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rede; "Ik zie hem voor mij als een man van
groot geloof en onbegrensd Godsvertrouwen,
waarvan niet alleen zijn persoonlijke ziele-
leven doordrongen was, maar waarin ook
voor hem de stuwkracht was gelegen van
geheel zijn priesterlijke en bisschoppelijke
arbeid. Dat groote geloof droeg hij diep in
het hart als een erfdeel zijner vaderen; van
dat geloof getuigde zijn innig gebedsleven,
getuigde zijn conscientieuze levensopvatting
en zijn trouwe plichtsbetrachting én als
Christen én als priester.

Datzelfde geloof was ook de vorm en de
grondslag tevens, waaruit zijn onbegrensd
Godsvertrouwen voortkwam en waarop het
berustte.

Menigeen is verrast geworden, wanneer hij
bij dezen priester en bisschop soms een
moed en durf ontwaarde, die hij bij een
man van zijn statuur nooit had vermoed.
Geen overmoed of roekelooze durf moet
men hier zoeken, neen het was zijn groote
Godsvertrouwen dat hem dan boven zijn
eigen natuurlijk vermogen verhief en kracht
gaf tot moedige en gedurfde daden.

Ook wanneer tegénslag en teleurstelling
zijn werk ten deel viel, dan kon hij zeker
daardoor zwaar getroffen wórden in een al-
lersmartelijkst aanvoelen, maar zijn Gods-
vertrouwen, werd nooit geschokt, zijn Geloof
in Gods leidende Voorzienigheid nooit aan
het wankelen gebracht, integendeel scheen
het dikwijls door tegenslag en teleurstelling
juist te groeien en te brengen tot algeheele
berusting en onderwerping aan Gods Heilige
Wil. "

Dit konsekwente groote Godsvertrouwen,
die bewuste overgave aan de leiding Gods,
welke geenszins steun vond in de natuur-
lijkebodem van spontane levensblijheid en
aangeboren optimisme, heeft in de laatste
maanden van zijn leven de hoogte.. van het
heldhaftige bereikt.

Lang en heftig was het einde .van dat
leven, omdat het niet het langzame einde
was van een oud uitgeteerd bestaan, maar de
langzame afbraak en pijnlijke ineenstorting
van een levenskrachtige en levensminnende
persoonlijkheid.

De opdracht en het. martelende tempo

'i

voor die afbraak kwamen van God. De uit-
voerder er van moest bisschop Joannes zelve
zijn, die in een niet te benaderen eenzaam-
heid, dag aan dag, stuk voor stuk, bewust,
moest offeten, alles wat leven in hem was.

En hij heeft het gedaan niet met de doffe
kalmte van het onvermijdelijke, niet uit de
kracht van een natuurlijk stoicisme, maar
met de edeleofferzin van den Hoogepriester.

Zijn lijden is van stond af aan roeping ge-
weest, de Joannesroeping, die de groei van
Christus lief kreeg in het minder worden van
zich zelven.

De tragiek heeft niet ontbroken bij dit
pijnlijk-lange en felle heengaan.

De bisschoppelijke medehelper, dien hij
vroeg, was geen steun voor gebrekkige
ouderdom, die naar rust verlangt, maar het
zichtbare teeken Gods op de middag van
zijn arbeid, dat hem allerduidelijkst wees op
de verandering van zijn taak. Zijn herderstaf
gleed niet ttit machtelooze, bevende, oude
handen, maar werd door den herder zei ven
gerukt uit de stevige greep van gestage
werklust.

Die tragiek bereikte een ontroerende hoog-
te, toen hij in tegenwoordigheid van vele
priesters, religieuzen en leeken de laatste
voorbereidingen voor zijn uittocht wilde ma-
ken. Dat was niet alleen een nederige, pu-
blieke schuldbekentenis, maar tevens een
zich lósmaken van zijn diocees, dat vertegen-
woordigd mocht zijn bij de omschakeling
van zijn roeping.

"Ik heb het voorgevoel", sprak hij tot ons,
die tegenwoordig waren, "dat God me nog
veel zal laten lijden, maar ik aanvàard het
gaarne tot zegen van mijn geliefd diocees",

Geheel deze verrassende bijeenkomst was
geen gewilde dramatiek; zij was een spon-
tan:e uiting, passend in het formaat van zijn
persoonlijkh.eid. De uitzonderlijkheid was
voor hen, die hem kenden, even gewoon, als
het feit, dat hij op de biechtdagen te vinden
was onder pe rijen van wachtendebiechte-
lingen in een van Utrecht's parochiekerken.
Niemand heeft ooit getwijfeld aan de waar-
achtige oprechtheid daarvan.

Zoo w~s het ook, op die mooie zomer-
sche namiddag in de kapel yan. het Sint-
Antoniusziekenhuis, waar uit zijn forsch



gehouden toespraak voor een ieder te hoo-
ren viel het "Surge eamus" van den Meester.

Vanaf die dag is de stilte en de eenzaam-
heid om hem heen gevallen. een stilte. die
nog wat scherper geaccentueerd werd door
het bezit van nieuwe krachten. die reeds een
gewone plaats innamen in het alledaagsche
leven van zijn bisdom.

De stille lijder in zijn kamer van het zie-
kenhuis werd reeds geschiedenis, toen hij
nog behoorde tot de levenden; zijn beteeke-
nis bleek geen andere meer, dan die van zijn
denkbeeldig bisdom Selimbria.

Bijna niemand meer vermocht door te
dringen tot die stille offerplaats. slechts zeer
enkelen.

Onder die enkelen wist een venijnig dui-
veltje van anti-papisme een officieele in-
stantie te laten vragen aan den armen afge-
tobden, of hij nog wel een trouwe zoon was
van diè kerk, waarvan hij eens de bisschop
was.

