrift voor Handelskennis en Handels.
correspondentie en v~n zijne hand versche.

Jan Kortooms

In het afgeloopen schooljaar ontrukte de
dood aan Rolduc twee zijner leerlingen, n.l.
Jan Kortooms van Raalte ~n Joseph de Char.
ro van Vught.

nen ,de alom gewaardeerde Fransche Chresto.
mathie en de geschiedenis der Fransche Let.
terkunde. In al zijn geschriften kwam de
fijne, scherpe geest, de "esprit français" tot
uiting.

Ongetwijfeld staat den 'taUoozen oud.leer.
lingen deze priesterleeraar nog levendig voor
den geest. Zij herinneren zich zijn uiterlijk,
zijn breede voorhoofd, zijn schaars bedekten
schedel, zijn tintelende oogen en den luimi.
gen trek, die meestal om zijn lippen speelde.
Zij zien hem nog, zooals hij v'an uit zijn ka.
mer aan het oos'telijk front van ons huis het
drukke gedoe der jongens op de speelplaats
ga,desloeg, of de nog al krassende tonen van
zijn gramofoon (een primeur in die dagen)
deed klinken boven hun hoofden; zij zien
hem nog in de klas, altijd opgewekt, nu en
dan ook wel hevig, terwijl hij zich inspande
om de vaak onrustige jongens de kennis der
Fl'ansche taal en letterkunde bij te brengen;
zij zien hem nog op den stoel der waarheid,
waar hij met Franschen zwier }:Iet woord
Gods verkondigde. Ook herinneren zij zich
ongetwijfeld de onschatbare weldaden, welke
zij van hem als priester mochten onder.
vinden.

Het is hier niet de plaats om uit te weiden
over het goede, dat Pastoor Madou in zijn
beide standplaatsen als herder der zielen ver.
richt heeft. Wij mogen volst,aan met een
dankbare erkenning van het vele goede, dat
hij zoo lange jaren voor ons huis en onze
leerlingen gewerkt heeft. R. I. P.

ANNALIST.

en Joseph de Charro.
De eerste is betrekkelijk kort te Rolduc

geweest; September 1926 kwam hij hier op
de 4de klas Gymnasium en in JuH 1927 werd
hij bevorderd tot de 5de klas. Doch na de
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groote vacantie zagen wij hem niet terug.
keeren; de wreede kwaal, welke hem tevo.
rende studie in het Klein Seminarie van
Culemborg had doen staken, en waarvan hij
zich genezen waande, greep hem aan met
dubbele hevigheid in de dagen van rust en
ontspanning; zij sloopte binnen acht maan.
den zijn jonge krachten zoozeer, dat hij 21
April 1.1. afgemat en afgestreden overging
naar het andere leven.

Het waren maanden van hitter lijden; hij
droomde zioh een mooie toekomst, w~eede
ontgoocheling! Rondom zich za.g hij de zor.
gen, de angsten zijner ,dierbaren; in zijn li.
chaam voelde hij in stijgende mate de beo
nauwende pijnen zijner vreeselijke ziekte.
Maar al dat lijden droeg hij gelaten, gedul.
dig, biddend tot God, bewust als hij zich
was, dat het diende tot de zuivering zijner
ziel, als voorbereiding voor den grooten tocht
naar den hemel.

Te Rolduc hadden wij Jan leer en kennen
en waardeeren als een plichtgetrouwen, diep
godsdienstigen jongen, wiens spoedig heen.
gaan wij oprecht betreuren. Omgekeerd had
hij Rolduc lief gekregen, zooals bleek uit de
wijze waarop hij op zijn ziekbed, uit de verte
het Rolducsohe leven volgde. Hoe gevoelig
en dankbaar ook toonde hij zich voor kleine
bewijzen van meevoelen, welke hem van
hieruit gewerden! En bijna stervend ver.
zocht hij, zijn laatsten groet over te brengen
aan Rolduc.

Zijn vroege dood was een pijnlijk verlies,
vooral voor zijne ouders. Hen trooste de
gedachte, dat het God was, die hem tot Zich
riep, dat hun zoon in korte jaren door
plichtsbetrachting en vroomheid, door met
christelijk geduld gedragen lijden vele ver.
diensten vergaderde voor den hemel, dat wij
te Rolduc hem gedenken in onze gebeden.

Joseph de Gharro werd leerling van Rol.
duc in September 1925 (2de H.B.S.). Onmid.
dellijk deed hij zich kennen als een uitste.
kend student, die dan ook bij het einde van
de opeen volgende schooljaren schitterend
slaagde ,en zijn naam vele malen genoemd zag
in de jaarlijksche lijst van prijzen en eervolle
vermeldingen.

Toch behoorde hij niet tot de jongens, die
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de aandacht op zich trekken en liefst bleef
hij op afstand; hij was een stille, nette, brave
jongen, die in eenvoud zijn plicht deed
en zijn hoofddoel zag in het opdoen van de
noodige kundigheden, in de beantwoording
aan de wenschen zijner ouders. Zoo trachtte
hij zich voor te bereiden op een eervolle po.
sitie in het latere leven. God evenwel heeft
anders beschikt.

Na de Kerstvacantie werd Joop ongesteld;
aanvankelijk dacht men niet, dat het ernstig
was, maar de jongen moest op het ziekbed
en zou er niet meer van opstaan. Een maand
lang werd hij verpleegd te Rolduc, vervolgens
enkele weken in het ziekenhuis te Kerkrade,
om vandaar vervoerd te worden naar de

ouderlijke woning, waar hij stierf op 12.~.
Van nabij hebben we Joop gadegeslagen

gedurende zijn lang en pijnlijk lijden; en zoo
hebben wij veel dieper dan voorheen den
blik kunnen slaan in zijn ziel, in zijn karak.
ter, in de treffende eigenschappen van geest
en hart, die hem sierden. Het waren zijn beo
scheidenheid, zijn onbaatzuchtigheid en zelf.
verloochening, zijn groote erkentelijkheid
tegenover hen, die hem goed deden, zijn
Godsvertrouwen en geduld, zijn blanke ziele..
reinheid, welke in de dagen van smarten zoo
schitterend aan het licht traden.

Het spreekt vanzelf, dat iemand, die ern.
stig ziek is, vele bewijzen ontvangt van beo
langstelling. Zoo was het ook met Joop, maar
al spoedig meende hij, dat er teveel voor
hem gedaan werd; hij was er verlegen mee.

Telkens als wij zijn kamer binnentraden,
kwam er een vriendelijke glimlach om zijn
beurtelings bleeke en roode lippen. ,,0, ja,
hij maakte het best" (ook als de koorts
brandde in zijn vermagerend lichaam). "Men
hoefde om hem niet ongerust te zijn." "Het
was niet noodi,g, dat 's nachts iemand bij
hem waakte."

Bij het bericht, dat zijn ouders hem, kwa.
men bezoeken, was zijn eerste gedachte:
"Kan moeder thuis wel gemist worden, kan
vader wel weg uit zijn zoo verantwoorde.
lijke practijk?"

'Met kinderlijke blijdschap en dankbaarheid
las en hewaarde hij de brieven en kaarten,
welke wij hem stuurden.

Wanneer hij fijne versnaperingen ontving,



beschouwde hij ze volstrekt niet als bestemd
voor zichalleen,doch moesten ander,en ze
met hem deelen. Niets van egoïsme, dat zoo
gemakkelijk zich ontwikkelt bij zieken, wa,>
bij dezen lijder te vinden. Te midden van zijn
smarten dacht hij nauwelijks aan zioh zelf
en voelde hij zich bijna ongelukkig niet te
kunnen vergelden, wat anderen voor hem
deden.

Bijna tot het laatste toe heeft Joop gedacht
dat hij genezen zou: "hij wilde zijn studie
heel gauw hervatten."Toen hij naar huis ver.
voerd wer,d, meer stervend dan levend, moes<
ten de voornaamste studieboeken mee, want
hij mocht geen jaar verliezen.

Zeker, meermalen scheen het einde nabij,
en dan moet de jongen wel tot de gedachte
gekomen zijn,dat zijn toekomstplannen bit;
tere illusies zouden wezen, maar nauwelijks
flikkerde hij weer op, of hij sprak van terug.
gaan naar Rolduc, van weer opnemen van
zijn boeken.

Men zegt, dat hopen tegen alle hoop in,
het typeer,end verschijnsel is bij lijders aan
de ziekte, welke onzen leerling grafwaarts
voerde.

'Maar m.L hoopte Joop vooral, omdat hij
een onbeperkt vertrouwen had op God, om.
dat hij zich zeker achtte van de bescherming
der Lieve Vrouwe van Lour,des; voortdu.
rend gingen zijn smeekingen om herstel he;
melwaarts; dit kind van Maria kon niet twij;
felen, of zijn hemelsche Moeder zou hem
verhooren.

Wat mij bijzonder trof in dezen zieke, was
zijn voorbeeldig, zijn heilig geduld. Weken
lang stonden wij dagelijks meermalen aan zijn
ziekbed, en telkens namen wij waar, hoe
de meedoogenlooze kwaal gestadig zijn
krachten ondermijnde; hij lag daar machte.
loos, hijgend, lijdend in de edelste deelen
van zijn lichaam, en toch herinneren wij ons
niet, ook maar eenmaal ontevredenheid te
hebben gemerkt, ook maar een enkele keer
een klacht te hebben vernomen van zijn
bleeke lippen.

Berusten in Gods wil, in Zijn pijnlijke be.
.schikkingen, was zijn wensch, zijn streven.

Zoeken wij een verklaring van die verhe.
ven stemming, dan kunnen wij ze alleen vin;
den in den diepen godsdienstzin, in de blanke
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onschuld van dezen reinen jongeling. - Die
hadden wij tevoren steeds bij hem waargeno;
men en ze kwamen niet minder op zijn ziek;
bed tot uiting.

Een heerlijk bewijs staat ons nog levendig
voor den geest: Reeds te Rolduc was naar
onze meening de toestand hopeloos; toen de
spoedige dood ons waarschijnlijk voorkwam,
stelden wij hem voor te biechten ,en te com.
municeeren. Tot het laatste was hij onmid;
deUijk bereid, het eerste vond hij niet noodig.
Toch drongen wij aan, het mocht eens de
laatste gelegenheid zijn. Toen kwam er op
eens iets bij den jongeling op, een soort ver.
ontwaardiging, een heilige schrik: "Meenden
wij, dat hij niet was in staat van genade?"

Alleen toen wij hem daaromtrent hadden
gerustgesteld, keerde de kalmte terug, en was
hij gaarne bereid te biechten.
Heel veel stichtends mochten wij vernemen
van degenen, die hem de laatste weken ver.
pleegden, zij waren vooral diep getroffen
door de fijnvoelende reinheid, die Jaop aan
den dag legde.

Onder de Paaschvacantie hebben wij den
zieke nog even bezocht. Wij schrokken, toen
wij zijn uitgeteerde lichaam aanschouwden;
het was nauwelijks meer dan een geraamte,
doch zijn gelaat, dat opnieuw den bekenden
glimlach aannam, kwam ons geheel vergees.
telijkt voor, het toonde in de pijnlijk scherpe
trekken zieleschoonheid en onschuld.

!De laatste levensdagen van Joop brachten
echt martelaarslijden, maar hij bleef zichzelf
tot het einde toe.

Toen de voorjaarszon het jonge, fl'issche
groen deed botten uit planten en struiken,
toen de natuur lachte in de weelde der eer.
ste bloemen, droegen wij het stoffelijk over.
schot van dezen jongen grafwaarts door
groene lanen, waarin de vogels hun lente.
vreugde uitzongen.

Waarom werd deze blanke lelie zoo vroeg.
tijdig afgesneden?

W'aarom werd deze veelbelovende jonge
man ontrukt aan onze vriendschap, aan de
liefde vooral van zijne ouders?

God alleen weet het. God zelf, zoo hopen
en bidden wij, is het rijke loon vOOr zijn
deugdzaam leven.
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Onze Mariabeelden.
............

Voordat men de lezing van een artikel in
een courant of tijdschrift hegint, ziet men
eerst naar de onderteekening. En gij hebt
dat ook gedaan. Ja, ik ben een oud.leerling.
En juist daarom maakten de mooie foto's van
de Rolducsche Mariabeelden, die me door de
redactie werden toegezonden, mij zoo blij.
De beeIden zelf had ik al lang niet meer ge.
zien. Ze stonden ver van mij af, daarginds
in Rolduc, op de zoo bekende plaatsen. Maar
nu kwamen ze ineens weer voor me staan.
En ze waren schooner geworden dan ik ze
ooit gezien had. Niet dat de fotograaf ze
opzettelijk had vermooid of geflatteerd.
N een, maar het was er mee als met het por.
tret van moeder. Toen ge ver van huis waart
en moeders portret in de handen naamt, en
al de lijnen en trekken van haar gelaat lang
en rustig volgen kondt, en met uwe oogen in
de hare staardet, zooals ge het nooit hadt
kunnen doen zoolangge nog bij haar waart,
toen gingt gij in dat gelaat nieuwe diepten,
nieuwe tee der heden, nieuwe schoonheid ont.
dekken. Als ge uwe Jaarboeken bewaart,
om daardoor uwen ouden dag te kunnen ver.
jongen, dan zal het u bij de beschouwing van
de portretten van uwe Rolducsche "Mère
Immaculée" ook zoo gaan. En dan zullen de
gewaarwordingen uit uw jeugd, die ge op
Mariafeesten en bij het bidden voor het
Mariabeeld, of zelfs bij een vluchtig opzien
in het voorbijgaan, doorleefd hadt, herleven.
En dat waren de beste en de schoonste. Want
wat men bij moeder voelt, is immers altijd
het beste en schoonste.

Het was een gelukkige gedachte van de
redactie van het Jaarboek al de 'Mariabeelden
van Rolduc te zamen te brengen. En de toe.
zending der verzamelde foto's was voor mij
een verrassing. Na de eerste bewondering
constateerde ik echter met een tikje zelfvot.
doening, dat de collectie niet geheel compIeet
was. Ik zag dat er één ontbrak. Misschien het
oudste en eerbiedwaardigste. En daar speelde
mij door den geest:

Zooals de grijze toren
Haar steenen beeltnis draagt,
Zoo draagt Rolduc in 't harte
Het beeld der Moedermaagd.

De voorstelling van de Boodschap des
Engels, de titulus Ecclesiae, werd waarschijn.
lijk reed,s bij het houwen van den toren in
de twaalfde eeuw daar aangebracht. In de
oudste stukken wordt de kerk genoemd "de
kerk van de H. Maagd en den H. Gabriël",
aan wie zij in 1108 werd toegewijd. Dezelfde
twee heiilgen vinden wij op het dertiende.
eeuwsche zegel der abdij.

Het is slechts een klein relief~beeld, zeer
verweerd door de felle westerstormen, waar.
aan het eeuwen lang geheel onbeschut was
blootgesteld. Toch moge het hier, èn om
zijne oudheid èn om de plaats die het in.
neemt, een vermelding vinden. Want terwijl
de andere beelden los in het gebouw ge.
plaatst zijn, is dit beeld met den toren en
met Rolduc als saamgegroei,d en een geheel
geworden. Het staat Rolduc in 't hart.

Zoo dragen de bewoners van Rolduc de
liefde tot Maria in het hart. De Mariaver.
eering neemt er - kon het anders, was het
Haar niet sedert acht eeuwen toegewijd? -
zulk een voorname plaats in, dat wie het niet
van te voren was, hier een vereerder van Ma.
ria worden moet. Mariafeesten en Marialie.
deren, Mariacongregaties en "pélérinage"
naar Schaesberg, en de bezoeken aan het ka.
pelletje in het veld op Zondagavonden in de
Meimaand, maken op een godsdienstig ,ge.
stemd jeugdig gemoed een indruk, die blijft.
Ook de mooie IMariabeelden werken daartoe
mede, meer dan men denkt. Van hun zielezub
vere wezen, hun zachte glimlach, hun gelaat
en handen, ja zelfs van het vredige lijnenspel
en de zachte golving van sluier en mantel gaat
iets uit, dat we onbewust in ons opnemen.