Mischien was dat de laatste keer, dat hij
gelachen heeft; toch vermocht hij daarvan
nog de zure werkelijkheid te proeven; wetend
dat van deze ruim uitgemeten bekrompen-
heid nog genoeg hangen bleef in de sensa-
tieminnende publieke opinie.

Het laatste wat hij nog bezat, de goede
naam van trouw katholiek te zijn. is hem
niet ongeschonden gelaten.

Zoo stil werd het van toen af aan om hem
heen, dat zijn dood op Zondag 17 Mei zelfs
een onverwachte werd.

Na lange maanden hebben we hem toen
weer eens teruggezien. Ontroerend was het
stuntelige, povere restantje van dat eens zoo
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fiere leven. Toen pás zal het velen duidelijk
geworden zijn, dat daar in die onbekende
ziekenkamer veel gebeurd was.

In de hulpelooze ruïne van den bisschop
lag de schoonheid van eindelooze gewillig-
heid en van tot het einde toe doorgevoerde
offerzin; de doorblakerde resten van een
volkomen opgeteerde offergave, de schoon-
heid van Gods misvorming.

Zijn verborgen leven moet zeer vruchtbaar
geweest zijn.

Kort was zijn Pontificaat, lange gingen er
aan vooraf. misschien zullen lange volgen.
Voor beiden, voor wat voorafging en volgde,
zal hij zijn de brenger der goddelijke vrucht-
baarheid van veel wat er voor hem gezaaid
en geplant werd. en water na hem nog ge-
oogst zal moeten worden. Zijn grootste roe-
ping was het Pontificiaat van het lijden, wat
hij diep verstaan heeft.

Met diepe eerbied herinner ik Rolduc aan
de beloften dezen bisschop-oudleerling ge-
daan in de dagen van zijn levenskracht en ik
doe dit gaarne, niet alleen omdat het mijn
bisschop was, maar ook mijn mede-oud-stu-
dent van de gemeenSchappelijke dierbare
vormschool.

Bij het graf van dezen bisschop gaat onze
stille bewondering uit naar de steeds achter-
blijvende getuige, het eerbiedwaardige Rol--
duc, dát zijn eigen waardigheid' verhoogd
ziet, telkens wanneer een van zijn groote
kinderen een rijk leven afsluit.

H. TERVOERT Pro
Utrecht.

......



Dr. Rudolf van

De waakzame Directeur van Rolduc ver-
geet niets. Dat is zoo traditie. Jaren geleden
heeft ondergeteekende over den oud-Roldu"
cien, wiens naam hierboven vermeld staat,
in dit Jaarboek een stukje geschreven. Daar-
in heeft toen één klein zinnetje gestaan,
dat mij bond. Dat mij bond voor een heel
verre toekomst. Aan dien band, dien plicht,
werd ik herinnerd. En vond het "fijn". Pater
van Oppenraay is dit jaar gestorven.

En met hem verdween voor zeer velen een
levend Godsgeschenk. Dieper gezien en die-
per gezegd: een waarlijk van-Jesus'-Leven-
levende-Godsgeschenk. Hij was aan den
Wijnstok, die Jesus is, een heel-bizonder-
vruchtbare rank. Hij was en hij bleef heel
zijn leven, van Jesus een willig orgaan. Zijn
denken vormde hij naar het denken van
Jesus: voor Vader-in-den-Hemel en de red-
ding der menschen. Zijn willen vormde hij,
zichzelf vergetend, naar het willen en stre-
ven van Jesus: voor God en de menschen.
En zoo heelt hij, door de kracht en de liefde
van Jesus, onnoemelijk veel mogen doen voor
onnoemelijk velen. Die hem kenden en nu
betreuren; en bovendien voor velen, die hem
nooit kenden. Want door zijn consequente
apostolische leven, is hij een roem van Chris-
tus geworden: "gloria Christi". En dat zal
hij nu blijven in alle eeuwen der eeuwen;
óók voor de velen, die hem zooveel danken,
maar die hem nooit kenden. Maar die hem
als hun vader-in-den-Heer zullen zien: in die
eeuwen der eeuwen.

Een roem voor Christus. Maar waarom
het niet, in ditzelfde verband, ook gezegd:
een roem ook voor de School, waar hij dat
leven ten slotte begon: een roem voor Rol-
duc. Daar vond hij, in zijn ontluikende jeugd,
den goeden bodem voor zijn krachten. Wat
God hem 0 zoo rijkelijk gaf, kon daar, God-
dank, gedijen. Daar kon, onder leiding spe-
ciaal van een daar werkzamen priester van
hooge begaafdheid, de wasdom voldoende
worden beschermd: van die aparte ziel. En
dit heeft hij steeds geweten. En hij is daar-

Oppenraay S.J. t
............

voor dankbaar gebleven. En bleef daarom
zijn heele lange leven lang, een erkentelijk
kind van het oude Rolduc. En was trotseh:
dit te zijn.

Want deze, later in alle opzichten zoo
sterk beheerschte man heeft zijn nooit fa-
lende zelfbeheersching niet zoomaar gratis
gekregen! Dat hij, als alle menschen van le-
ven digen aard en van machtige energie (en
ik verzeker U, dat hij die beide in hooge
mate bezat!) ook andere wetten in zichzelf
om den voorrang had voelen strijden, reeds
in die vroege jeugd: dat weet ik van nie-
mand minder dan van hemzelf. En eens,
toen andere al te wereldsch-georiënteerde
ouders de roeping van hun kind nog tracht-
ten tegen te houden, toen kwam er onder
vele ernstige dingen, met groote overtuiging
uit: "men heeft ook mij eerst naar de Uni-
versiteit willen zenden, alvorens ik naar
Mariendaal zou gaan. Maar ik weet heel ze-
ker, dat ik dan niet alleen mijn roeping doch
ook mijn geloof had verloren."