Als we door de lindelaan Rolduc naderen,
zien wij daar het beeld der Onbevlekte Ont.
vangenis. 1) Zooals het jaarschrift meldt, werd

t) Vgl. p. 15 van dit Jaarboek. (Red. R. J.)
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het geplaatst spoedig na de afkondiging van
het dogma. En de stijl van het beeld zegt ons,
dat het dateert uit den tijd van de herleving
dergothiek. Het is de Immaculata, de vlekke.
looze, smetteloos als de lelie in hare hand,
statig, rank engracielijk, de oogen zedig
neergeslagen. Aedes hasce defende: bescherm
deze woning, bidt het opschrift. Aan den in.
gang, neen, bij den toegang tot Rolduc ge.
plaatst, staat het daar om alle onheil af te
weren en den toegang te ontzeggen aan alles,
wat strijdt met Haren geest. Toch is het niet
de Machtige Maagd, de Virgo Fortis, die wij
hier voor ons zien. Dan ware hare houding
anders, dan ware haar blik moedig naar
voren gericht. Haar neergeslagen oogen spre.
ken alleen van zuivere innigheid. Maar dat
moet immers juist Rolduc's bescherming
zijn. De reinheid blijve, onder Maria's schut.
se, steeds zijn schild en wapen.

Nu ik dit beeld na vele jaren afwezigheid
weer zie, komen mij vooral twee momenten
uit het verleden voor den geest: de eerste
maal, dat ik door ,de poort naar Rolduc op.
ging, en, levendiger n'Og, omdat het langer
duurde, de vroege Meirnorgen, waarin wij
allen in een halven kring r'Ondom het beeld
stonden en baden en zongen om ,,\ln beau
jour" op onzen tocht naar Schaesberg. En
i'k zie weer de lichte zomerpakjes der jon.
gens en de veldflesschen op den rug.

Wie dit beeld bij het voorbijgaan even
gadesloeg, gaat in een eerbiedige, Ja bijna
vrome stemming verder, als door het voor.
portaal van een heiligdom, Door het groen
der boomen schemeren de zachtgrijze tinten
van t'Orenen gebouwen. Als wij voor den
eigenlijken ingang van het huis eenige oogen.
blikken blijven staan en bewonderend om.
hoog zien naar den mooien zeventiende.
eeuwschen gevel, dan zien wij het bronzen
Mariabeeld boven de deur met geopende
ármen ons moederlijk ontvangen en begroe.
ten. Het dateert uit het midden der 17e eeuw,
toen de westervleugel door abt van der
Steghe gebouwd werd. De slang aan hare
voeten zegt ons, dat het een voorstelling van
de Onbevlekte Ontvangenis is, en wijst er
ons op, dat reeds de Rolducsche Augustijner
koorheer en Maria als de Onbevlekte ver.
eerden.
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Het beeld in de crypt roept in den geest
der oudere oud.leerlingen de Rolducsche
Kerstherlllneringen wakker. Dan alleen, wan.
neer met Kerstmis de heele crypte één warme
lichtglans was, konden wij duidelijk het beeld
op het altaar onderscheiden. Dan flikkerde
er een krans van blauw.gelegasvlammetjes
omheen. Het beeld lis in barokstijl en het ge.
laat der H. Maagd spreekt van een kunste.
naar.

Het beeld der Sedes Sapientiae is waar.
schijnlijk gemaakt naar een ontwerp van Dr.
Cuypers en uit den tijd, dat deze de eerste
herstellingswerken leidde van de crypt. Het
is in den stijl der kerk, modern.Romaansch
van 'Opvatting en herinnert aan de oudste
Maria.beelden, waar het liefelijke meer op
den achtergrond gehouden werd. A:ls ge.
kroonde koningin zetelt Maria op haar troon,
terwijl zij zelf de zetel, ,de draagster is van
de Goddelijke Wijsheid, het menschgeworden
Woord. Uit hare strakke trekken en vast.
gesloten mond spreekt het rustige besef van
Gods allesbesNerende leiding. Iets van de
majesteit Gods, dien zij alleen onder alle
schepselen drag,en mocht, en die het Godde.
lijk Kind uit de oogen straalt, schijnt op haar
te zijn overgegaan. In hare linkerhand draagt
zij een gestyliseerde rozentàk. En het Kindje
houdt ons het psalmwoord voor: de vrees
des Heeren is het begin der wijsheid.

Niet voor dit statig strakke beeld hebben
wij het meest g,ebeden. Neen, het liefste
knielden wij v'Oor het Ro1ducsche Maria.
beeld, bij het middenpadder kerk. Dat sprak
tot ons door zijn zwijgenden mond, zijn ge.
loken oogen, zijn zacht neergebogen hoofd,
zijn over het hart gekruiste armen, waar.
onder Maria veilig haar hoogsten schat be.
waart. Was er ooit een Mariabeeld, waarop
de woorden van den H. Ephrem meer toe.
passelijk waren: "Maria is de lelie der rein.
heid; daarom is zij schoon en edel, stil en
ingetogen; daar,door boezemt zij bew'Onde.
ring in en eerbied", Bewondering en eerbied.
Ja, met bewondering en met eerbied hl'bben
we steeds naar haar opgezien. 'Bewondering
voor hare schoonheid, die daar in de grijze
tint van den steen zoo sober en onopgesmukt,
zoo rank en slank daar voor 'Ons oprijst. Eer.
bied voor hare zuiverheid, onder hare ge.



kruist,e
blauwe
pen.

'En daartegenover ons eigen hart, zoo woe~
lig en stormachtig. Hoe zouden wij daarin
onzen schat door het leven dragenl Al legden
we onze handen er op, het bleef steeds on~
rustig kloppen. En dan baden wij: "Aller~
reinste Maagd, bid voor ons",zooals het on~
derschrift op het Rolducsche prentje luidt.
Dat is het gebed, dat Maria ons bij de be~
schouwing van dit beeld van zelf op de lippen
legt.

Dit beeld heeft een geschiedenis. Volgens
de Rolducsche traditie is het ontworpen en
uitgevoerd door een niet~katholieken oeeld~
houwer uit Keulen. Toen hij bij het werk, dat
hem opgedragen was, aanvankelijk niet 'Vor~
derde, raadde zijn vrouw, die katholiek was,
hem aan, tot de H. Maagd te bidden. Hij
deed dit, en nu voelde hij zijn geest bezield,
zijn nand gesterkt en geleid, en voor zijn
oogen kreeg het beeld allengs vorm en leven.
Maria, die hij door zijne kunst zoo zeer ge~
eerd had, verkreeg voor hem de genade der
bekeering. Dezelfde voorstelling hebben wij
in Aken meer dan eens aangetroffen boven
ingangen en op de zijhoeken van gebouwen.

'Op het feest der Onbevlekte Ontvangenis

armen zoo ,diep en veilig als een
Alpenzee tusschen blanke bergtop~
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wijdt Rolduc zich ieder jaar rondom dit beeld
aan Maria toe. Dan knielt de nirecteur in
het middenpad vóór de witte chrysanten en
hernieuwt uit aller naam de opdracht. Deze
plechtigheid werd door een leerling der Rhe~
torica in 1907 in de volgende regelen weer~
gegeven:

Gegroet, gij Reine! Zie, aan uwe voeten
Wolkt der chrysanten witte weeldevloed;
Gij zijt zoo schoon, daar in den gulden gloed
Der blanke kaarsen, die u slank omstoeten.

En wij, uw ridders komen tot u,. . .. stil....
Vol vroom vertrouwen knielen wij terneder,
En wij hernieuwen de belofte weder.
En smeeken weer om kracht en vasten wil.

0 moge uw zegen altijd ons omzweven!
Moogt gij ons bijstaan in ,den harden strijd,
Maria! Maa'gd! die tevens Moeder zijt

. Van Hem, Wiens aanschijn Serafijnen
vreezen.

Wij zullen strijden kloek en zonder schromen,
Doch wij zijn menschen en zoo zwak en klein:
0 Moeder wil toch steeds genadig zijn
En ons in 't strijdgewoel ter hulpe komen.

OUn~LEERLING.

................

Het verheerlijkte Rolduc.
Er is ook een anecdotisch Rolduc: zooals

het reëel was in mijn jeugd en waarvan de
kleine jongen in mij verhaalt van zijn kame~
raadjes: het langdradige avontuur, waar heel
het jongensachtig vernuft en de kinderlijke
phantasie zich in uitgesponnen heeft. Dit is
het reservoir van menig grappig verhaal on~
der vrienden. Als ik vertel, en de eerwaarde
heeren leeraren (in hun bÏj'naam) ,door mijn
vertelsel wandelen laat, eD er .de lauwe af;
mosfeer in breng uit de lage witte eetzaal, de
geur van de heilige - ja, inderc.laad heilige!-
broodjes, waarde vogelen de8' hemels op

afkwanwq - ?f va~ deerwtenso~}.~' het bij... - . - .' .'.. <..

............

zondere element van den Vrijdag voor mij -
enzoovoorts, enzoovoorts!, - dan is dit een
ander Rolducdan Rolduc, zooals het mijn
heele leven reëel beïnvloedt. Dit wil ik noe~
men: het verheerlijkte Rolduc; het ligt op
den weg naar den hemel en het kan een
droom en een verlangen worden in de liefste
uren. Als 't regent of 't stormt en de handen
aan het stuur koud worden, dan gééf je eeni~
ge kilometers meer om in de lunchroom te
komen, waar men je al jaren kent, ,de kachel
brandt en je voelt, dat je altijd iets meer
bent dan een klant; ik voel dan een oude
trouwe muur van Rolduc naast mij.



Ik g'eloof dat dit, wat ik nu noem het ver,
heerlijkte Rolduc, bestaat bij iedereen, die
een tijd lang naar al de illusies van het vrije
leven gegrepen heeft, en di'e tenslotte over
veel tumult heen stil en ook wat wijs gewor.
den is en weer als het kind wil tot het
bloempje - wie van ons werd niet betrapt
aan 'n venster van zijn kamer of op het
paadje van zijn tuin, terwijl hij met 'n bloem
of 'n blaadje - of ook niets! 't is om 't even
- in de 'hand 'n heimwee had naar dat vij.
vertje in de ziel van 'Vóór 20 of 30 jaren -
of 10 jaren: de een rijpt vlugger dan de an.
dere! - dat boordevol gewassen was van vele
kleine belevingen, droevige en blijde, maar
helder! en, niet.waar, hadden we de porte.
feuille of dat boekje nog maar eens terug,
waarin een klaverhlaadje van vier stak bij
wat vreemde postzegels en in een heel intiem
hokje het onschuldige geheim van wat liefde
als lentebloesem uit een boomgaard eerbiedig
en schroomvallig 'Vereerd werd.

Ik wilde zeggen, dat het verheerlijkte Rob
duc iets reëels is en dat is de werkelijke
levenswaarde van Rolduc. Iets van Rolduc,
iets - wàt en wanneer en hoe, dat wordt je
je gewoonlijk niet bewust! - duikt plots op
of het glimt even, 't vlamt even of, ja dàt
ook!, gaat uren lang naast je loop en al" 'n
goedig verwijt van wat je nu bent en doet,
doch het is steeds van een witte eenvoudige
beelding, waarbij alles troebellijlit. Het laat
zich niet gauw vangen, sóms, maar dan ook
weet je,dat dit verheerlijkte Rolduc bestaat:
Rolduc met de inspelende aureool 'Van stille
luchten en rijpe wolken - of: de oude blanke
hand, stil.levend op een groen kleed - Rol.
duc in de wierook en in de sneeuw, onbe.
vlekt! - De herberg vol fijn pleizier, waarin
je eerzaam mag drinken en het klooster waar
alles gebenedijd is: de kost, die je eet, het
spel, wat je speelt, het Fransch, wat je
spreekt. De eerwaarde heeren leeraren - de
anecdote is nu uit hun gezicht, de groote
sigaar is nu in de stijl verheven en de kruin
is Benedictijns geschoren! - zijn allen ge.
treden in de geheime orde van de goedheid,
hun gebaren zijn gekuischt en vertikaal en de
gebeden hunner breviers, geïllumineerd met
gevoelige prentjes, worden tot rhytme in hun
schuifelende tred op ,de groote plavuizen der
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gangen: in den binnen tuin bloeien duizend
geraniums rood, het fonteintje spuit: in de
grootstad wordt ,de zwakke ziel, waarvoor zij
bidden, getserkt.

Nu zegt mijn vriend, dat ik romantisch
ben, zoo 'gauw ik aldus spreek over Rolduc.
Mijn vriend is zakelijk schilderen haat alle
romantiek - sentimentaliteit trouwens ook
- als een man en zijn parodie op 'n speech
'Vaneen bekend :dichter, die begon: "Rolduc
is romaansch, romantisch en Roomsch!" is
wel bekend. Doch eens heb ik hem het ver.
haal gedaan, hoe ik als jongen hield van de
maan. Mijn vriend sloeg me lachend op de
schouders: "Kom nou!" Ik zag de maan van
uit mijn slaaphokje langs de kerktoren alleen
in de lucht staan als een zeer goed ding, zeer
zacht en ruim. En omdat ik toen al iets on.
dervonden had van de bitsheid onder de men~
schen, gaf haar rond gebaar mij menigen
avond ,de goede illusie om ook zoo groot,
goed en zacht mijn weg te doen en wàt van
haar onbegrepen toover over de wereld te
spreiden. . .. Tóen heeft mijn vriend boven
een modern sneeuwlandschap een màan ge.
schilderd, die werkelijk iets van het wonder
had. Wij keken samen lang naar dit schilderij
en praatten over alles en nog wat - maar
niet o'Ver Rolduc en ,de maan - we wisten
het nu! - wèl over de sentimentaliteit in de
Litteratuur en de bruutheid in de Litteratuur,
over de perspectief van Césanne oende groote
waarde van stillevens, over den artistiekei1
rompstand en de hooge borst van sommige
onzer moderne crffici over beeldende kunst,
die zeer mooi praten kunnen maar van beeb
ding niets weten en hoe stom in "De Morgen"
de rubriek maar, wat heeft dit nu met
het verheerHjkte Rolduc te maken?

Terwijl ik op de boulevard loop, en aldu5
opgenomen ben in dat wat men het rhytme
van de grootsta,d noemt: - (men zegt: je
loopt vlugger, je draai is behendiger, je stok
heeft 'n elegante geste en je hoed ) -
huppelen mijn gedachten - als je dat ge.
dachten noemt - over het straatasphalt, lees
ik het nummer 'Van 'n auto af, blijf staan voor
de vitrine en terwijl ik een modekleedje mooi
vind, hoor ik plots kerkklokken. Ik geloof,
dat dit de eerste maal was ,dat ik een kerk.
klok in de stad hoorde luiden (ik woonde er



al twaalf jaren!) -er slaat geen mens eh een
kruis, 0 nee! - en er wordt niemand stil in
't gezicht, 0 nee: En juist op dat oogenblik,
terwijl de 'kerkklokken eenzaam boven de
stad zwerven - maar innig en zoet in hun
geluidl - drijft de reusachtige grijze duif van
het vliegmachien boven de straat. En omdat
ik niet op de drukte let, s'ta ik ineens voor
het g.eschminkte gezicht eener oude dame.
"De Engel des Heeren heeft aan Maria ge~
boodschapt" ach, bid dat hier, bid dat hier!
De oude dame is afgrijselijk en gelogen, en
oneindig ver~weg van de zwervende poëzie
der kerkklokken, duiven, die nergens het
neerstrijken gegund is. Toch wèl:ergens! -
Hier beneden leeft 'nander rhytme, mooi~
gemaakte gezichten, bont omhangen, lachen
en kijken verfijnd; de bel van de tram tinkt
gedurig en ongeduldig, uit 'n open café golft
de jaszband en rumoer - en tusschen dui~
zend geluiden en bewegingen slingert de
schreeuw van een bloemenventer de lucht in.
Zal hij de klokken ontmoeten? - rozen en
leliën, tulpen op straat. Iedere ,dame loopt
met een groote gemaakte roos op haar borst.