Als die woorden iets beteekenen (en hij
zei niet veel "zoomaar"!) dan is het toch
wel, dat hij naast het roepen van den hemel
ook het roepen der wereld terdege gehoord
en verstaan had, en dat hij van Rolduc in
zijn sprankelende jeugd een noodige bescher-
ming zijner deugd wist te hebben genoten.

Onwillekeurig gaan hier even onze droeve
gedachten naar zijn tijdgenoot Dr. Wibaut,
die tegelijk met hem Rolduc verliet en thans
ook overleed. Hij kreeg dezelfde gave Gods.
Maar hoe heel anders werd die gave door
beiden benut! Voor den tijd en dus ook voor
de eeuwigheid. Voltaire was een leerling van
de Jezuieten. En een zekere apostel was de
leerling van Jesus. Maar om den zegen van
paedagogieën naar waarde te schatten, moet
men niet speuren bij hen, die zich aan hun
invloed met passie onttrokken; dus niet bij
Judas, en niet bij Voltaire; maar bij hen, die
zich in edelen, dankbaren ootmoed hebben
opengesteld: zooals van Oppenraay het deed
te Rolduc. De jaren der grootste ontvanke-
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lijkheid heeft hij daar door gebracht. En hij
droeg hun empreinte. Oordeel dus billijk,
naar hem.

Van ondergeteekende, die eerst zoovele
jaren na dien ter plaatse verscheen, ver-
wacht men evenwel geen schets van hetgeen
hij daar was. Wellicht zou een of ander man,
gezegend met zeer grijze haren en met zeer
vele Jaren, daarover nog een boekje open
kunnen doen. Want aan mijn eigen ouden
heeroom van de Laar (ik bedoel niet den
oud-Ieeraar) heb ik onderv~mden, hoe levend
de herinneringen nog waren aan dien, blijk-
baar zoo bizonderen knaap... .

Zelf zal ik beter doen door te spreken
van lateren tijd.

Op den dag af dertig jaren na hem mocht
ik zelf arriveeren in het noviciaat, waar hij
in 1873 zijn intrede deed. En al heel spoedig
hoorden wij daar een massa van hem. Onze
magister had hem namelijk als connovice
gekend. En ofschoon deze van een geheel
ander structuur was, merkte men al gauw,
dat de man zijn enthousiasme voor dien tijd-
genoot van Oppenraay slechts moeilijk ver-
bergen kon. Daar ik oud-Rolducenaar was,
kreeg ik natuurlijk nog veel meer te hooren
dan de andere beginnelingen. Omdat hij wel
voelde, dat het me goed deed. Levende con-
fraters als een soort ideaal voorbeeld stellen
is hoegenaamd niet de gewoonte in de So-
citeit! 0 neen! Maar uit de verhalen over
van Oppenraay zou men het tegendeel heb-
ben geconcludeerd., Zijn noviciaat werd be-
paald als een soort ideaal beschouwd. En dat
maakte des te meer indruk, omdat er sinds-
dien dertig jaren waren verloop en, en ,de re-
putatie van geheel-uitzonderlijke deugd en
van geheel-uitzonderlijke begaafdheid op
allerlei terrein nog niets had geleden. In-
tegendeel! Hij was toen Rector van het Gym-

c?nasium te Amsterdam, nadat hij een reeds
. vrij langdurig Rectoraat te Katwijk had vol-

bracht. En van Ordesgenooten zoowel als
van leeken kreeg men heusch niets anders
te hooren dan opgetogen lof over den won-
deren man. Ook van velen, wienhij beslist
en zelfs "fel" (een geliefkoosd woord van
hem) weerstand had geboden of de waarheid
gezegd. Hij was en bleef bij ieder: de supé-
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rieure mensch, en totaal onverdacht van
intentie.

Wat telkens en telkens weer terugkwam
in al die beschouwingen, was: de sterke wils-
mensch. Maar dan niet een roekelooze, on-
beraden Draufgänger, die altoos maar door-
zette, wat hem nu eenmaal eens in zijn zin
was gekomen. Niet dus één van de ten slotte
dom-koppig en, die hun ezelskwaliteit voor
wilskracht verslijten. Maar een evenwichtige
man, die met een gaaf en tevens heilig in-
zicht zijn beslissingen nam; en dan ook zijn
wil.inzette.

Nu is het een psychologisch heel begrijpe-
lijk feit, dat ook deze mooie eigenschap nog
niet altijd bewondering wekt. Omdat er bij-
wijlen nog een schijnbare kleinigheid aan
ontbreekt. Maar een kleinigheid, die in waar-
heid een grootigheid is, wanneer men ze als
toets van echtheid gebruikt. Ik bedoel: het
volgen van precies denzelfden weg, precies
dezelfde methode ten opzichte van zichzelve
als ten opzichte van anderen! Menig paeda-
goog staat vaak verwonderd, dat zijn theo-
retisch-volstrekt-volmaakte paedagogie zoo
weinig resultaat heeft. Laat men in dat geval
eens eventjes, met objectieve strengheid,
onderzoeken, of men zich voor eigen gebruik
wel even ernstig houdt aan zijn alleen-zalig-
makende princiepen als men er andere men-
schen aan houdt. Dat gaat niemand aan, zal
men zeggen. Goed. Dat gaat dan niemand
aan. Maar U gaat dan misschien toch wel
aan, dat al Uw redevoeringen met den deuk-
maior van "dat doet ie zelf niet" terecht ko-
men in de harten van hen, die U hooren.
Wees toch niet zoo naief, om te denken, dat
men U niet doorziet. Gij denkt dat immers
ook alleen als het U zelf betreft? Absolute
uitzondering als gij zijt,nietwaar, bij de rest
van het menschelijk geslacht? Risum tenea-
mus! Laat ons ernstig blijven!

En dat was de alles-aanvullende en de
waarlijk-beslissende kracht van den mensch,
die ons thans bezig houdt: dat het evident
was, en dat het in het oog sprong: hoe hij
begon bij zichzelve, niet enkel met de mooie,
harmonisch-geordende mildheid, die hij ter
voorkoming van overdrijving jegens anderen
betrachtte, moor óók (en dat is zeldzamer!)
met de rigoureuse strengheid, waar die te



pas kwam. Het religieuse leven brengt ont-
zaglijk veel mogelijkheden mee van diepe
zelf-verloochening. Voor een deel kan men
die.ontloopen: 0 ja. De mensch blijft ook
vrij in een klooster. Maar men kan ze ook
beschouwen als evenzooveelgroote gaven
van God: gelegenheden immers, om Hem
zijn totale liefde te toonen. Dan alleen is
men volstrekt consequent. Dan alleen is Zijn
Wil onze wil, is Zijn Wensch onze wensch:
het opperst ideaal van ons leven op aarde.
En het spreekt wel vanzelf, dat deze éénheid
van willen en wenschen, al behoeft ze aller-
minst te ontbreken in de uren van vreugde
en zelfs van jolijt, toch bij uitstek wordt be-
wezen, wanneer ons natuurlijke streven "fel"
protesteert. Dan tóch te willen, dan tóch te
dCjen, desnoods met de vuisten (liefst on-
zichtbaar!) gebald, en de tanden op elkaar,
maar meteen lach .in de oogen en een lach
in het hart: altijd maar weer opnieuw, en
altijd weer zóó, dat de harmonie van ons
heele menschelijke wezen daarbij niet ver-
stoord wordt: dat is een onbedriegelijk en
onvervangbaar teeken van liefde-eenheid met
God. En dit teeken straalde bij van Oppen-
raay helder naar buiten.

Niet ieder, die hem kende en zag heeft
zich dit aldus gerealiseerd. Natuurlijk niet.
Maar toch zeer velen. En die het niet deden,
ondergingen niettemin den geheimzinnigen
invloed. Zoowel (wat het voornaamste was)
voor hun ziel, als voor hun (zij het dan min-
der-beredeneerde) vereering van hem. Daar-
om had deze vereering ook maar zelden iets
dweeperigs (oude kwezels ontbreken nu een-
maal nimmer en nergens), maar was zij te
reduceeren tot de blijdschap om een Gods-
bezit. Een zekerheid, die men had in het
moeilijke leven. Iets waar men zich als aan
iets heel reëels kon vastklampen, ofschoon
het toch duidelijk bovennatuurlijk was. Jesus
leefde in hem. Jesus werkte in hem. Jesus'
eigen vrede gevende sfeer was om hem, en
maakte sterk en gelukkig door hem.

Benijdenswaardige gave, nietwaar?
Maar ik herhaal het: hij kreeg ze niet

gratis! Een zijner leerlingen uit dien Am-
sterdamschen Rectoraatstijd (hij was toen
tevens de Moderator der studenten aan de
Universiteit) vertelde mij, dat het op zijn
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jongens zooveel indruk maakte, als de Rec-
tor hun met zijn indringende welsprekend- .
heid toevoegde: "disce velle volendo!" "leer
te willen door te willen!" En dat kan ik goed
gelooven. Want ook dan sprak buiten twijfel
zijn1!lanzende, levende voorbeeld nog elo-
quenter tot hen dan zijn taal.. "Dat is het,
wat jij hebt gedaan en nog doet, om te wor-
den en te zijn zooals je nu bent": zoo zal
men .toen min of meer bewust wel hebben
gedacht. En min of meer bewust heeft men
erbij gedacht: dat dit bij hem geen sport,
geen louter-natuurlijk experiment: maar hei-
lige wilsmedewerking was met de kracht der
Genade. En: hoe leerzaam voor ons allen I
Toch heeft deze wilsmensch in lateren tijd
zijn vroege gezegde nog een beetje verloo-
chend. Niet metterdaad, voorzoover mij be-
kend is, maar met een buitengewoon-te-
waardeeren correctie. -

Toen hij zestig jaar Jezuiet was, bezocht
hem te Rome één zijner "jongens", voor wie
hij lang geleden dat "disce velle volendo"
ook op had geschreven. Deze liet hem dat
zien. En wat antwoordde de oude, eerbied..
waardige man? "Zoo zou ik het nu niet meer
hebben geschreven: nu zou ik schrijven:
"disce velle orando!" "Leer te willen door te
bidden!" Dit had zijn leven va~ enorme
ervaring op geestelijk terrein hem dus toch
nog geleerd: dat bij ons willen-naar-God. ook
zelfs niet in schijn de klemtoon mag val-
len. . .. op eigen prestatie, tenzij dan op de
meest deemoedige en meest ware van alle:
ons bidden om hulp tot God. Neen! Hij
hoefde toen niets te herroepen, en zijn vroe-
gere spreuk blijft, goed begrepen, een prach-
tige prikkel. Maar het licht, dat deze correc-
tie nu wierp op de spreuk, en op hem, is
toch een nogrijkere schat voor de ziel. Gods
rol in ons leven staat dáárdoor, zooals het
betaamt, in nóg helderder glans.