't Hoort zoo, dat ik in 'n café binnenga en
mijn hoekje zoek. En terwijl ik .denk van
welke zwijmelende lyriek dit alles .worden
kan, en vind hoe gecompliceerd dit alles is en
vervreemd van allen eenvoud, wil i'k alles
ordenen in mijn geest. Maar mijn God, is dit
geen orde? Ieder zit aan 'n tafeltje en drinkt,
eet, praat, lacht: 'n eigenaardig rumoer, de
kellners, zwart en wit .daarboven uit: men
bestelt, men ontvangt secuur -en boven het
rumoer keert telkens en telkens, rhythmisch,
mooi in 't accent: "Un demi 'bock", "Chou~
croute garnie" of iets anders. Is dat 'geen
orde? Dàn de orde van microben, die daar
krioelen. - Ik .denk, dat ik van morgen in 'n
wierook~geurende kerk zat 'en aan 't altaar
de orde zag, ik denk aan mijn schrijfbloc die
fijn blank op groen nu stil op mijn bureau
liggen moet. 'En tusschen deze opgedischte
menschen voel ik ineens, dat mijn jeugd
mooi was op 'n dorp: Ik heb er met bloote
voeten door natte weiden geloopen!

Op het marmeren tafelje ligt nu weer dat
verlangen; ik weet, dat het er vroeger, vroe~
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ger nog eens was: het lag naast mijn thema.
boekje op de bank. Ik zit er naar te staren.
Wat? Wat? Ik weet het niet. Maar iets er.
van ontmoet mij in de groote oogen van dat
kind, dat met zijn va.der in 't café is en om
't marmeren tafeltje speelt en in de muziek
van de viool, die wat te teer naast de piano
speelt uit de ziel van dien zwarten mooi en
jongen, die wel uit het Zuiden zijn moet. En
plots zie ik ver 'n anderen zwarten jongen,
die uit het Zuiden was. Hij speelde aandoen.
lijk. Het was in de trein, toen wij van de
moede kostschool naar huis reisden. En tus.
schen .de blijdschap van de luidruchtige ma!k.
kers was zijn lied zoo mild en zoo verweg,
dat ik mijn moeder en al mijn zusjes aan 'n
gedekte tafel zitten zag met stille monden
van hun glimlach, wachtend op mij. En ware
ik nu schilder gelijk mijn vriend, 'k zou nu
'n eindeloos landschap van sneeuw kunnen
schiLderen met 'n zeer ruime lucht, die goede
maan, die ik ooH ergens langs een toren ont.
moet heb, met 'n zeer oude, wat in mekaar
gezakte man met 'n lantaarn, die ik ooit er.
gens heb zien tasten langs een grijzen muur.
Ik ken nu een boom, 'n winterboom, als 'n
zwart hunkerend wezen, wat kreupel en
doorgewreten in de zwarte stam, met ver~
langende en zoekende takken tegen de
glooiing van 'n wei uit mijn geheugen: 'n
goede koe en 'n trouw paard grazen er en
op 'n vijver, onder aan haar voet, roeit 'n
bootje vol jongens, die zwanen stukken
brood toegooien. - Ach, het morgenroo.i
over 'n Rijnlandsch stadje in het dal en in
zijn straten een fluitdeun waarvan ik nog
ken: "Beim Rheinischen Wein, das muss ja
der Himmelauf Erden sein!"

Het morgenrood bouwt 'n koepel van uit
het dal naar den hemel. Fel! - 'en daarachter
van den hemel naar het avondrood: aureool,
daaronder ligt Rolduc.

Het heeft die groote aureool, omdat iedere
andere te klein is. Rolduc is verheerlijkt, be.
zit geestelijke schatten, waaraan duizend le~
vens heel hun leven drinken zonder het
'te weten. En als men 't weet, is 't niet te
zeggen. Misschien dat een Oosterling het zeg;
gen kon!
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In den nacht des jaars naar den "HollandschenElzas".
In het "Algemeen Handelsblad" (Amster-

dam) traffen wij de valgende keurige schets
aan, die we 'Onverk'Ort laten valge:p.,'Omdat 'ze
menigeen 'Onzer gewestgenaaten een anderen
kijk 'Opent dan zij vaak meenen te magen
hebben, 'Op de wijze, waarap in het Naarden
daar haagstaande menschen 'Over 'Onze pra-
vincie geaardeeld wardt.

De litterair geschreven causerie is te merk-
waardiger, 'Omdat ze in een niet-kathaliek
blad verschenen is.

"Den Hallandschen Elzas" naemt de schrij-
ver 'Onsgewest zeer typisch, en hij zet dan in:

Ik maest er vaar zaken zijn. Maar mijn
vriend, met wien ik zaa lang in de examen-
cammissie had gezeten, was van leeraar pas-
taar geward en en we hadden reeds herhaal.
delijk afgespraken, dat ik hem zau kamen
bez'Oeken.1)

Ik kan nag een gaede haekplaats krijgen
vaar de lange reis, een haekplaats achteruit
en buiten den tacht, waarin ik mij nestelde,
'Omte kunnen gaan pein'zen.

De ijzeren trein danderde 'Over de ijzeren
bruggen der graate Hallandsche rivieren met
haar thans zaa draefgeestig verschiet achter
het krullende, zwellende water. Van .de laat-
ste lange helling achter Hedel ralde hij ge-
naegelijk rammelend Brabant binnen. Over
de Breugelsche darpen, 'Over de Oirschatsche
hei was reeds de zwarte av'Ond aan 't vallen.

Oak in Nederland bestaan lange afstan-
den, in meerderlei 'Opzicht; aak in Neder-
land zijn 'Ontzaglijke heidevelden bijna zan-
der baarnen. En tusschen Naard en Zuid ligt
de 'Oude, gra'Ote waestijn der Brabantsche
Kempen als een barrière, die veel gemeen-
schap in Midden-Nederland m'Oet hebben be-
lemmerd, tusschen Maas en Schelde, die ter
zijde een druk verkeer kanden geleiden.

In een gaeie haekplaats van een glimmend-
frissche Hallandsche c'Oupé is het gaed pein-
zen, wanneer de av'Ond is gekomen, wanneer
een blauwe sigarenraak traag drijft randam
de eenzameglaeipit in het nabije plafand.

1) Met dezen vriend is klaarblijkelijk bedoeld
onze oud-Ieeraar de Z.E. H. E. Ribbergh, pastoor
te Houthem-St. Gerlach.

Achter de benevelde ramen der caupé staat
de lichtlaaze nacht 'Opde traastelaoze vlakte;
het eindelaaze slaan der stalen wielbanden
'Op de eindelaaze stalen rails is het rhythme
in mijn eindelaas peinzen: lange afstanden
tusschen Baxtel, Eindhaven, Weert en R'Oer-
mand. Ik peins 'Over het 'Oude étappen-ver-
keer tusschen de vestingen 's-Hertagenbasch
en Maastricht in de tijden van het Genera-
liteitsbestuur en van het beheer van den
Raad van State.

Ik peins 'Over den aangenamen, welgeda-
nen stadhauder Frederik Hendrik, 'Over
"Maay Heyntje", zaaals hij glanzend uit zijn
partretten kijkt en zaaals hij in den zamer
van 1632, frisch-vroalijk 'Opmarcheerend
langs de krankels van de Maas, heel taevallig
'Onze pravincie Limburg heeft uitgepaald. Hij
deed het z'On'der te weten wat het warden
zou.

Als ik aan Limburg denk, denk ik aan
Maay Heyntje, vaar wien 'Op Neêrlands
haagste punt, bij Vaals, een gedenkteeken
behaart te warden 'Opgericht. Hij veraverde
in 1632 Venia, Raermand, Sittard, Maastricht
en t'Oen hij daar platselinge verandering in
de palitieke 'Omstandigheden niet verder kan
gaan naar het Zuiden, taen maakte hij een
tacht naar het Oasten, een veroveringstQcht
tat 'sdHertagenr'Ode, tat 'Op den bergrand,
waar heer'lijk en rijk is gelegen de graate
12de eeuwsche Praemanstratenzer abdij, die
aak Rada Ducis 'Of R'Olduc is geheeten. 2)

Frederik Hendrik veraverde aldus, wande-
lend daar dit ramantische land, vaar Neder-
land het mijngebie!d, dat het nu heeft; van de
nieuwste staatsmijn Maurits in het Maasveld
te Lutterade tat aan de 'Oudste eerbiedwaar-
dige particuliere, de Damaniale, te Kerkradc
in het uiterste Oasten. Maay Heyntje ver-
averde vaar het vlakke Halland een vreemd,
wandervol, exatisch bergland van 'Overgraa-
ten, uiterst veelvarmigen rijkdam in geest en
in badem. Hij veraverde het, zander te we-
ten, wat hij deed. Hij veraverde het bij tae-

2) Hier vergist de schrijver zich. Rolduc was,
zooals men weet, een abdij van Augustijner-Ka-
nunniken.



val, op doortocht, tot tijdverdrijf. En in de
grillige grenzen van dit land staat zijn ver.
overend gebaar als het ware versteend, ver.
stramd, gestold, in de plotselinge stuiting van
zijn groote Oranjegedaêhte, die eeuwenlang
heeft geleefd.

De HoUandsche sneltrein dondert in den
zwarten winternacht Mooy Heyntje achter.
na, langs de kronkels van de Maas. langs de
stille booglampen van het groote, nieuwe em.
placement van Maasbracht 3), tot bij de
grootsche, nieuwe bouwwerken van het Sit.
tardsche station, waar alles nog voorloopig
is, in een Amerikaansehen staat van wording.

. \Daar wachtte in de klamme duisternis in
den modder der stukgerëden wegen van het
in aanbouw zijnde station, het vierwielig mo.
torrijtuig, dat sneller naar "Heerlen zou kun.
nen voeren dan de lokaaltrein.

Men voelt er zich binnengetreden in de
zwoele, zwaar geladene sfeer van dit land,
dat daar afhangt naar het Zuiden, vastgehou.
den als een tros onder de wondere versmal.
ling tusschen Roosteren en Susteren, door
welke in droevige lichtIooze winterdagen ont.
wapende Duitsche troepen marcheerden....

Ingetredèn in het land, dat daar ligt, grillig
en vreemd als een reusachtig omgestort
brokstuk nog dreigend met verder te vallen;
als het silhouet van een onvoltooid bouw.
werk; vormloos als een natuurmonument en
aldus vol diep indrukwekkende vormen: de
machtige, geweldige tors van Frederik Hen.
driks onvoltooide daad; inderdaad en letter.
lijk als de onuitsprekelijke schoonheid eener
UnvoUendete... .

Oorlogstrofee van den Oranje.vorst, opge.
stapeld van bergen, bosschen en rotsen, op
dezen vooruitgeschoven post onzer :grenzen.

En reeds doet zich op van verre, benau.
wenden dreigend als een groote, uitgestrekte
brand, hoog tegen den nacht; wilde vlam.
men; spookacht'ige, witte wolken van stoom,
vele, stille stippen van hooge booglampen
rondom zwartijzeren torens en vage gevaar.
ten; vele, vele schimmen van menschen, ge.
doken onder hun pet en hun wintersche duf.
fels, samengegroept bij de helverlichte in.
gangshekken en loketten van dit sombere

3) Bedoeld is: Susteren.
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feestterrein: de emplacementen van de staats.
mijn Emma. Daar beneden, onder áen zwar.
ten grond, onder de hoogte van den zwarten
nacht, daar worden bij kleine lampjes zwarte
kolen ,gedolven.

De pastoor ontving ons op den drempel
van zijn huis, dat van bepleisterae zandsteen
gebouwd, al zoo vreemd, zoo Zuid.Euro.
peesch, zoo Romaansch, Fransch aandeed,
achter het simpele hek in den bepleisterden
buitenmuur, achter de boompjes in de groen.
houten bakken naast het gecementeerde klin.
kerpad; de pastoor zoo vreemd voor ons 'in
de lange Romeinsche toog en de glanzend.
zwart.zijden ceintuur erom heen :gewonden,
vastgemaakt in een grooten strik op de len.
denen, terwijl wij hem in het Noorden niet
anders zagen dan in de Engelsch.Duitsche
priesterdracht: collard op zwart plastron ,en
dof.zwart redingote.

Hoe ver waren wij hier van Holland na nog
geen zes uren reizen; hier in een Zuid.Lim.
burgsche dorpspastorie, ver als in een
vreemd land, veel verder naar het scheen
dan hemelsbreed kon worden gemeten, van
het hartje van Holland, dat ergens, ,diep on.
der den zwarten nacht begraven leek, terwijl
wij het nog kort geleden bij nuchter middag.
licht hadden aanschouwd.

Maar de pastoor en ik, wij kenden elkaar
goed. Dien avond zaten we tegenover elkaar
bij het vuur :in de intimiteit ,der winteravond.
lamp, in de blauwe wolken van onze sigaar,
in de hoorbare stilte van den dorpsnacht.

Wij spraken over studie en over examens.
Ende pastoor vertelde van zijn Limburg en
van zijn boeren; van de mijnen ,en van de
nooden en gevaren der mijnwerkersbevoI.
king; van den strijd der vakvereenigingen;
van de toekomst van 'dit snel geïndustr'iali.
seerd gebied, dat toch nog naar méér indus.
trie verlangt, om de kinderen, om de dochters
der mijnwerkers vooral, aan eerzamen arbeid
te helpen. De pastoor vertelde van de nabije
Pruisen en van de nabije Belzen; van Aken,
Luiken Maastricht en van den eenzamen,
schatrijken Belgischen baron, die op het
groote goed woont, vlak bijzijn kerk, dat hij
toevallig geërfd heeft van zijn bloedverwan.
ten, die het kochten, toen België en Holland



nog één waren. En hij vertelde van door de
Franschen na 1794 gesaeculariseerde abdijen
en van zijn eigen kerk, die ook een abdij.
kerk geweest en in de 18de eeuw, in den tijd
der Oostenrijksche heerschappij over Zuid.
Nederland, in barok.trant nieuw opgebouwd
was ter vervanging van een héél oude Ro.
maansche, waarvan niemand wist, hoe ze er
precies uitgezien had.

Dien nacht sliep ik in een Zuid.Limburg.
sche dorpspastorie. Achter de heuvelen was
de stille schijn der mijnen van Heerlen, ook
in den nacht in volle werking. De torenklok
bleef bij haar taak, de uren af te roepen met
schorre metalen stem. En ik dacht er aan,
hoever ik hier was van het hart van Holland,
hier in den N ederlandschen staart, die stomp
afhangt naar het Zuiden, staart, die gróóte
beteekenis heeft. Staart als van een hond, die
Nederlands humeur kan verraden. Staart als
een kruidje.roer.memiet. Staart als van een
walvisch, waardoor Nederland zich met
kracht en snelheid voort kan bewegen en
waarmede het tegelijk gebeuriijke klappen
kan geven. Staart als van een poes, die werkt
als een roer, waar,door Nederland in even.
wicht kan blijven, wanneer het een sprong
naar een hooge toekomst wil wagen. Staart
als van een pauw, waarmede Neêrland kan
pronken, naarmate de veelzijdige schoonheid
en rijkdom van dit land zich uitbreiden en
uitzetten in harmonische pracht. Gevoelige
staart, afhangend in de regelmatige reeks der
kultuurlagen van Midden.Europa; afhangend
tot diep in Europa's politieke complexen.
Staart als een pluimstaart, sieriijk verlengsel,
zonder hetwelk Nederland als een zelfvob
daan, plomp rompje zou blijven.

IMoge het toch nooit de staart zijn, dien
Nederland tusschen de beenen neemt, als
teeken van angst voor een bedreiging, gereed
om op de vlucht te gaan.

In cauda venenum.

Den volgenden dag liet de pastoor mij zijn
kerk zien, de oude abdij.kerk; een eenvoudi.
ge maar zeer nobele barobbouw van roode
baksteen en witte zandsteenen lisenen in de
bestorven tint van een eerbiedwaardige ver.
weering, met het jaartal 1725 boven ,de poort.
Inwendig een bonte en verweerde schilde.

75

ring met vele harok.figuren van een gebrek.
kige kunstenaarshand, maar ook veel zeer
nobel marmer: marmeren Avondmaalsbank
en marmeren vloer in het ruime hoogkoor
rondom het pompeuze altaar, met weelderige
marmeren engelen. Groote pompeuze biecht.
stoelen met overdadig veel beeldhouwwerk
in allerlei allegorische en symbolische voor. .

stellingen. Een barok reliquiaar in gedreven
zilver en daarbij merkwaardige misgewaden
voor hooge feestelijke gelegenheden, afkom.
stig van een geschenk van een Oostenrijk.
schen aartshertog van uit Brussel omstreeks
1740. Inderdaad, hier was rechtstreeks zicht.
baar en tastbaar de kultuur der Oostenrijk.
sche N ederlanden. Want het dorp hier en
de thans bijna geheel verdwenen abdij waren
in de merkwaardige legkaart van het ancien
régime.Lim'burg tot aan den Fransch('JJ tijd
tot de Zuidelijke Nederlanden blijven behoo.
ren. Vandaar dus zoo een barok.kerk hier
volledig en vrijwel ongerept amwezig, zooals
men ze in Midden.Europa veel ziet, en niet
als eenige hier in dit land, waar overigens het
vroege Romaansch in talrijke dorpskerken
overvloedig aanwezig is, in dit oud.feodale
gebied, met den zwaren geur, met de sfeer
aan zich der Karolingische en Ottonische
tijden.

En de pastoor wandelde dieI1' dag met mij
langs de groote en de kleine paden van zijn
oude parochie, ook langs die paden, die de
Hollanders, wanneer zij 's zomers komen in
groote troepen, met hun bergstokken en hun
harde spraak, niet zoo gemakkelijk vinden.
En wij aanschouwden de thans stille, winter.
sche heerlijkheid van dit land, den ontzag.
lijken romantischen rijk'dom van het exo.
tisch gewest. Wij aanschouwden de prach::
tige, grootsche hofsteden in den beroem::
den Romeinsch.Frankischen vorm, enkele
bij elkaar in den bouwtrant der abdijkerk,
waarvan zij hoorig geweest waren, met
de jaartallen hunner herkomst van de 17e
en de 18e eeuw in de hooge, nobele gevels
gebeeldhouwd. Wij aan~chouwden een huis
van ouden baksteen en met wijngaar,dranken
beslingerd, waar een Goethe, ook in dezen
Hollandsehen Elzas,zijn jonge liefde kon
hebben gevestigd. Wij aanschouwden de ka.
pelletjes, ver op de hellende akkers, waar.



heen de processies in den vroegen zomer,
in ,de Kruisdagen gaan, om voor het welsla-
gen van den oogst te doen bidden. Wij aan-
schouwden de overgangsvormen tusschen
boerderij en kasteel. Wij aanschouwden de
voetpaden en de vergezichten, de huizen van
mergelsteen en met de hardsteenen omlijs-
ting der betraliede ramen. En in de vroege
avondschemering terugkeerend trokken we
door het beroemde dal van de beek, die als
alle Limburgsche beken naar de Maas
stroomt. Roerloos stond daar het geboomte
in de stilte van den ko'menden nacht, als in
een Maeterlinck-drama. We hadden witte
klei aan de schoenen, die zoo goed en zoo
kwaad als het ging op de ijzers voor de pas-
torie-deur moest worden "aafgekratjscht": de
pastoor was met opzet onderweg met eenige
van zijn menschen in gesprek gegaan om mij
de beminnelijke schoonheid van hun dialect
te doen hooren. Ik was in een stemming als
van dennegeur en eiken woud, van wijn,
wildzwijnengebraad en Benedictijnen-wie-
rook uit de vroege Middeleeuwen.

Mijn vriend de pastoor spoorde mij aan,
toch vooral nog eens te gaan naar de groote
12de eeuwsche Praemonstratenzer abdij 4),
niet ver van daar, met haar oude Romaan-
sche krypt-kerk; complex van verweerde
muren, hooge, bol-afgedekte torens en
blauw..leien daken. Gelegen op Nederlands
uitersten rand in de mystieke en avontuur-
lijke grenssfeer; op den rand van het dicht-
begroeide ravijn, waardoor in den oorlogs-
tijd zoo menige Servische en Russische
krijgsgevangene omhoog is gekropen en se-
dertdien menige smokkelaar door de "grüne
Polizei" dood is gesdhoten. Het is de abdij
Roda met haar hellende graslanden en boom-
gaarden bij de drie, als afdalende terrassen
aangelegde karpervijvers, haar moestuin tus-
schen de oranjerie en de twee nobele tuin-
huizen, waar ook het kleine kerkhof ligt;
met haar sterrewacht en haar groote, hoorige
hofstêe. En dat alles niet ver van de groot-
sche, in nachtmerrie-somberheid dreigende,
zwarte bouwgevaarten der Domaniale Mijn,
die het geheele plateau, waarop de abdij ligt,
tot ver in den omtrek met hare galerijen

4) Rolduc.
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heeft uitgehold, onvermoeid 'in het delven
van de zwarte calorieën, die door de monni-
ken het eerst werden gevonden op den dag-
zoom in de erosie-vlakken der beek, die diep
in het Duitsche ravijn stroomt.

Ik zat er op een Zaterdagavond in een
groote met eikenhout en met zware boeken-
kasten betimmerde kamer, in een kring van
zwartgetoogde he~ren; ik zat er, ver van
Hollands hart, terwijl zeven uur de prachtige
klokken ,dezer tr'iomfante kerk den Zondag
gingen inluiden over de geestvolle stilte der
streek. En wij spraken er weer over Lim-
burg; over het probleem van Midden-Neder-
land; over Thorbecke, die na April 1853 te
Breda en te Maastricht werd herkozen en die
aannam voor Maastricht; over de Groot-Ne-
derlandsche toekomst en de groote Europee-
sche politiek; over de boomgaarden en de
karpervijvers der abdij, die in Mei met hun
appelbloesem zoo mooi zijn; over een Paus,
die in de 12de eeuw van uit Aken, waar hij
bij een Duitschen keizer tegast was, een kerk
hier in de buurt was komen wijden; over
lange wandelingen en over de afstanden van
Maastricht tot Den Haag en tot de hoofd-
stad. En ik sliep er in een ouderwetsch-def-
tige kamer van het gastenkwartier in een
hoek van het huis, aan het einde van lange
gangen. Een van mijn gastheeren bracht mij
er heen. Men treedt er binnen door een hoo-
ge, dubbele deur en is dan in een tweede
evenwijdige gang, die gaat langs alle kamers
van het stille kwartier. Men is daar in een
nieuwe, nog stillere wereld. Als het moderne
licht wordt opgeknipt, springen vooruit rijen
van oude vergrauwde gipsafgietsels van be-
langrijke beeldhouwwerken der abdij-kerk,
die hier staan en hangen langs de wanden
van deze tweede gang. De stemming van dit
geheel zou vereischen, dat men er slechts
met een vetkaars naar bed ging. In het mid-
den dezer kamers, waar de bevoorrechte gas-
ten overnachten, is een deftige eerezaal van
het huis. Ik ben weer opnieuw nieuwsgierig
geworden in deze nieuwe wereld vol sfeer
en vol stemmingen daarom doet mijn gast-
heer mij binnengaan 'in die zaal. En dan valt
een licht van de groote kroon naar drie kan-
ten op levensgroote portr~tten in oude en



nieuwe lijsten; portretten van prelaten, die
daar zich stil verheffen in het schemerende
licht tot hoog in het hooge duister der zaal.
Een mijn gastheer, hij licht ze bij; hij licht ze
bij, de rij zijner geestelijke voorouders even.
als wijlen Ruy Gomez de Silva in Victor
Hugo's HernanL Het zijn portretten van ab.
ten, van bisschoppen van Luiken Roermond;
portretten uit den tijd, toen deze na de Fran.
sche Revolutie herboren abdij nog ressorteer.
de, onder de Luiksche diocese; uit den tijd
der vereeniging van Holland en België; uit
den tijd van koning Willem I en van het Con.
corda'at van 1827; uit den tijd, waarin de
Franschebeschaving volstrekt almachtig was
in deze katholieke streek. Het was hier de
sfeer der Fransche Restauratie; een ongebro.
kene geestelijke "Schicht", die aHeen hier in
Zuid.Limburg te aanschouwen en te betas.
ten was als een levende realiteit. En mijn
gastheer, die het zoo zag, kon zeggen, weder.
om met wijlen Don Ruy Gomez de SUva,
tot deze portretten:

"N'est.il pas vrai, vous tous?"

Hij wenschte mij goeden nacht, mijn gast.
heer. En ik was alleen in deze merkwaardige,
stemmingvolle stilte, naast de groote, thans
weer donkere zaal, waar de oude portretten
hangen. Het zal hier rustig slapen zijn in dit
geheimvolle, historische igastenkwartier, ach.
ter deze dubbele gang en deze zware, dub.
bele deuren, die nog nader behoorden te
worden. verkend: alvorens .dit bed van mys.
tieke rust te bestijgen, wil ik weten, waarop
het hooge raam, thans met ettelijke, zware
voorhangen verhuld, morgenochtend uitzicht
zal geven.

Ik stel mij tusschen de zware voorhangen
en het donkere raam en kijk, ik eenzame
hier, in den ontzaglijken, van zware gepein.
zengonzenden winternacht van deze ber.
gen aan Nederlands einde. Achter het hooge
raam staat de zwarte nacht en ginds die
zwarte massa is het woud in het ravijn,
waarin de smokkelaars door .de "grüne Po.
lizei" dood worden geschoten, maar daarach.
ter, heel in de verte is het volopgroote illu.
minatie, witte wolken en tallooze booglam.
pen, sterren in een breede lijn. Het zijn de
Duitsche mijnen van Alsdorf in volle wer.
king. En dichterbij in het ravijn rollen de
zware treinen en zuchten zwaar de sombere
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Duitsche locomotieven en fluiten haar stug,
onblijmoedig signaal; en brengen steenkool
weg, midden in den winternacht, in den
nacht, in den nacht van Zaterdag op Zondag,
in den tijd van Kerstmis, in den tijd der Mid.
winterfeesten.

,En hier is het de heilige, weldadige rust der
abdij uit de 12de eeuw, die veilig ligt op Ne.
derlands rand, hoezeer ook ondergraven door
de galerijen der Domaniale, waarin thans,
diep onder den berg, bij kleine lampen,
zwarte kool wordt gedolven.

Ik aanvaard de lange terugreis naar Hol.
land. Ik zit weer in een hoek van den Hol.
landschen trein. Vele uren zal ik hebben op
den donkeren Zondagavond om te peinzen
over Limburg, over Limburgs problemen,
over den hoogen voorpost in Midden.N eder.
land. Limburg, blij met uw overvloedige oor.
spronkelijkheid; met de regelmatige voort.
golving der politieke, sociale en kultureele
historie van alle eeuwen in uwe gebouwen
en bouwvallen, in uwe kerken, kloosters, kas.
teelen, in uwe steden en dorpen versteend;
vastgehouden in uw gevoelig wezen, in den
geurig en donker.kruidigen aard van uw volk
de groote kultuur.invloeden van Midden.
Europa; deelgenoot in het Midden.Euro.
peeschgebeuren rondom den Rijn. Land van
historie. En tegelijk, 0 Limburg, land van ge.
voelige merkwaardige actualiteit, in gespan.
nen aandacht doorleefden aanschouwd. Land
in chronische crisis van geboorte. Natuur.
lijke burchit van Midden.N ederland op den
rand der Kempen. Monument der Groot.Ne.
derlandsche veelvoudigheid.

JDe HoUandsche trein heeft zijn vaart ge.
kregen. Hij dondert Noordwaarts, langs het
Limburgsche dal van de Maas. En plots ook
hier, op den Zondagavond, in den donkeren
nacht, vlakbij, gróóte, gróóte illuminatie. Il.
luminaltie van het sombere feest. Stille uitge.
strektheid van talrijke, talrijke boo,glampen;
vlammen, witte stoomwolken en rook. Vage
sHhouetten van wondere, donkere .gebouwen
en torens. En daarboven, hoog boven een
zwarten omtrek in de stitte van den nacht,
in de demonische stilte, van groote violet.
blauwe letters: Staatsmijn Maurits.

Staa'tsmijn Maurits, de grootste van Euro.
pa, in Limburg, in N eêrlands beweeglijken
staart. D. M.
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In manus tuas.....
(Uit het land van den boeren den mijnwerker)

Reeds gisterenavond is de jonge blijdschap
in mij herboren om de schoone lentedagen,
die oÎlS geschonken zijn, reeds vroeg dit jaar,
in Februari. Op eens, ik weet niet hoe, en
zonder aanleiding in het werk, dat ik deed,
voelde ik de golf van sterke vreugde om
mijn jonge kracht; en ik droeg roem op de
gezondheid, .drieik in al mijn leden voelde tin.
telen. Maar ondanks die innerlijke gloriatie
vodde ik niet de angsUbehoefte van het mo.
derne bijgeloof om "af te kloppen", omdat ik
met Sint Paulus wist te roemen in Hem, Die
aan de natuur en mij den steun van het nieu.
we, jonge en bloeiende leven gaf, omdat ik
wist dat ik roemde "in Hem, Die mij sterkt".
En zoo werd mijn roemen een dankgebed en
een uiting van Godsvertrouwen, wetende
veilig te zijn bij den Vader in den hemel, in
Wiens handen we ons in Rolduc aanbevelen
vóór het slapen.gaan.

En dengeheelen wonderen dag van heden,
c'ie weer een lentedag was geworden, heb ik
dat sterke geluk in me rond gedragen, niet
stil en verborgen alls op andere tijden van
het jaar, maar het in al zijn kracht naar bui.
ten toonend in het enthousiasme, waarmee ik
het daagsche werk verrichtte, in den lach,
waarmee ik de menschen groette om me
heen, in den gang, waarin ik me langs de
straat bewoog. En toen ik in den trein door
het Limburgsche land reed, waar de boeren
met hun paarden werkten in de dalende zon,
werd de, lust sterk in me, evenals ,de boer
ginds in het veld het deed, de paar,den te
kloppen op. hun trouwe lijven en de goede
aarde met een dankbaren klop te prijzen om
haar steeds zoo trouw terugkeerende vrucht.
baarheid. Wat ik in theorie wel wist en aan
anderen leerde, heb ik toen bewust gevoeld
en beleefd: het verschil van het werk, dat in
het Limburgsche land geschiedt boven en
onder den grond, het verschil in het werk van
den mijnwerker en den boer. 0, ik heb groo.
ten eel1bied voor beiden en weet dat beider
werk noodzakelijk is. Maar op dat moment
zag ik den mijnwerker als een roover, die de

schatten plundert uit .de aarde. Wat hij weg
haalt, brengt hij nooit meer terug. Wat bij zijn
voortdringen in de mijngangen met houweel
en dynamiet wordt losgewoeld, doet straks
zijn goede werk van elke gave Gods, maar
het is de gave, die maar eens gegeven wordt
en dan niet meer. Achter den mijnwerker
aan groeit de leegheid, het niet: ,daar blijft
geen kiem voor nieuw ontstaan. Zou het be.
sef, dat in zijn werk niet de gang aanwezig is,
die de eeuwigheid kenmerkt, het steeds her.
beginnen bij het einde, den mijnwerker niet
versomberen, waar toch elke brok kolen, die
valt, hem herinnert aan het einde, ,dat steeds
nader komt en elke gang, die uitgeput wordt
achtergelaten en waar hij vele dagen sleet
van zijn krachtig lev,en, een plaats is, waar hij
weet, dat hij nooit meer komt?