Ettelijke maanden, nadat hij van het Am-
sterdamsche Gymnasium was heengegaan;
werd ik voor studie geplaatst in dat huis.
En onderging opnieuw hetzelfde. Men was
er nog 0 zoo vol van hem. Overste was hij
nergens meer. Hij was weer gewone dienst-
knecht geworden, te Katwijk als leeraar. En
dat is hij ook zes jaren gebleven, totdat hij
Provinoiaal werd in 1913. Maar al miste hij



dan nu, na zooveel jaren het prerogatief van
Rector-te-zijn:' dat deed geen sikkepitje af
aan de eerbiedigende houding; die men
tegenover den toen toch pas vijftigjarige
aannam. Wie goed op de. hoogte is van het
gezegende feit, dat een Oud-Overste in de
Societeit geen enkel, maar danoök geen
enkel voorrecht blijft danken aan de gewe-
zen waardigheid, en dat deze heeren zoowel
theoretisch als praktisch doodgewoon terug-
treden binnen de doodgewone rangen van de
doodgewone paters: die kan deze houding
dus met geen mogelijkheid toeschrijven aan
zijn oud-overste schap. Het was wel degelijk
zijn persoon, die deze aparte, blijvende hoog-
achting en heel spontane sympathie ook toen
nog bezat, of verwierf. En in het oude patri-
der-huis aan de Heerengracht, waar hij het
bijna-gezinsleven had gesticht, dat ik er toen
vond, werd hij onder een overigens voor-
treffelijken en alles begrijpenden Rector, nog
gemist als een vader. De oudste in huis, een
zeldzaam nuchter type, die zijn af en toe tot
schamperheid stijgende nuchterheid tot
deugd had verheven, en die zelf heel lang
Rector geweest was, kon het niet laten, om
mij, die de jongste was en de eenige, die
van Oppenraay daar niet mee had gemaakt,
dikwijls en uitvoerig in te lichten over "dien
man";

Ik kan hier niet alles verraden. Maar ik
wil toch niet verzwijgen, dat hij slechts één
ding wist te gispen, en dan nog met ontroe-
ring. Het was: van Oppenraay's teveel
aan. ... toewijding voor anderen en hevige
strengheid voor zichzelve. Betet dan alle
andere huisgenoot en had hij hem intiem lee-
ren kennen, toen hij door overmaat van ar-
beid en gebrek aan de noodige rust, gedu-
rende enkele weken met machteloosheid had
geslagen gelegen. "Senilitas praecox" "ver-
vroegde seniliteit" noemde men dat. En het
heeft hem ook later in Katwijk nog eenmaal
getroffen. Maar van dien "ouderdom" veerde
hij weer op tot een alle jongeren bescha-
mende jonkheid. En in die machteloosheid
had hij zich zonder zweem van klacht geheel
en al, en blij, aan God overgegeven. Maar
onder het. verhalen mengde zich dan bij den
verhalenden oude: bewondering met veront-
waardiging ovet de opeenstapeling van bezig-
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heden, die ieder voor Jdch soms een volle
menschenkracht vroegen. Hoe van Oppen-
raay van de klas naar de spreekkamer moest
trekken, waar niemand hem spaarde: hoe hij
dan weer 's avonds lezingen hield en verga-
deringen leidde, zijn huis en zijn School nog
bestuurde, en ook daar steeds voor iedereen
tijd had. Hoe hij daardoor tot diep in den
nacht zijn dag nog moest rekken. En hoe hij
over dat alles heen dail nog in zeer strenge
boete zijn lichàam kastijdde. . . .

Wie kon het verbazen, dat de natuur ook
bij deien sterke verzaakte, en dat althans
zijn physieke krachten hun begrensdheid
verrieden?

Naar Katwijk volgde ik hem een paar ja-
ren later, in 1910. En bleef toen drie jaren
zijn huisgenoot, zijn buurman en zijn aller-
naaste collega in het werk der School. Boven-
dien was ik gedurende dien tijd ook in veel
andere zaken zijn socius of helper. Ik leerde
hem nu dus kennen van zeer en zeer nabij.
En alwat ik aan goeds gehoord had, vond
ik bevestigd. Bet eenig nieuwe daarbij was
wellicht, dat hij, bij al zijn logisch-doorge-
dreven heiligheid, nog menschelijker was dan
ik verwacht had, en nóg minder saai. Want
zijn éclatante vroolijkheid, zijn altijd parate
en toch nimmer zich opdringende geestig-
heid, zijn altijd weer werkelijk boeiende ver-
teltrant, zijn schitterende tarten. en plagen,
dat niemand ooit kwetste: dat waren alle-
rpaal weer kanten en facetten van zijn we-
zen, die men zelf moest hebben gezien, om
te beseffen, hoe ook zij ten slotte hoorden
tot de rijke harmonie van dezen, de deugd
nu eens echt beminnelijk makenden mensch.
Bevestigd vond ik ook naast die spranke-
lende levensvreugde zijn mooie stille vroom-
heid. Zijn openstaan voor allen, maar zijn
openstaan toch boven alles voor God. Nu
mocht ik vaak zien wat ik zoo vaak had hoo-
ren prijzen als een weldaad voor "de jon-
gens": de manier van zijn staan aan het
altaar. Iedere H. Mis, men zag het hem aan,
was telkens weer een zeer voorname ge-
beurtenis in zijn leven. Waarop hij zich dus
voorbereidde in den geest van die hooge
opvatting, en die hij doorleefde in dienzelf-
den geest. Hem daarbij gade te slaan was



een versterking van eigen geloof. voor zeer
velen. Waarom dit nog langer gemaakt?

Er ware nog veel te vermelden aan vele
détails. Maar wie het bovenstaande heeft be-
grepen, vult zijn houding tegenover de din-
gen des levens heel gemakkelijk aan. Zijn
onverstoorbare gelijkheid van gemoed en
natuurlijk nóg meer van "stemming" stelde
je nimmer voor verrassingen. Bij hem hoefde
je niet eerst uit te gaan rekenen, of hij zijn
beau jour had of zijn kribbig of grimmig mo-
ment! Hij was heusch altijd eender. Bij men-
schen, die boven je staan is dat een heer-
lijke weldaad! Maar ook weer een blijk van
enorme wilskracht.