Ja, van zich zelf moge hij weten uit de
kracht van zijn geloof, dat voor hem na dit
leven een beter zal ontwaken, doch zijn werk
zeg't hem dat niet. Zijn geloof leert hem de
verrijzenis en het eeuwige leven, zijn werk
hamert hem de eindigheid in het hoofd. Er
hoort moed toe en een sterk Godsvertrou.
wen dan nog de juiste levenshouding te be.
waren. Hij mag den boer benijden, die boven
zijn onder aarde .gekromden rug, de paar.
den aandrijft met schallenden roep rechtop
in Gods zonneschijn. De boer vindt zijn ge.
loof en zijn werk in volkomen harmonie.
Leert het geloof hem zijn herontwaken na
den dood, hij ziet het ook telken jare in de
aarde gebeuren. Zijn grond is eeuwig van
steeds keerend leven en steeds keerende
vruchtbaarheid, onuitputtelijk. Hij kan pluk.
ken in overvloed zonder vrees voor uitput.
ting. Een korte winter rust en de grond is
weer gereed om het nieuwe zaad op te ne.
men, dat hij even rijk als het vorige jaar zal
doen ontkiemen onder zon en regen, die
Gods goedheid geeft. De boer mag roemen
op zijn grond, maar roemen in ootmoed, om.
dat hij weet en het in zijn zorg en gebed om
vruchtbaar weer elken dag weer diep beseft,
dat het God is en God alleen, Die wasdom



geeft, den zegen op het harde werk. Voelt de
mijnwerker Gods bescherming meer negatief,
indien zin, dat hij gespaard wordt in levens.
en lijfsgevaar, de boer voelt Gods hand in het
positieve, in het gestadig groeien van elk
plantje, in het rijpen van eIken halm. De boer
voelt zich beter worden, de mijnwerker
dankt God reeds, dat hij de mijn verlaat, ge.
lijk hij er in ging. En daarnaast nog een be.
langrijk verschil in beider levensstructuur,
dat men niet vergeten mag, als men de maat.
schappelijke beteekenis wil onder de oogen
zien van de liefde voor den arbeid, die men
zegt, dat steeds meer verloren gaat. Bij den
modernen fabrîeksarbeider moge het een ver
doorgevoerde arbeidsverdeeling zijn, die hem
de liefde voor zijn eigen arbeid heeft ge.
roofd, bij den mijnwerker werkt, geloof ik,
een belangrijker oorzaak. - De liefde, waar.
van de dichter heeft gezegd dat ze is "fait de
mystère, d'inconnu"! Als het waar is, wat
dezelfde dichter zegt, dat "l'amour a besoin
d'un secret", en dat de liefde verdwijnt, als
het geheim in zijn vone naaktheid wordt
geopenbaard, dan moet de mijnwerker wel
arm zijn aan liefde voor zijn arbeid en de
boer ontzaggelijk rijk.

Elke slag van het houweel rooft den mijn.
werker iets schoons, iets van de geheimzin.
nige bekoring van het onder.aardsche, waar.
van de schoone legenden verhalen en waar.
van de geheime majesteit den mensch over.
weLdigt in de werking van het vulcanisch ge.
bergte. Zijn werk rukt den sluier van het ge.
heime af en ontbloot de werkelijkheid in al
haar nuchtere onvolkomenheid. In de onder.
grondsche gangen zijn geen wonderen meer.
Ja, de verrassing, die het vinden van den
kern der werkelijkheid meebrengt, wordt hem
zelfs niet gegeven in het zwarte land van den
arbeid, waar alles van te voren is gepast en
berekend in kubieke meters en tonnenmaat.
Arm aan geheimen is dit werk, arm daardoor
aan liefde. Er moet een krachtig leven k}op.
pen in die mijnwerkersziel en een groot hart,
om met de liefde voor den arbeid ook de
liefde voor het leven niet te verliezen en de
liefde voor God.

Hoeveel gelukkiger staat daar weer de
boerl Hij moge vakman zijn, nog zoo kundig,
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hij moge de scheikundige samenstelling ken.
nen van zijn grond, hij moge meester zijn in
de ontleding van plant .en zaad, bij al zijn stu.
die van het groei.proces, dat ziCh onder zijn
oogen voltrekt, dat hij ziet en volgen kan van
zaad tot vrucht, dat hij terug van vrucht tot
zaad weet uit te leggen, komt hij steeds weer
opnieuw op dat eene punt, waarop zijn oog
niet meer ziet en zijn kennis faalt, het mo.
ment, waarop dat onzegbare, dat ongrijp.
bare, alleen in zijn gevolgen waarneembare
er is: het leven. Dat blijft het geheim, het
wonder van het leven, steeds keerend en toch
steeds nieuw. Het wonder, dat we elk jaar
opnieuw weer begluren in de uitbottende boo.
men, en waarvoor we eerbiedig staan, als
we het verwerkelijkt zien in het tengere
blaadje, dat het laatste klontje aarde van zich
afschuift in zijn verlangen om de zon te zien.
Geengrooter geheim dan het geheim van het
leven! En als de liefde dan naar het geheim
wordt afgemeten, wat moet de liefde dan
groot zijn in dat werk, dat op het leven is
gerichtl .

Wie de grootste is van die beiden, boer of
mijnwerker: hij, die als een eik, stoer en
krachtig, in de zon is gegroeid of hij, die moet
worstelen om zelfbehoud en .daardoor de
strakheid, maar ook de sterkte heeft gekre.
gen van de rots? Ik weet het niet; maar bei.
den heb ik lief, omdat beiden verbonden zijn
door het beste, dat ze geven kunnen, hun
arbe,id, aan mijn Limburgsch land.

En in mijn blijdschap om het herlevende
trouwe laIld, in mijn vreugde om de stille,
oude hoeven en kasteelen, die zich spiege.
lend in het omringende water, wijs en be.
dachtzaam en 0, zoo geduldig en vergeveng.
gezind bemijmerden de geschie.denis van eeu.
wen, in dien rijkdom van mijn vreugde, heb
ik me maar niet geërgerd .om een paar kleine
menschen in denzelfden coupé, die, in accent
en woord elk oogenblik hun afkomst verra.
dend, om een jaar of wat verblijf buiten Lim.
burg deden, alsof ze hun eigen, schoone taal
vergeten waren. Was het mijn spotlach, die
ge zaagt, of werd ook u ten slotte de Lim.
burgsche grond te machtig en de Limburg.
sche lucht te sterk, dat ge uw quasi.deftig.
heid een oogenblik liet varen, en heel wat



welsprekender en spontaner dan daar straks
woorden vondt van onvervalsohten klank en
aard?

. . . .En door mijn open raam droeg op den
laten avond de wind de woorden binnen, die
in de kerk de jongens zongen "in manus tuas
Domine commendo spiritum meum". En in
de ontroering, .die het hooren van die woor.
den mij gaf, wist ik opnieuw, dat ik Rolduc
zoo lief had, omdat het voor mij, ondanks al
die jaren. dat ik er be~ als kind in huis, nog
steeds is een "fait de mystère, d'inconnu".
En ik weet, Goddank, dat -dit blijven zal
Want al kende ik de historie van al de bijzon.
derheden, die de oude muren ~agen in meer
dan acht eeuwen, dan nog leef.de er het mys.
terie en dus de liefde. Want Ro~duc is meer
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dan historie alleen, het is .de akker, de trouwe
grond, waarop ook het geheim van het leven
heerscht. Van het leven, dat zooveel mooier
is in zijn diep geheim, dan het leven van
plant en boom, het leven van jonge, bloeien.
de menschen in de rijke, schoone jaren van
de jeugd.

Met een dankbare gedachte aan mijn
eersten wijdingsdag, die vandaag verjaarde,
en in stilte hernieuwend de belofte "Domi.
nus pars haereditatis meae et caticis mei",
heb ik mijn raam gesloten tegen de kil ge.
worden avondlucht en heb ik deze gedachten
neergeschreven, waarvan een enkele wellicht
in staat zal zijn een verwante ziel te treffen
en een weinig goed te doen.

27 Februari 1928.

.

Bij twee portretten.
............

J. M. J. H. Lambooy.
Minister van Oorlog en a.i. van Marine.

Geboren te Maastricht 12 December 1874;
gedurende de jaren 1885-1887 leerling van
het gymnasium te Rolduc. Voorliefde voor
de militaire loopbaan bracht wijziging in zijn
studieplannen, hij bezocht de Kon. Militaire
Academie te Breda en werd in 1896 Officier
der Infanterie. Na een vijf jarigen dienst bij
den troep en als adjudant, werd hij van 1901
- 1904 als leerling der Hoogere Krijgsschool
te 's Gravenhage geplaatst. Daarop volgde
in 1905 zijne benoeming tot leeraar in de
krijgskundige wetenschappen bij de Kon. Mi-
litaire Aca'demie, welke functie hij een vijf.
tal jaren bekleedde, om daarna gedurende
drie jaren werkzaam te worden gesteld ten
bureele van den Chef van den Generalen
Staf. Gedurende de eerste mobilisatie.maan.
den commandeerde hij een compagnie infan.

terie, doch werd daarna als kapitein van den
Generalen Staf achtereenvolgens werkzaam
gesteld bij den Staf van den Territorialen
Bevelhebber in de Noordelijke provinciën,
bij het Algemeen Hoofdkwartier van den
Opperbevelhebber, als leeraar in de strategie
en krijgsgeschiedenis aan de Hoogere Krijgs.
school en ten slotte als Majoor van den Ge.
neralen Staf bij het Hoofdkwartier van het
Veldleger. Deze laatste functie bekleedde hij
tot zijne benoeming als Minister van Oorlog
en a.i van Marine in het Kabinet Colijn en
daarna in het Kabinet de Geer.

Van zijn hand verschenen verschillende pu.
blicaties op militair wetenschappelijk gebied,
in het bijzonder van strategischen, krijgsge~
schiedkundigen en organisatorischen aard.



Mr. W. BERGER, Advocaat-Generaal bij den Hoogen Raad.



J. M. J. H. LAMBOOY, Minister van Oorlog en a. i. van Marine
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Mr. W. Berger.
Mr. Willem Berger, geboren te Venlo, was

leerling van Rolduc van 1897 tot 1903, werd
benoemd tot Adjunct.Commies bij het De.
partement van Justitie in 1910, tot Substi.
tuut"Griffier bij de Arrondissements.recht.

bank te Rotterdam in 1912, tot Rechter te
Breda in 1916, tot 'Rechter te 's.Gravenhage
in 1919 en tot Advocaat.Generaal bij den
Hoogen Raad der Nederlanden in 1927.

....................

De Mozes van
Op het stations.emplacement te Herzogen.

rath staat een standbeeld van Mozes, dat
door zijn groote afmetingen de aandacht
trekt, en dat v'Ûor vele reizigers, die gebruik
maken van de drukke spoorlijn Aken.Dussel.
dorf, het teeken is, dat zij te Herz'Ûgenrath
zijn aangekomen. Ook wordt er gezegd, dat
wanneer 'Ouders met kinderen daar voorbij
komen, zij niet nalaten hun kleinen erop te
wijzen, hoe Mozes onveranderlijk den vinger
gericht houdt naar het 7de geb'Ûd op de stee.
nell tafelen, als een ernstige Ies om ten allen
tijde de rechtvaardigheid te beoefenen.

Voorde Rolducsche leerlingen was en is
die Mozes geen onbekende. Vroeger (voordat
in 1896 ,de spoorlijn Sittar,d.Herzogenrath
klaar kwam) zagen velen van hen dat beeld
geregeld, wanneer zij per extratrein via Her.
zogenrath.Gladbach.Venlo op vacantie gin.
gen of vice versa te Rolduc terugkeerden. En
nu nog me,en ik, dat het aan hun waarneming
niet ontgaat, wanneer zij (wat sedert den oor.
log niet veel meer gebeurt) aan het station te
Herzogenrath komen, of wanneer de wande.
ling v'Ûert langs het emplacement.

Ik herinner mij zeer goed, dat die M'Ûzes in
mijn Rolducschen studententijd meermaIen
het onderwerp was van ons gesprek. Maar
hoe het er juist mee zat, hoe dat standbeeld
daar kwam, wisten wij niet, en zoo verdiep.
ten wij ons in allerlei gissingen.

In de veronderstelling dus, dat die belang.
stelling en die onzekerheid n'Ûg alt'Ûos be.
staan, komt het mijgewenscht voor de ware
geschiedenis van den Herzogenrather Mozes
aan de redactie van Rolduc's Jaarboek ter

Herzogenrath.
plaatsing aan te bieden. Ik ben daartoe ,in
staat gesteld ,door de verschijning van een
extra.nummer van de Herzogenrather Zei.
tung van 11 November 1927.

In dat nummer verhaalt de Studienra,t Dr.
Gierlings op uitvoerige en belangwekkende
wijze de wordingsgeschiedenis van den spoor.
weg Aken"Dusseld'Ûrf en vinden wij o.m. de
beschrijving van de feestelijkheden, die op
11 Nov. 1852 te Herzogenrath plaats hadden
bij gelegenheid van de plechtige opening van
het gedeelte M. Gladbach.Herzogenrath.

iOeze laatste gebeurtenis ging voor Rolduc
niet ongemerkt voorbij, want in het dagboek
van Pothast vinden wij voor 11 November
1852 het v'Ûlgende vermeld:

"En ce jour s'inaugure la ligne du chemin
de fer de Düsse1dorf à Afden (het station
Herzogenrath ligt in de parochie Afden),
pour s' achever plus tard jusqu' à Aix. Ban.
nière en tête tous les professeurs et tous les
élèves se rem:lent dans !lamatinée à la station

improvisée. Le convoi arrive ennn. Les per.
sonnes de distinction, qui en sortent sont
entre autres: le prince Antoine de Hohen.
zollern, le ministre von der Heidt, le Ober.
präsident de la province Rhénane, le bourg.
mestre de Düsseldorf.

'Dans une tente, qui sert ,de salIe de récep.
tion on aservi un déjeuner à la fourchette.
Le Directeur Peters est au nombre des invi.
tés et porte un toast à son tour en français.
Nos musiciens rangés d'un cOté de la tabIe
chantent le "iOu Courage" et 2e "Hourrah",
paroles du professeur Rousseau, musique de

6



B. A. Pothast, ceci avec accompagnement de
harmonie."

In het voorbijgaan zij er aan herinnerd, dat
Rolduc evenzeer bewijzen van warme belang.
stelling gaf, toen op 30 AprH 1896 de spoor.
lijn Sittard.Herzogenrath geopend werd. Ook
toen trokken leerarenen leerlingen naar het
station Kerkrade"Rolduc en maakten zij de
feestelijke begroeting van den eersten trein
mee. Een voor die gelegenheid gemaakt lied
werd door allen met begeleiding van de har.
monie 'gezongen en wijlen Dir. Gorten hield
toen een geestdriftige redevoering, welke
door den voorzitter van den raad van com.
missarissen van de Zuiderspoorwegmaat.
schappij, burgemeest,er Pijls van Maastricht
beantwoord werd. De kranten schreven toen,
dat dank zij de medewerking van Rolduc, de
ontvangst te Kerkrade de schitterendste was
geweest van heel den tocht.

Maar laat mij terugkeeren tot Mozes. In
het bedoelde feestnummer van de Herzogen.
rather Zeitung komt van de hand van Apo.
theker KeIler een artikel voor over het stand.
beeld, dat ik hier eenigszins vrij vertaaLd
moge weergeven:

MOZES AAN HET STATION

HERZOGENRA TH.

Inde 50.er jaren was de heer Paul Dun.
keI aannemer van den spoorweg Herzogen.
rath.Gladbach. Bij dat werk vond hij te Nie.
velstein. Worm dikke lagen zilverzand en
daartusschen dikke lagen harde zandsteen.
Toen de spoorweg klaar was, begon hij de
exploitatie van de Nievelsteiner groeve, die
nu nog in werking is. Het zand werd gebruikt
door de glasfabrieken voor het vervaardigen
van kristal en werd zeUs verzonden naar
Italië en Engeland. De gevonden zandsteen
bleek een uitstekend materiaal te zijn voor
bouwwerken. WIelnu, om deze zandsteen
meer bekend te maken besloot de Heer Dun.
keI een groot blok te zenden naar de we.
reld.tentoonstelling, welke in 1856 in Parijs
gehouden werd. Doch in plaats van een effen
steen, werd ten slotteeen .groote Mozesfiguur
gestuurd, uit Nievelsteiner steen gemaakt
door een beeldhouwer, Wings genaamd, die
toen ter tijde een goeden naam had. Het beeld
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was 3.80 M. hoog, terwijl het basement
1.25 M. op 1.25 M. mat.