Heb ik hem nooit gewichtig zien doen?
Bij iemand van zijn postuur en zijn plaats
in Societeit en Maatschappij moest dit toch
makkelijk kunnen gebeuren? Ja, ik heb hem
één keer gewichtig zien doen. Op mijn ka-
mer kwam hij aldus binnen; nam plechtig
een stoel en begon toen "gewichtig". Ik liep
er een beetje in, en toen klaterde hij los in
een lach. En hij was toch begonnen met de
voor ons vrij importante woorden: "ik heb
een bizon de re opdracht gekregen van Pater
Generaal" . . .. en dat. was inderdaad zoo.
Maar ook dat kon hij niet "gewichtig" ver-
tellen.

Bij het eerste begin van den wereldoorlog
stierf de Generaal der Orde in denzelfden
nacht als de Paus, en weldra moest Pater
van Oppenraay, die sinds kort Provinciaal
was, voor de groote Congregatie naar Rome.
Daar zijn toen in vollen pais ende vrede
(dus althans ergens op de wereld) alle bij
den oorlog betrokken naties gedurende
maanden bijeen geweest. Daar werd R. P.
Ledochowski, die toen nog tot de Oosten-
rijksche onderdanen hoorde, tot generaal
gekozen, en weinige dagen later P. van
Oppenraay tot zijn Assistent. En toen bleef
hij meer dan twintig jaren weg. Alleen is hij
even tijdens dien oorlog bij ons geweest,
omdat hij met de België-bezettende Duit-
schers de belangen der Societeit moest ko-
men bespreken. Ook dat heeft hij meester-
lijk gedaan. Hoe weinig gemakkelijk dit na-
tuurlijk w~s! Immers de bezetting had vree-
selijk veel last van de Belgische Jezuieten.
In later.e publicaties is dat overvloedig ge-
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bleken. Hij moest toen bemiddelen. En heeft
het gedaan. Daarna bleef hij weg. En leidde
verder te Rome zijn in waarheid veel omvat-
tend, maar voor het oog der wereld slechts
zelden op den voorgrond tredend leven van
Assistent-Generaal. Ingewijden weten, hoe
geweldig veel werk hij ook daar heeft verzet.
En hoe hij ook daar steeds dezelfde bleef.
Gedurende een langer verblijf in de eeuwige
Stad, heb ik hem nogal eens bezocht op zijn
uiterst saaie kamer, waaraan niets anders
opviel dan dat het ook tevens zijn slaap-
kamer was. Daarin kon niemand zich vergis-
sen, daar het bed midden in stond! Hoe dit
na de verhuizing in de nieuwe Curia was,
weet ik niet. Hem deerde iets dergelijks ove-
rigens niet. Hoezeer hij een man van kunst-
zin en smaak was....

Ziek en stokoud in Holland teruggekeerd,
heeft hij in den Haag nog even het oude
leven hervat. Weer zochten hem vroegere en
splinternieuwe vrienden; weer kwamen ook
'niet-katholieken, van wie hij er vroeger zoo-
veel in ons land had bekeerd, om leer en om
raad. En hij heeft er ook nu weer bekeerd.

Maar zijn tijd was gekomen. En den dood
ging hij, zooals dit te verwachten was, met
dezelfde onverstoorde, kloeke dapperheid
tegemoet, waarmede hij naar ons ~eten
alles in zijn leven tegemoet was gegaan.
Alleen kwam er nu wel een bijna niet meer
te bedwingen en niet te verbergen verlangen
nog bij. Het "veni, Domine Jesu: Kom nu
Heer Jesus" brandde hem te fel in de ziel
dan dat hij het binnen kon houden. Ten
einde toe bleef hij niettemin tot leven be-
reid en ook tot hernieuwde activiteit; maar
toch meer tot den dood. In die laatste uren
heeft hij niets meer gezegd. Hij had dat
voldoende gedaan in zijn leven! Maar in de
levensherinneringen, die er toen zonder twij-
fel aan zijn geest zijn voorbijgetrokken: zóó-
veel blijde herinneringen, omdat hij ze alle
beleefd had met God, heeft ook Rolduc zijn
plaats gehad. Ik kende hem te goed, om
niet zeker te weten, dat het "adieu, séjour
de mon enfance" hem toen door den geest
heeft gespeeld. Besloten met een gebed. Een
dankbaar gebed. En een smeek end gebed.

Dr. AL. SLIJPEN S.J.



KRONIEK  Rolduc's Jaarboek  1935-1936
(Jrb. blz. 11 tm 21) (OCRLC2006)

13 Juli 1935. 
Het  schooljaar  1934-1935  loopt  heden  ten  einde.  Vacantie-rust,  voor  zoover  niet 

verstoord door groote  schoonmaak,  herstellingen en vernieuwingen,  zal  eenige weken 
heerschen in ons groote huis.

28 Juli 1935.
Heden  ontvangen wij  het  officieele  bericht,  dat  Z.  H.  Excellentie  de  Bisschop van 

Roermond tot nieuwe leeraren van Rolduc heeft benoemd de weleerw. heeren J. Damen, 
die tot nu toe Philosofie studeerde te Rome, J. Flecken, J. Vogels en M. Waterval, die hun 
theologische studies voltooiden in het Groot Seminarie te Roermond; daarbij  keert  de 
weleerw.  heer  J.  Titulaer,  die  in  Tilburg  aan  de  Handels-hoogeschool  afstudeerde, 
definitief  terug  en  maakt  zoo  het  heengaan  van  Prof.  Dr.  J.  Cobbenhagen  mogelijk. 
Behalve deze laatste,  vertrekken van Rolduc de weleerw. heer  G. Knops,  die pastoor 
wordt  (te  Maasbracht),  de  weleerw.  heer  G.  Halmans,  die  om  gezondheidsredenen 
kapelaan wordt (te Arcen) en de heer Drs. L. van Eyseren. Rolduc zal blijvend dankbaar 
gedenken de groote diensten door genoemde heeren aan ons huis bewezen.