Het gewicht bedroeg circa 7500 K.G. De
Mozes ging dan van Herzog,enrath naar Pa.
rijs en mocht zich op de tentoonstel1ing een
onderschei.ding zien toegekend, en zoo werd
de Nievelsteiner steen in het buitenland meer
bekend, zoodat er bestellingen kwamen voor
groote monumenten, o..a. voor het Congres.
monument te BrusseL *)

De hoop, dat Mozes te Parijs een kooper
zou vinden, werd evenwel niet verwezenlijkt
en zoo bleef er niets anders over, dan hem te
doen terugkeeren naar Herzogenrath. V racM.
kosten heen en weer bestonden er voor zen.
dingen voor de Parijsche tentoonstelling niet.
Hier ongeschonden aangekomen, vond het
beeM met toestemming van de spoorweg.
autoriteiten een plaats in een tuin naast het
station, in afwachting dat misschien hier een
liefhebber ervoor zou opdagen. Men maakte
ervoor een voetstuk van gebruikte dwarsleg.
gers, een meter hoog. Helaas, in den loop van
den tijd verrotten die dwarsleggers en op een
mooien dag lag Moze,s op zijn aangezicht en
miste hij zijn neus.

Maar in Herzogenrath hieM men van het
beeld. Baedeker vermeldt het ook als een be.
zienswaardighei.d van de plaats - en Mozes
kreeg een nieuw voetstuk, thans van metsel.
werk; toen hij daarop verheven was, heeft
men in 1868 een groot feest gevierd onder
den titel van ,,'Mozes' verrijzenis" (van welk
feest het programma in de Herzogenrather
Zeitung werd afgedrukt). De feestelijkheden
bestonden uit: optocht, feestrede, feestlied,
muziek door een militaire kapel uit Aken,
illuminatie en vuurwerk. Op een zijspoor wa.
ren leege wagens opgesteld, voorzien van zit.
banken. Er werd entrée geheven en de op.
brengst was voor de armen. Het feest ver.
liep naar wensch.

Het feestlied laten we hier volgen:

*) De Nievelsteiner groeve met haar zandsteen
was natuurlijk reeds eeuwen tevoren bekend. AH.
bertus, de stichter van Rolduc, vond er schitterend
materiaal voor den bouw zijner kerk. Ook de
latere gehouwen van Rolduc tot de nieuwste toe,
werden gedeeltelijk in Nievelsteiner steen opge-
trokken. De groeve zelf was en is nog voor de
leerlingen van Rolduc een aantrekkingspunt bij de
wandelingen op Duitsch gebied.



FESTUED.

Melodie: Wer will unter die Soldaten.

Festgenossenl gebt Alle Eure hohe Freude
kund!

Jubelt beim TrompetenschaUe aus des Her~
zens tiefstem Grundl

Denn wir werden heute sehen Moses wieder
auferstehen,

Wer missgönnt das Fest uns hier, ist fürwahr
ein Duseltier. 1)

Dunkei wars 'einst auf der Er.de, doch dem
Lichte wich die Nacht,

So einst Dunkei sprach: "Es werde" Moses
an das Licht gebracht,

Und sein Wort sich heut erfüllt, unser Moses
wird enthüllt,

Dessen Licht verbreiten wir heute in dem
Wurmrevier.

Kreisen lasst die vollen Humpen 2)! Dir Her~
zogenrath sei Ehr!

Auf dem ganzen Erdenklumpen keine W elt~
stadtgleicht Dir mehr,

Hehre Stadt im Wurmestal! Lehre stets der
Welt Moral.

Durch das Bild auf schwerem B1ockbess're
jeden Sündenbock.

Redner löset Eure Zungenl Die Begeist'rungs~
flügelschwingtl

Sängerl strenget an die Lungenl Wie die jun~
gen Götter singtl

Biaset wacker Musici, wie's die Welt gehört
noch niel -

Steht enthüllet Moses da, grüssen wir ihn
mit Hurrahl

1) Duseltier = suffer.
2) Humpen = bokalen.

83

N a enkele jaren, toen de heesters of sier~
boom en, rondom het beeld geplant, waren op~
geschoten, vreesde men dat Mozes niet meer
voldoend'e tot zijn recht kwam en besloot
men het voetstuk een meter hooger te ma~
ken. Dit gaf aanleiding tot een nieuw feest,
en zoo volgde op dat van "Mozes' verrijze~
nis", het feest van "Mozes' verheffing", dat
eveneens slaagde en een aardig sommetje
opbracht voorde armen.

Helaas andermaal moest men, ruim 30 ja~
ren geleden, de rust van Mozes storen, en
moest hem een nieuwe plaats worden aange~
wezen n.l. toen het station vergroot werd ten
gevolge van de aanleg der Hjnen Sittard~Her~
zogenrath en Hcrzogenrath~Alsdorf.

Het beeld was eigendom van de familie
Dunkei tot 1887, toen het aan het spoor werd
afgestaan.

200a1s reeds is medegedeeld, had Mozes
bij zijn ongelukkig.en val den neus verloren -
pogingen om dat gemis afdoend te herstellen,
schijnen een tijd lang zonder resultaat ge~
weest te zijn en zoo stond degroote man er
zonder het kenmerkend teekcn zijner natie.
Eindelijk heeft een zekere heer Horst, aan~
nemer te Herzogenrath, zich over hem ont~
fermd en hem een aanzienlijken neus be~
zorgd, die tot dusver "tadellos" heeft gehou~
den.

Dat is de geschiedenis van den, Herzog.en~
rather Mozes. Mocht zij de lezers van Rol~
duc's Jaarboek hebben voldaan, dan zijn de
kleine moeiten aan het schrijven van dit op~
stel verbonden, ruimschoots beloond.

ANNXLIST.

....................

Een oud~Rolducien als menschenredder.
Wij lezen in de Maasbode van Woensdag

9 Mei 1928, avondblad:

Een militair vliegtuig, dat van het nabij~
zijnd Hendon~vliegterrein was opgestegen,
kwam j.1. Zondagavond om kwart over 7 te
vallen juist achter de begraafplaats Calvarië,

op een veld, toebe'boorend aan het St. Jo~
sep'h's Missiehuis te Mill Hill.

Eenige studenten zagen uit hun venster de
machine zonderlinge buitelingen maken, en
vreesden derhalve, dat er iets aan moest ha~
peren, en ja wel, spoedig daarna kwam het
vliegtuig neer. Een viertal theologanten,



waaronder de Hollanders Vercauteren 1) en
van der Vlugt, schoten onmiddellijk toe en
waren de eersten om hulp te bieden.

Het vliegtuig stond reeds in lichte laaie en
een ontploffing volgde spoedig. Ofschooi1
voor een paar seconden teruggehouden door
den dikken rook, slaagden ze er in den vlie.
genier, een zekeren Luitenant Young, uit zijn
netelig en toestand te redden.

1) Ant. Vercauteren, van Nieuw.Namen, deed
in 1921 te Rolduc eindexamen H. B. S. en begon
daarna zijn latijnsche studie om in de Congregatie
van Mill.Hill voor missionaris te worden opgeleid.

Ook de Illustrated London News bevatte een
photo van de kranige redders.
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ne ongelukkige had een diepe en hevig
bloe'dende wonde aan het voorhoofd en was
reeds bewusteloos. De hrandweer, verschei.
dene politie.agenten, vliegeniers en een me.
nigte volks waren weldra ter plaatse.

De inzittende officier zou stellig levend
vevbrand zijn, wanneer onze studenten hem
niet gered hadden. Onverwijld werd hij door
zekeren Dr. Morley naar het hospitaal te
Hendon gebracht.

Men spreekt van alle zij'den met den groot.
sten lof over het kranig optreden der studen.
ten van het college te Mill Hill.

.......

Uit de gedenkschriften van 'n oude kleerkast.
Eens, dat ik ten gevolge van 'n kwade luim

van onzen Professor, tot boven de ooren in
't werk zat, had ik het vermetel plan ge.
vormd om, ondanks het verbod van het
strenge Rolducsche Reglement, 's avonds op
mijn kamertje te studeer en. Ik wachtte dan
totdat de Prefekt zijn dagelijksch tourneetje
gemaakt had, kroop toen stil uit mijn zoo.
genaamd dons, stak de lamp op en ging aan
't werk. 't Was een donkere najaarsavond.
Een scherpe noordewind joeg zuchtend door
de ontbladerde populieren en deed de groene
glasruiten van mijn celletje ,zachtjes trillen.
Dit en het regelmatig geblaas van mijn ron.
kende makkers, was het eenig geluid dat de
bijna doodsche stilte van de ruime slaapzaal
stoorde.

Ik kon zoo wat een kwartier geschreven
hebben, niet zonder van tijd tot tijd een wee.
moedigen blik op het lieve, warme bedje te
werpen, dat mij met open armen scheen te
verbeiden, toen ik eensklaps in de oudekleer.
kast, die vlak naast me stond, iets hoorde
ritselen. "HahaI" dacht ik, "daar zijn de
schelmen, die me laatst mijn halven Sinter.
klaas opgepeuzeld hebben; wacht, jullie lee.
lijkerts, ik zal je 'reis leeren ongenood op
visite te komen!" Meteen stond ik op, greep
mijn lineaal en opende met de grootste voor.

zichtigheid de kastdeur; maar wat ik ook
zocht, ik vond geen spoor van een levend
wezen. In mijn verwachting teleurgesteld,
zette ik me opnieuw aan het werk. Nauwe.
lijks heb ik echter de pen weer ter hand ge.
nomen, of hetzelfde geritsel doet zich ander.
maal hooren; het wordt zelfs sterkeren dui.
delijker, en God sta me bij! ik meen het
geluid van 'n menschelijke stem te onder.
scheiden! . . .. Al wat er in de laatste jaren
van magnetisme, dansende tafels en klop.
geesten verhaald werd, stond me opeens als
een dreigende werkelijkheid voor den geest.

Ik ben niet vreesachtig van aard; maar ik
moet bekennen, de haren rezen mij te berge,
mijn adem stokte en het angstzweet stond
op mijn voorhoofd, toen ik uit den hollen
buik van de kast een fijne, zoetige stem
klaar en duidelijk mijn naam hoorde noemen.
Ik voelde me als door den donder getroffen I
Een kast die sprak, sprak, gelijk u en ik spre.
ken, 't is ook geen alledaagsche verschijning I
Een tweede roep, waarin zich een toon van
zacht verwijt liet hoor en, wekte me uit mijn
verslagenheid op. "Voor den drommell" riep
ik uit, terwijl ik mijn ziel onder den arm
nam, "ZO!!'k me nu door zoo'n spokerij laten
bang maken? nat zal niet gebeuren I" Ik
stond op, ging regelrecht naar het oude meu.



bel toe en zei op doffen, doch ernstig en toon:
"Zoo gij een sprekend wezen zijt, welaan,
ik luister."

"Och," klonk het nu heel vriendelijk, "och!
wat is u goed, mijnheer! Zie, als het niet te
zeer van uw goedheid misbruik maken was,
zou ik u wel om iets willen verzoeken."

- "Spreek maar op", antwoordde ik, reeds
aan het denkbeeld van sprekende en met ge.
voel bedeelde kasten gewend rakend, "als ik
u in iets van nutte kan zijn, wil ik dat graag
doen."

- "Och, ziet u, jongeheer," zuchtte ze, "ik
ben een oud wezentje, en ouwe lui hebben
soms al zonderlinge grillen; nu heb ik me in
't hoofd gezet, mijn geschiedenis te laten
schrijven. Dat denkbeeld heb ik al lang in
mijn houten zieltje omgedragen; maar mijn
vroegere bezitters, 't waren zóó'n onbe.
schofte maats, - mijn gekneusd hoofd, met
half geroofde kroonlijst, dat vormloos uitge.
wijde sleutelgat en die manke poot zijn er de
sprekende bewijzen van - dat ik bij hen
met mijn voorstel niet voor den dag durfde
komen. Maar Mijnheer. is altijd vriendelijk
jegens mij geweest, heeft mij, arm, oud we.
zen, altijd met eerbied bejegend, en daarom
is, nu ik van avond~ de gelegenheid gunstig
vond, de keuze op hem gevallen. Het wordt
ook tijd: u is wellicht mijn laatste bezitter;
want ik voel duidelijk, dat het uur mijner
ontbinding met rassche schreden nadert."

Door de streelende oordeelvelling van de
oude Pieternel ten hoogste gevleid, nam ik
pen en nota.boek en zei met zeker wdbeha.
gen: "Welnu, begin dan maar!"

En na wat gekucht en gehoest te hebben,
verhaalde ze mij het volgende:

"Ik heb het eerste levenslicht aanschouwd
in het aangrenzende boschje van Rolduc. De
oorzaak van m'n verschijning is die van zoo.
vele andere mijner blad. en takdragende mak.
kers: een zaadkorrel, uit den top van een
hoogen beuk gevallen, was de kiem waaruit
ik 'ben opgeschoten. Ofschoon mijn moeder
tal van kinderen had, kan ik toch zonder
verwaandheid zeggen, dat ik haar liefste
spruitje was; want ik stond het dichtst bij
haar, en zij was altijd zeer bezorgd, dat ik
niet van storm of hitte zou te lijden hebben.
Onder die trouwe beschermIng schoot ik
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weldra welig in de hoogte, en ik mag wel zeg.
gen, dat moeder reden had om trotsch op
me te zijn; ik was inderdaad het rijzigste,
mooist gelokte onder al mijn neefjes en

. nichtjes. Maar, zooals het dikwijls in de we.
reld gaat, die schoone gestalte was juist de
oorzaak van mijn ongeluk.

"Op een morgen kwam de tuinier, een bul.
lebak van de ergste soort, en hoe ik ook te.
genstribbelde, de wreedaard pakte me aan
met zijn grove handen, rukte me uit den
grond en plantte me op een eenzame plaats
in de nabijheid van de vijvers.

"In 't eerst vond ik me niet weinig op mijn
teen getrapt door die willekeurige behande.
ling; maar ik merkte weldra, dat het toch
zoo heel erg niet was, en dat ik nog slechter
had kunnen terechtkomen. Ik hoorde nu wel
niet meer moeders liefkoozende stem, en
smaakte ook niet meer het genot, de andere
beukjes nijdige blikken op me te zien wer.
pen - iets wat mijn ijdelheid niet weinig
streelde - maar ten eerste, ik werd een zelf.
standig wezen, en dan werkte de vette grond
zoo voordeelig op mijn van nature nog al
teer gestel - troetelkindjes hebben dat al.
tijd - dat ik weldra tot een forschen jongen
boom opgroeide, wiens lommerrijke kruin
zich met stille zelfbewondering in den hel.
deren vijver spiegelde. De jaren die ik hier
doorleefde, waren uiterst gelukkig voor mij.
Wegens de schoonheid van m'n standplaats
en het frissche lommer waarmee ik mijn om.
geving overschaduwde, was ik weldra de ge.
liefkoosde verzamelplaats van jong en oud
geworden. Professoren en studenten sluimer.
den zoet en zalig aan mijn voet in, ja Zon.
dags werd ik zelfs door .de Herzogenrather
jeugd met tal van bezoeken vereerd. .Mijn
arme schors had dan, wel is waar, veel te
lijden door de veelvuMige namen die er in
gegrift werden, maar dit was ook de eenige
smlJ,rt.