5 Augustus 1935.
 Vandaag  begroeten  wij  vol  vreugde  de  15de  jaargang  van  Rolduc's  jaarboek.  Het 

lijvige boek vindt een zeer gunstig onthaal bij de pers.

11 Augustus 1935.

 Heden de opening van de 11de Sociale Week van Rolduc, waaraan circa 500 personen 
deelnemen; men kan zich de drukte voorstellen in het heele huis, speciaal in de eetzalen, 
de  groote  speelzaal  en  in  de  nieuwe  aula,  waar  nu  alle  lessen  worden  gegeven.  Wij 
vermelden,  dat ook een ongenoodigde hier binnensloop,  een N.S.B.-er,  die hier  en in 
Duitschland opschudding veroorzaakte door mededeelingen over het gesprokene en over 
het gebed, dat 's nachts na afloop van de praatavond in de kerk werd verricht voor de 
vervolgde Duitsche Katholieken en hun vervolgers. Dit gebed schijnt niet welkom te zijn 
geweest, want enkele Duitsche kranten schreven van de "Hetzwoche" van Rolduc.

13 Augustus 1935.



 Rolduc  stroomt  weer  leeg;  geheel  voldaan  en  geestdriftig  gestemd,  keeren  de 
honderden  huiswaarts.  Wij  verwijzen  naar  een  ontboezeming in  dit  jaarboek  bl.  122, 
waarin een der aanwezigen, de bekeerde oud-minister van Onderwijs, Mr. Marchant, zijn 
indruk weergeeft.

29 Augustus 1935.
 Te Maastricht  overlijdt  vandaag na een zeer verdienstvol leven, de oudleerling van 

Rolduc, Mr. H. Paulussen, sedert vele jaren lid van de Gedeputeerde Staten van Limburg. 
Zie bl. 80.

1 September 1935.
 Vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar is er deze namiddag groote drukte te 

Rolduc: de Kerkraadsche R. K. Studenten-vereeniging viert haar eerste lustrum met een 
druk bezocht, schitterend concert van het bekende Akensch Domkoor in onze kerk; de 
zang  was  uitstekend,  terwijl  onze  organist,  de  heer  Zeyen,  zorgde  voor  mooie 
orgelmuziek  ter  afwisseling.  Nota  bene,  als  voorwaarde  voor  de  overkomst  van  het 
Akensch koor was gesteld, dat er niet bij mocht gepreekt en openbaar gebeden worden!!!

Onverwacht bereikt ons het bericht, dat de Weleerw. Heer Prefect L. Linssen alsnog 
Rolduc zal verlaten om pastoor te gaan worden in Heugem; ongetwijfeld voelt Rolduc 
zijn heengaan als een zwaar verlies. Moge een gelukkig pastoorsleven hem een welver-
diende belooning zijn voor zijn arbeid vol toewijding gedurende vele jaren in ons huis.

Tot opvolger wordt benoemd de Weleerw. Heer Prefect van Klein Rolduc H., Turlings, 
terwijl deze tot opvolger krijgt den weleerw. Heer P. Meisen.

3 September 1935.
 Einde der grootevacantie; 439 leerlingen, van welke 112 nieuwe, doen hun intrede in 

Rolduc; het huis is stampvol. Alles ziet er in huis netjes en opgefrischt uit; nieuwe dingen 
zijn o.m. de steenen trap in de beneden gang, uitkomend bij nr. 13 en slaapzaal nr. 3, een 
gang van vloertegels naast de groote bibliotheek en een nieuw ijzeren hek op de groote 
speelplaats ter afscheiding van de tuin.

4 September 1935.
 Wij beginnen met de plechtige Hoogmis van den H. Geest om licht en kracht af te 

smeeken over het werken van het nieuwe schooljaar.
's Namiddags reeds een Bisschop op bezoek, n.l. Mgr. van Riet, bisschop van Curaçao; 

Z. H. Excellentie richt op de speelplaats eenige woorden van opwekking tot vernieuwde 
missieijver tot de leerlingen.



6 September 1935.
 De oudste leeken-leeraar van Rolduc, de heer P. J.  A Eck, herdenkt heden de dag, 

waarop hij vóór 25 jaar in onze school zijn onderwijs begon. Mogen voor hem nog vele 
verdienstvolle en voldoening schenkende jaren als leeraar zijn weggelegd!

9 September 1935.
 De nieuwe heeren prefecten vragen een extragunst voor de leerlingen; deze genieten 

heden van een mooie wandeling en een niet minder mooie filmavond.

12 September 1935.
 Opening van de jaarlijksche retraite,  waarvan de leiding in handen is van de Z. E. 

Paters de Groot, Helmer, Sengers en Vredeveld C.SS.R.
Heden verrast ons het blijde ber 1935icht, dat Limburgs hoofdaalmoezenier Mgr. Dr. H. 

Poels  door  Z.  H.  den  Paus  benoemd is  tot  Protonotarius  apostólicus  a.i.p.  Verheugd 
zenden wij den trouwen vriend van Rolduc onze hartelijke gelukwenschen.

15 September 1935
. Sluiting van de retraite; nu kan het werken met vernieuwde moed  en ijver beginnen.

22 September 1935. 
Eerste Missiedag van het schooljaar: spreker 's morgens na de hoogmis Pater Neyens 

M.S.C., oudleerling; in de namiddag, hier de eerste opvoering van de nieuwe missie film 
"Tropenoffer".  Mgr.  H.  Paulussen  apost.  Pref.  van  Kumasi  (Africa)  is  voor  de 
plechtigheid overgekomen en spoort voor de aanvang de leerlingen aan tot groote liefde 
voor het missiewerk.

25 September 1935.
 Een kort incognito bezoek van Z. H. Excellentie Mgr. J. O. Smit.

27 September 1935.
 Voor den nieuwen pastoor van Heugem wenschen de leerlingen heden de traditioneele 

gunst, welke hun gaarne wordt geschonken.