Evenals de eerste maal echter was mijn
geluk niet van langen duur, en weer was het
mijn verwenschte schoonheid, die me in het
verderf stortte. Och, die schoonheid",- hier
sloeg de oude slons aan 't moraliseeren -
"die schoonheid, ze is een noodlottig voor~
recht, jongeheer, en ik waarschuw u daarte~
genI"-



"Godlof!" dacht ik hij me zelf, "dat je
oogen niet zoo geoefend schijnen als je klap.
schotel, bestemoêr, anders zou je wel gezien
hebben dat je vermaning niet aan den man
gebracht was."

Mijn oudje ging intusschen, al zuchtende,
voort: "Door die rampzalige rankheid van
leest dan, waarvan ik u zooeven sprak, was
ik den timmerman, een waren Argus, in het
oog gevallen, met het gevolg, dat, heel onver.
wacht, twee van zijn maats, met zagen en
bijlen gewapend, op mij lostrokken en, zon.
der acht te slaan op mijn gezucht en gejam.
mer, een moorddadige hand aan me sloegen
en me omverhaalden. Weg was al mijn groot.
heid! De kroon werd me van het hoofd ge.
rukt, en, aan den moedwil "VaneIken school.
jongen prijsgegeven, lag ik daar in onmach.
tige razernij op den grond. Niets dan de ge.
dachte dat mijn ranke stam wellicht tot pi.
laar van 'n kerk verheven, tot overhuiving
van een altaar verwerkt of ten minste aan
eenig praalgebouw zou 'besteed worden, kon
me in mijn ongeluk troosten.

,;Dan, helaas! ook die troost werd me ont.
nomen. 't Schijnt dat er in dien tijd te Rolduc
groot gebrek aan 'kasten was; althans het
duurde niet lang, of ik voelde een scherp ge.
tande zaag mijn ingewand doorvlijmen en ik
werd, 0 schande! tot een ellendige studenten.
kleerkast vertimmerd!

"Nu zal u misschien denken, dat zulk een
vernedering mijn ingewortelde verwaandheid
voor altijd den kop moest ingesla~en heb.
ben? - Verre van daar! Al was ik dan maar
een kast, ik stak t'Och door mijn edeler stoffe
en ietwat fijnere bewerking v'O'Ordeeligaf bij
mijn nieuwe famielje - wij waren zeker met
ons dertigen - en dit was dan ook voor mij
alras een reden om op die grove, lompe we.
zens, die maar uit oude dennen planken aan
mekaar gekl'Opt waren, uit de h'Oogte neeT
te zien. Verbeeld u nu mijn woede en hun
duivelsche vreugde, toen een ellendige deur.
bekladder - de vent moet zeker door -de in
de acht.en.veertiger.jaren zoo hoog opgevij.
zelde denkbeelden van broederlijkheid en ge.
lijkheid 'bezeten zijn geweest - mij, niet min.
der dan al de anderen, bestreek met zeker
rood brouwsel, dat me niet alleen de frissche
kleur van m'n jeugd ontnam, maar me boven.
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dien aan die onhebbelijke wezens gelijk
maakte, die er, van hun kant, zoo trotsch
op waren, als een vijftigjarige kokette op
haar door een goede dosis blanketsel opge.
luisterde tronie. Door dien laatsten slag
was mijn aangeboren trots dan ook ten
eenenmale geknakt, en toen ik, niet lang
daarna, tot filosofenkleerkast verheven werd,
was het bijna met onverschilligheid, dat ik
de doorluchtige residentie van die gestrenge
heeren betrok.

"De eerste meneer dien ik kreeg, was een
filosoof, of anders gezegd, een wijsgeer. Over
de ware beteekenis van dat woord heb ik
echter, tot den huidigen dag, geen rechte
klaarheid kunnen krijgen; want ofschoon ik
mij, in mijn kasten.verstand, zeide, dat wijs.
geer, volgens alle menschelijk begrip, niets
anders kon beduiden dan iemand, die begee.
rig is naar wijsheid - wat ik zag en hoorde,
kon ik met mijn zienswijze niet altijd in over.
eenstemming brengen. Immers, zoo dacht ik,
om zoo'n moderne Socrates te worden, daar
zal toch almachtig veel voor gestudeerd moe.
ten worden. Volgde nu mijn meester een an.
dere methode? Ik weet het niet; maar wat
ik weet, is, dat het woord "studeeren" hem
een huivering over 't lijf joeg, en dat hij,
voor zoover hij zulks gevoeglijk kon, de aan.
raking met een hoek vluchtte, als ware "het
met de pest besmet geweest. Iets waar hij
veel méér van hield, was, zich met een paar
kameraden op het heerlijkst te vermaken, een
lekker sigaartje te rooken, een kaartje te
leggen en boven alles koffie.visites te hou.
den. 0, die koffiepartijtjes! (tot mijn verba.
zing heb ik voor eenige dagen gehoord, dat
men die nuttige instelling afgeschaft heeft;
maar, in Gods naam! hoe zal men dan nu nog
goed filisoof kunnen zijn?) die koffie.par.
tijtjes, daar hield mijn goeie meester dol veel
van! Als hij daar, met zijn ondeelbaar klee.
blad makkers, rondom het met dampenden
nektar gevulde kannetje zat en den zielever.
kwikken den drank met volle teugen het keel.
gat binnenjoeg, dan glansden zijn oogen, en
een blos van zalig .genot kwam zijn dikke
wangen kleuren. Twee jaren lang had ik 'bijna
eIken dag, tusschen één en twee namiddag,
het genoegen mijn meester in dien toestand
te zien. Maar eens, 'Opeen morgen, kwam hij



naar me toe - ik meende tranen in' zijn
oogen te bespeuren, iets waarover ik bijna
een stuip kreeg - opende me langzaam,
wierp een langen, langen blik op het helder-
blinkende koffiepot je dat daar op de eere-
plaats zetelde, en verdween, om niet meer
terug te keeren.

"Nadat hij vertrokken was, diende ik ach-
tereenvolgens nog menigeen van het filoso-
fenras; maar omdat ze, op enkele uitzonde-
ringen na, allen droge tegenstellingen waren
van mijn eersten bezitter, zal ik uw geduld
niet misbruiken en deze eentonige dagen on-
der stilzwijgen voorbijgaan, om u op een ge-
beurtenis opmerkzaam te maken die voor mij
maar al te noodlottige gevolgen had.

"Er was namelijk toen ter tijd een stu-
dentje hier, dat, geloof ik, een neefje van
een der hooggeleerde Professoren was. De
goedhartige oom hield dan ook ontzaglijk
veel van den knaap, en hoewel Fransje de
grootste deugniet bleek te zijn, dien ik ooit
gekend heb, en dat wil nog al wat zeggen,
stond de goeie man er op, om in hem niets
minder dan een engel in menschenvleesch te
zien. Deze nu had mij eens opgemerkt, ter-
wijl hij zich bij mijn meester op koffie-visite
bevond, en, daar ik hem tot zekere plannen
bijzonder geschikt scheen, dadelijk het
zwarte voornemen opgevat om mij aan zijn
gullen gastheer te ontfutselen. Zijn boos op-
zet gelukte maar al te wel. De Professor,
uiterst getroffen door het roerende verhaal,
hem door Fransje gedaan over de verwoes-
tingen die de muizen onder zijn lekkernijen
aanrichtten, gaf order om mij, die sterk en
stevig gebouwd en aldus tegen de aanvallen
dier lastige viervoeters wel bestand was, te-
gen Fransjes rommelpot te verruilen.

"Haha!" riep de schelm, toen hij mij
'savonds op zijn kamertje zag staan en met
welgevallig en blik mijn buik monsterde,
"haha! die goeie oom! wat heb ik hem daar
beet gehad met die muizengeschiedenis!
Alsof ik de man niet was om, als het zijn
lekkers geldt, een heel leger van muizen op
eerbiedigen afstand te houden! Neen, neen,
kastjelief! 't is niet om de muizen, dat ik je
graag hebben wou; ik zal je wel beter weten
te gebruiken " 's Anderen morgens be-
greep ik wat de snaak met die geheimzinnige
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wootden bedoeld had. Immers toen er voor
het opstaan geluid werd, maakte Mijnheer
geen haast om het bed te verlaten: hij wreef
zich eens door de oo~en, wierp een blik van
verstandhouding naar me toe en draaide zich
weer in de lakens. Nadat hij zoo een half uur
gedommeld had, hief hij eensklaps het hoofd
omhoog en bleef eenige sekonden in gespan-
ncn aandacht luisteren Haastige schre-
den lieten zich in de verte hooren. Met een
wip sprong de veelbelovende van zijn bed-
rand, opende zacht mijn deur en sloop bin-
nen. Nu begreep ik alles; hij moest den Pro-
fessor ontsnappen. Deze liet niet lang op zich
wachten, schoof de gordijnen van het bed
weg en meende reeds met een fiksche oor-
veeg Jantje Slaapgraag zijn ochtenddutje in
te zegenen, toen hij tot .zijn verbazing be-
merkte, dat Frans, die anders een geregelde
klant van zijn nota-boekje was, er zich niet
in bevond. Hij zag herhaalde malen rond,
wierp de dekens op zij, keek eens onder het
bed, maar moest toch eindelijk tot de over-
tuiging komen, dat Frans wel degelijk op-
gestaan was, en ging heen. Mijn jonge snuiter,
die inmiddels groote moeite had gehad om
zijn lachspieren in bedwang te houden, liet
hem zich eenige stappen verwijderen, kroop
toen weer stil uit mijn ingewand te voor-
schijn en sprong met zegevierenden lach het
bed weer in, waar hij dan ook .tot aan het
ontbijt het genot van 'n ongestoorde rust
kon smaken.

"Nu kan u wel begrijpen, dat deze zoo goed
geslaagde proef nog dikwijls herhaald werd.
Ja, mijnheer! vier jaren lang moest ik hem
bijna om den anderen dag tot schuilplaats
verstrekken. Op zekeren morgen echter -
ik herinner het me zoo goed, als was 't gis-
teren eerst gebeurd - was mijn kameraad
wat haastig geweest in het volvoeren van zijn
gewoon meesterstuk, en door het dichtklap-
pend geluid opmerkzaam gemaakt, opende
de Professor de deur, en daar stond nu mijn
goeie Frans, in een toilet, waarlijk niet ge-
schikt om visite te ontvangen! De arme jon-
gen was dan ook zoo beschaamd, dat zijn
heele gezicht op een gekookte kreeft geleek;
maar daar bleef het niet bij. Ik, het kostbaar
meubelstuk, dat hem zulke goede diensten
bewezen had, ik werd hem ontnomen. Ach,



mijnheer! als ik ooit door iemand betreurd
ben, dan is het door den armen Frans ge.
weest! Maar ook ik had geen reden om mij
over mijn lotsverandering te verheugen. Als
had men mij over mijn 'Onvrijwillige mede.
plichtigheid aan mijns meesters misdrijf wil.
len bestraffen, werd ik aan een brutalen Mof,
een echt exemplaartje van Pruisische 'Onwel.
levendheid, in bezit gegeven. Als ik alles her.
denk wat ik bij hem te lijden had, dan ver.
wondert het mij niet langer, dat ik vóór den
tijd grijs geworden ben. Bij iedere weder.
waardigheid die hij ondervond - en zijn
knorrig humeur bezorgde hem die in over.
vloed - moest ik het ontgelden; hij sloeg en
stiet me, als was ik een hond geweest; ja,
zoo ver ging zelfs zijn. brutale wreedheid,
dat hij met diepe sneden van zijn pennemes
het getal dagen die hij nog in de gevangenis
- zoo noemde hij de kostschool - door te
brengen had, opteekende, en daarvan iederen
dag één door een nieuwen houw van het
moordend staal doorhaalde. Was het wonder,
dat die onmenschelijke behandeling mij tegen
hem in 't harnas joeg en mij tot weerwraak
aanspoorde?

"Eens had mijn "Grobian" een heerlijk
stuk peperkoek van huis ontvangen en dat
aan mij ter bewaring gegeven. Hierop bouw.
de ik mijn plan. Toen hij me wilde dichtslui.
ten, stremde ik me een weinig, zoodat de
deur niet in het sl'Ot sprong. Hij, druk bezig
met een stuk van den koek te verslinden,
bemerkte 't niet en stormde naar beneden. 't
Duurde niet lang, of een van z'n kameraden,
die het wild scheen geroken te hebben, kwam
aan het celletje rondsnuffelen. Ik spande al
mijn krachten in om zijn opmerkzaamheid te
trekken; ik kraakte en wrong me - en zie.
daar, het lukte! Met een luid vreugdegejuich,
waarin ik hartelijk met hem instemde, vatte
de slimme vogel.grijp het stuk koek, stak het
triomfeerend in de hoogte en ijlde er mee
heen. 's Avonds kwam mijn Pruis aanzetten.
Ik huiverde t'Oen ik hem zag. Zijn eerste ge.
dachte was: de koek! Maar verbeeld u zijn
razernij, toen hij de kooi geopend en den vo.
gel gevlogen vond!. . . . Mijnheer! l' is de eeni.

88

ge keer geweest dat ik kwaad met kwaad ver.
golden heb; maar 't is mij duur te staan ge.
komen. Het regende letterlijk vuistslagen en
voetstampen op mijn arm, oud geraamte; de
kroonlijst vloog me van het hoofd, een van
m'n pooten brak, en had de vermoeidheid
den Bismarckiaan niet belet voort te gaan, ik
geloof, hij zou me omgebracht hebben. Sedert
dien tijd was mijn toestand nog ondraaglijker
dan te voren; en toen ik dan ook dezen Jan
Vlegel verliet, was ik al bijna geheel in den
berooiden toestand waarin u mij thans ziet.

"De nieuwe bezitter, dien ik nu kreeg -
het was uw onmiddellijke voorganger - was
nog al een bedaarde, fatsoenlijke jongen; het
eenige wat me bij hem lastig viel, was een
hebbelijkheid om me van binnen en van bui.
ten met allerlei spreuken, versjes, naam tee.
keningen en schilderijtjes te bekladden; ove.
rigens had ik bij hem een tamelijk rustig
leven.

"En nu, mijnheer, ben ik aan het einde van
m'n vertelling gekomen; want toen ik nog
eens van meester veranderde, had ik het ge.
luk in uw handen te komen. Over de zes ge.
lukkige jaren die ik in uw dienst heb door.
gebracht, behoef ik dus niet te spreken;
maar de herinnering aan uw g'Oedheid - wat
u heden vo'Or mij doet, bewijst alweer, welk
een goed hart u heeft - zal bij me levendig
blijven, zoolang er nog een sprankje vuur in
dit oude lijf zal flikkeren. Maar ik gel'Oof,dat
de oude invalide niet lang meer zal meeloo.
pen, en daar nu toch mijn naam niet aan de
vergetelheid prijs gegeven is, verlang ik ook
niet langer meer te leven. Vaarwel dan, mijn.
heer, en duizendmaal dank voor uw goed.
heid!"

!Hier verstomde de oude. Gansch bew'Ogen
door het treurige verhaal van haar lotgeval.
len en bijzonder door den to'On van stille ge.
latenheid die in deze laatste woorden klonk,
beloofde ik de goede ziel, haar wens eh te
vervullen.

Ik heb mijn woord gehouden.

H. J. EYMAEL.

....................
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Congé- Wandeling.
(14 Nov. 1927.)

Daar trokken we uit met het lekkere con.
gégev'Oel van "geen les" en "rooken" en ja....
ook nog "wandelen", dat m'Oest je er bij ne-
men.

Daar slenterden we heen op zijn kost.
schools: niet lettend op weg, trems, auto's,
"rechtshouden", "gevaarlijk" - maar mee='
schuivend in de groote troep, starend op
m'Odder en plassen, en een vage indruk van
schommelende beenen 'Om je heen met
scherpomlijnd de hakken van je voorbuur-
man, die op de beurt komen opduiken, tel-
kens, telkens, en zoo slingerbeen je mee.

Slagboom: D'Ouane!
Slagboom: Z'Oll!
"N'Ooit geweest."
,,0, we zijn hier op de weg naar Aken."
De weg is open, een koude wind komt van

rechts, kraag op, hoofd scheef. - Och, zoo
erg is 't niet, lekKer frisch windje. 't Ziet er
wel wild uit: grove aardkluiten, donkerbruin
met een zwak liêhtschijnsel als stof er over
heen waaiend - donkere boomen - kr'Omme
menschen vo'Or een wagentje - één mensch
krom tegen den wind, zwart op bruine gron1d
- een lichtvlek: een kinderschortje vangt wit
licht van daarachter, 'n lucht van
vloeiend licht - dáár vanen zonnestralen,
alsof er wierook hing zo'Oals in de kerk -
sneeuwbergen! - w'Olkenballen, zwart met
witte randen.

Herfst: lichten donker jagen door de
lucht - d'Onkerkleurig ligt de aarde over-
schoten door lichtstralen - 'de wind maakt
flarden aan de w'Olken en veegt hoorbaar
over de aarde.

We slaan links af: IK,ohlscheidt.
'n Mijn, 'n straat, 'n winkel.
Voorlbij is K'Ohlscheidt.
We zitten nu tusschen dennenb'Osschen.

Hun regclmaat maakt rustig en je merkt niets
van wind en jagende wolken. Alleen een

............

vreemd licht zooals daarjuist. Dof-donker
staan de dennen als Ide Direkteur z'n groene
Zondagskazuifel van licht'Opzuigend fluweel.
Geelgrijs ligt de weg ertusschen, telkens bui-
gend, dalend naar het Worm dal, bij iedere
wending nieuwsgierig makend door telkens
iets te bieden. . .. tot we de 'Overzijde van
het dal zien: gele blaren liggen gesprenkeld
op bruine achtergrond en daarboven rijst een
ruïne, Wilhelmstein, in het g'Ouden licht van
de dalende zon. Kleuren van br'Ons en koper-
geflikker zooals Wiagner ze in muziek weet
om te zetten en je zoo iets prachtigs weet
voor te tooveren, zoo iets als een burcht aan
de Rijn in de tijd van de wijnoogst drijvend
in gouden zonneglans.

En toch is het ook weer werkelijk: dat vu-
rige ro'Od, dat brandende geel -en hoe dich-
ter je er bij komt des te scherper en werke-
lijker wordt alles en je ziet nu uit de bruine
grond een ho'Op boompjes 'Opschieten met
nog hier en daar een bengelend blaadje als
'n citroenschilletje - werkelijkheid en
toch dat warme gouden licht! .

Ondertusschen trekken we dwars door het
Wormdal 'Over een dam tusschen dunne
ho'Ogreikende hoornen, terwijl links en rechts
lichtgr'Oene weien wegglijden.

Weer berg op; je kijkt eens waar je van-
daan gekomen ;bent en nu zie je weer die
dof-gr'Oene dennen steunend op lichtgr'Oene
wei met een blauwnevelige overgang. Je
zuigt aan dat groen, je kunt er nietgen'Oeg
van Krijgen, je wilt blijven staan, maar je
moet mee, je wordt w~ggetrokken als een
kind voor de étalage van een snoepwinkel....
en dan duik je maar weer onder in de groote
troep - een vage indruk van schommelende
beenen en vo'Orbijglijdende 'Oevers - 'en als
je dan weer hoven komt, ben je aangesp'Oeld
op Rolduc.

.. ....

E.H.
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Eigen Priesters.
Iets schrijven over de missie, dat wil ik wel,
maar tot geleerde onderwerpen voel ik me
niet in staat. Er wordt de laatste tijd zoo
veel gestudeerd op aHe mogelijke missie.
vraagstukken, zooveel zware artikelen ver.
schijnen, waarin de meest urgente kwesties
der wereldmissioneering van alle kanten be.
licht worden, dat ik me al~ een kleine jon.
gen verlegen zou voelen in zoo'n gezelschap.
Een praatje dus maar, zonder wetenschappe.
lijke pretentie, over het een of ander, dat m'n
omgeving me liet meeleven, deze eerste jaren
van m'n leven van missionaris.in.wording.
En dan treft 't, dat ik zoo gauw in aanraking
kwam met een der schoonste werken van
Christus' Kerk, de altijd levende, altijd
groeiende, altijd vol vitaal expansievermogen
zich uitbreidende: het werk der vorming van
eigen clerus in nieuw te veroveren gebied.

Onze groote Missiepaus, de roemrijkregee.
rende Pius XI - geen zinledig epitheton or.
nans, dit woord hier, maar vol van werkelijk.
heid - heeft de wereld over gesproken met
"Maximum illud" en "Rerum Ecclesiae", en 't
is de machtige roep geweest van den aan.
voerder. In Oost en West, overal waar de
blik gericht is naar Rome, hebben zijn man.
schappen die roep opgevangen. Geworden is
't tot één leus, één slagwoord, waamaar heel
de actie zich ging richten: elk land zijn eigen
priesters.

En zelf gaf de Paus het stuwende voor.
beeld, toen hij wijdde tot gezalfden des Hee.
ren in de volheid van hun verheven ambt zes
zonen van China's millioenenvolk.

Ook hier op Javla werd er gewerkt. De pio.
nier, die met koene durf en breed Godsver.
trouwen - een dwaasheid voor de klein.
geloovigen, begrijpelijk slechts 'Voor grooten
als hij- het waagde, tegen de waarschuwin.
gen van zooveel voorzichtigen in, te beginnen
aan priestervorming onder een christenheid
van nauwelijks enkele duizenden uit het eer.
ste geslacht, hij ziet nu zijn werk uitgroeien
en .gedijen en de eerste vruchten afleveren.
Werkelijk, het was een gedurfde daad, maar
Pater van Lith kende zijn volk, zooals geen
Westerling 't nog kende. Hij kende de Ja.

vaan, die in leven en opVlattingen nog in zich
draagt de sporen van een bescha'ving, die
hier bloeide en ten onder ging, omdat 't niet
de christelijke was en werk van menschen,
maar rijk toch was en in zich droeg een schat
van edele gedachten en begrippen. Hij kende
de godsdienstige neiging in 't hart van den
oosterling, met zijn serieuze houding tegen.
over de levensvragen en zijn zin voor over.
weging en bovennatuur. Hij kende eerst en
vooral de onbeperkte màcht van Gods ge.
nade en vertr'ouwde daarop, onwrikbaar. En
niet ijdel was zijn vertrouwen.

Nu is er reeds 1 priester, 16 zijn er, die zich
als novice of scholastiek op 't priesterschap
voorbereiden, en 42 leerlingen telt 't Klein.
Seminarie, waarvan 32 Javanen en 10 Indo.
Europeanen.

'Maar wel was 't tijd, dat er begonnen werd,
want zwaar geladen van de ideeën van natio.
naHsme, vrijheidsstreven en zelfbestemmings.
recht is de atmosfeer in 't Oosten. Onweer
broeit er overal. En met de toename van 't
aantal intellectueelen wordt steeds grooter
ook de spanning. Niet langer .wil 't Oosten
de mindere van 't Westen zijn en nu de out.
christelijkte Westersche beschaving zich zoo
vergooit voor de oogen van de Oostersche
broeder, is deze zich bewust geworden, dat
in hem zelf 'Voldoende krachten schuilen om
zich op te werken tot minstens de gelijke van
de vreemdeling. En zoo is er een verstrakking
in de verhouding gekomen, waar geen Ohris.
telijke Hefde nog aanwezig was om de brug
te slaan over de kloof, en is heel de Indische
pers vol met 'artikelen, die de tegenstelling
maar helpen verscherpen.

In hoever dit streven naar zelfstandigheid.
op 't oogenbUk reeds, opportuun is 'Voor 't
geluk van 't volk, we zullen er ons niet aan
wagen, 't na te gaan - dat vrijheid een goed
is, geeft ieder toe -, maar 't schept een geest
van verbittering, van 'Opgeschroefd fanatisme
en vertroebelt de juiste waardeering van
aardsche en hemelsche goederen.

Welk gevaar er bovendien in schuilt voor
de katholieke missie begrijpt men gemakke.
lijk. Onvermijdelijk moet er zoo komen een



zeker wantrouwen tegenover de godsdienst
uit het Westen. 'Men wil zich onafhankelijk
houden, >eigen cultuur en godsdienst steilen
tegen alle vreemde invloed van buiten. En
boven alles wordt de vrijheid geprezen als
hoogste ideaal, het nationalisme als eenigst
evangelie, terwijl achter de beslagen ruiten,
soms even zichtbaar, de raode satanstronie
van 't communisme zijnduivels'grijns trekt.
't Is werkelijk een tijd voor Oost en West
zooals 'er nog weinige geweest zijn, vol drei..
gen van uitbarstingen/als vulkaanbodem.

Maar ondanks alle geschreeuw naar buiten
en gewroet ,in het donker, blijft de wereld
wat ze was: een nietsje voor God, een
vezeltje dat wegvliegt uit het rijstblok onder
't stampen der vrouwen; geen gebeurtenissen
zullen ons 't optimisme kunnen ontnemen, dat
Christus ons meegaf met Zijn laatste Woor.
den: "Ik ben met u aBe dagen". En de H.
K:erk, met een goddelijke stuurman berekend
voor haar taak, stelt tegenover het streven
naar verheffing van eigen volk tot een hoo.
ger tijdelijk geluk haar program, waar slechts
het woordje tijdelijk door eeuwig te vervan.
gen is "En al 't overi'ge 'zal u worden
toegeworpen".

De uitwerking van dat program, het heeft
als een der voornaamste. punten: de vorming
van inheemsche priesters.

Verheven is 't werk, dat God gaf aan de
Hollandsche leden van Zijn wereldkerk, om
dit volk te brengen tot de ééne schaaps.
kooi. ~ Aan de deur staat reeds de herder te
wachten; zijn pels is warm voor allen en zijn
vriendelijke lach omvangt elk van zijn bees.
ten,die schuw binnenkomen in een sfeer van
herkennen. Want de Zijn'en zijn ouden en
nieuwen, en "Hij kende de Zijnen", nog voor.
dat zij Hem leerden kennen.

Maar heerlijk en grootsch ook dit nieuwe
werk: van dat volk de besten en edelst'en te
maken tot andere herders, die in de school
van de Goede Herder Zijn werk gaan voort.
zetten, die leeren van Hem de alles.opofferen.
de liefde, om de voeten stuk te stooten
aan scherpe keien en de handen rood te
schrammen aan puntige doorns, enkel om één
schaap, dat de weg nog niet vond uit de nacht

91

naar de lamp aan de deur van de schaaps.
kooi. '

Vele dingen beloven menschen: weten.
schap en beschaving, vrijheid en vooruitgang,
geluk hier op aarde in veelheid van gO'ederen.
't Volk, dat een kind is, vergaapt zich aan de
schreeuwende kleuren van die prent. 't La.
waai van holle woorden trekt 't, zooals kin.
deren te hoop loopen, wanneer 't draaiorgel
de achterbuurt doortrekt. Maar als de man
zijn cent gehad heeft gaat hij weer heen.

Eén ding belooft de Kerk in naam van
God: liefde. En die liefde is eeuwig, omdat
God liefde is. Om dat geschenk te brengen
onder 't volk, kiest zij zijn eigen zonen en
zalft ze tot priesters des Heeren. Die in zich
voelen de Roep van den Koning, zij treden
vooruit om te beginnen hun proeftijd, om te
waken en te bidden, langer ,dan één nacht, en
eindelijk geslagen te worden met een slag van
't zwaard in de bruine hals tot ridders van
Christus. Dan begint hun werk van leiders;
dan gaan ze brengen aan het volk, hun volk,
de Christus, die hen eerst koos. Boven de
hoofden der duizenden toonen zij de H. Hos.
tie, die door hun woord geen brood meer is,
en heffen de beker met H. Bloed, dat vloeide
ook om ieder van hun broeders te was.
scnen. En schouwend naar de ve,rhorgen God
zal 't volk omhoog 'getrokken worden, van
de aarde weg, zal 't vinden zijn geluk.

N een, als we zoo kijken, dan zien we de
toekomst niet donker in, ,dan mogen ze ons
meewarig beglimlachen als dwaze optimisten;
want wij zullen ze wijzen op ,de genade van
Christus, waarin ook Paulus, heerlijke opti.
mist, alles kün. En hoe ook de vloed van
eigenbelang en zelfzucht, van jacht naar ge.
nietingen en laag ik. zoeken moge rijzen dat
hij aansteigert als een springtij, pal zullen we
staan in klip.vast vertrouwen temidden der
schuimende golven.

Twee jaar heb ik nu geleefd onder de
jonge Javanen, die zich voorbereiden op het
priesterschap, cn genoeg van Gods gena'de.
werking gezien en geraden om gesterkt te
worden in mijn vertrouwen. Beschaamd heb.
ben ze me soms doen staan, die jongens met
eenige jaren heiHgmakende genade in hun
ziel, als ik 't vergeleek met wat wij waren



15 jaar na ons Doopsel. De H. Geest heeft
geen tijd noodig, om groote dingen te doen.
Niet alsof 't allemaal heiligen zijn en Djoc.
ja's Seminarie een modelschool van volmaakt.
heid. Absoluut niet. Ook zij hebben hun ge.
breken bij hoopen, vooral waar geen katho.
lieke omge~ing en opvoeding bij \hen de
sensus catholicus van jongs af in de Ûel in.
brandde zooals bij ons. Ook in hun binnenste
wroet 't egoïsme zijn g~heime gangen als
in ieder en sterk zullen ze vooraJI in de toe.
komst moeten staan tegen de aanvaring van
de liefdelooze 'geest, die fanatiek nationalis.
me en rassenscheiding met zich brengen. Te
veel is de lucht rondom al verpest door dat
miasma, dan dat er van die wasem ook niet
hier wat zou binnendringen. Maar wie is er
zonder gebreken?

Oeo Gratias dus voor wat Hij reeds gaf,
Deo Gratias voor wat Hij nog geven gaat.
Als Holland - Rolduc ook - blijft bidden en
Indië meer en meer gáát bidden, a'ls Holland
zijn zonen blijft zenden en Indië de zijne 'gaat
geven, die .dagelijoks in 't H. Misoffer, door
hun hand opgedrag'en, de hemelsluizen open.
gooien, dat de genade naar buiten bruist,
dan zal heel een volk, 'gezegend reeds zoo
ruimschoots door de natuur, bovenmate ge.
zegend ook worden doorgaven, die alle na.
tuur te boven gaan. Dan zal de banjir van
Gods liefde met onweerstaanbaar 'g'eweld
zich storten in 'de bedding, die gereed, maar
ook droog ligt als van een kali in Oostmoes.
son. - Slechts steen en vullen hem nu nog,

92

bar en kaal, en geen water glinstert er. Maar
ze zullen meegesleept worden in de stroom.
Dan zal 't grootsch zijn, dat goddelijk werk
te zien en groot zal onze dank zijn.

Toen ik daarstraks reed door de glorie van
de Paaschmorgen, was de hemel één alleluja
van blauwen ochtendlicht. Hoog boven 't
ontwakende land stonden de bergen in een
kleed van glans en zon met de kop naar de
hemel: 't was een uitbeelding van het "Resur.
rexi" dat in m'nnoofd zong. Ja, verrezen de
Christus aIs eerste van vele broederen, op.
gestaan uit de macht van de dood, zijn prooi
hem ontru~kend. Opstaan zal ook dit land
uit schaduwen duister naar 't licht van Zijn
graf, dat glorievol was, de inwoners zullen
Zijn broers worden en met Hem verrijzen.

En de jongens, die naast me zaten - we
gingen zingen in een missiekerkje buiten -
zij zullen de uitverkoren werktuigen zijn, zij
zullen voorop gaan, de weg wijzen, en hun
landgenooten zullen volgen, omdat de stem,
die hen roept, in bekende klanken spreekt, en
de Geest werkt in hun hart.

Zoo zal de Kerk geven 't ware geluk, wat
velen beloven, terwijl hun handen leeg zijn.
En al zal misschien op ons optimisme de
tegenslag. neerkomen als- een koude water.
straal, afschudden zullen we hem als een poe.
del en vlug droogt de Indische zon.

....................

P. :èOETMULDER S.J.

Djocjacarta.
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