1 October 1935. 



Tot lid van de gedeputeerde Staten van Limburg wordt gekozen onze oud-leerling Mr. 
Nic. Beckers te Sittard. Proficiat.

2 October 1935.
 De dreigende oorlog tusschen de Italianen en de Abessyniërs blijkt te zijn uitgebroken; 

er bestaat wel levendige belangstelling voor dat droevige feit; de sympathieën gaan voor 
het grootste gedeelte naar de laatsten.

Heden begint men ook met de asphaltbedekking van de kleine vijver; het afschuwelijke 
uitzicht ervan maakte deze behandeling noodzakelijk.

10 October 1935.
 Een  hevige  storm  breekt  heden  omstreeks  12  uur  los,  die  door  het  heele  land 

verwoestingen aanricht; ook een paar oude boomen vallen hier als slachtoffers.

13 October 1935.
 Eerste uitgangsdag van dit lange trimester; hier film avond voor de thuisblijvers; o.m. 

de "Romance Sentimentale".

15 October 1935.
 Voor  de  leerlingen  der  hoogste  klassen  een  mooie  Fransche  redevoering  van  den 

bekenden Franschen Jesuiet  Paul  Doncoeur,  met  het  onderwerp:  "Le Mouvement  des 
Jeunes". Ziet de korte bijdrage van den spreker bl. 123.

16 October 1935. 
Onverwacht  het  bezoek  van  een  door  ons  dood  gewaanden  oud-leerling  uit  Siam 

(1906--1909); hij droeg toen de naam Jos Van; thans heet hij Phra Riem Virajaphaki; hij 
heeft  een  schitterende  carrière  gemaakt,  is  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  de  sa  Majesté  le  Roi  de  Siam  te  Parijs  en  als  zoo  danig  ook  aan-
geschreven in ons land. Hij heeft ook groote verdiensten voor de Katholieke Kerk, daar 
hij de samensteller is van een nieuwe Siameesche grondwet, waarin aan de Katholieken 
vrijheid van Godsdienst werd verzekerd.

21 October 1935.
 Een mooie wandeling ter eere van den parochus van Maasbracht.

Vannacht hadden wij de eerste vorst, die de nog bloeiende dahlia's en andere bloemen 



in het carré 
ineens verdelgt.

24 October 1935.
 Wij hebben een gouden jubilaris in huis onder het dienstdoende personeel, nl. Willem 

Heuts, die als trouwe verzorger van de verlichting alhier en als bediende aan tafel groote 
verdiensten heeft; wie telt het aantal leerlingen voor wie hij met groote stiptheid in al die 
jaren de spijzen aan tafel heeft opgediend. De dag werd voor hem en zijn collega's tot een 
feestdag gemaakt.

29 October 1935.
 Ver van zijn vaderland in Duitschland, waar hij om rust te genieten vertoefde, overleed 

heden onze oudleerling, Ir. H. Hellebrekers uit Rotterdam; bl. 79  vindt men een klein 
artikel over zijn werk en verdiensten als katholiek handelend.

Wat lange jaren niet meer geschiedde, constateeren wij met vreugde vandaag, n.l. dat de 
vier Rolducsche vijvers alle vol water staan; mogen de vele kosten en moeiten aan het 
werk besteed blijken niet vergeefsch te zijn geweest!

1 November 1935.
 Het mooie feest van Allerheiligen; het brengt echte feeststemming; vooral onder de 

indrukwekkende Hoogmis en de Vespers.  Bij de avonddienst gaan onze gedachten en 
gebeden vol medelijden naar de lijdende zielen in het vagevuur.

2 November 1935.
 Na  de  plechtige  hoogmis  trekt  Rolduc  naar  het  rijk  met  bloemen  versierde  stille 

Rolducsche  kerkhof,  om speciaal  de daar  rustenden te  gedenken.  De directeur  bracht 
heden een bezoek aan het graf van den edelen Rolducschen oudleerling Mgr. Dr. Alfons 
Ariens en vroeg zijne voorspraak bij God voor het heil van het huis, waar hij eens 8 jaren 
voorbeeldig in deugd en studieijver doorbracht.

10 November 1935.
 Tweede uitgangsdag; des avonds in de aula de film "De laatste Compagnie".
Onder leiding van onzen medewerker Dr. Gierlichs uit Herzogenrath bracht de Duische 

Eifelverein heden een bezoek aan onze kerk.

12 November 1935.



 Na  het  souper  een  mooie  voordracht  over  de  Missie-organisatie  van  de  Belgische 
studeerende jeugd door den Belgischen Jesuiet Pater Uten.

16 November 1935.
 Heden namiddag de gebruikelijke  gunst  voor  de leerlingen ter  eere  van de heeren 

Prefecten en Surveillanten.

20 November 1935. 
Onze beminde bisschop, die na een betrekkelijk lange ziekte Goddank weer hersteld is, 

bracht heden een kort bezoek aan Rolduc.

25 November 1935.
 St.  Catharine,  het  feest  welbekend  aan  leerlingen  en  oud-leerlingen,  dat  op  de 

traditioneele wijze gevierd werd, speciaal  door de heeren philosofen; door de laatsten 
werd onder de hoogmis op verdienstelijke wijze de vierstemmige mis "In honorem Sancti 
Francisci" van onzen oud-prefect M. Knops uitgevoerd. 's Avonds de opvoering van het 
blijspel  "Het  Pension",  oorspronkelijk  geheeten:  "Pension  Schöller".  De  wijsgeeren 
verschaften een zeer gezellige avond, terwijl  het  verkleinde Rolducsche orkest  eenige 
mooie nummers speelde.

27 November 1935. 

Heden  viert  het  Natuurhistorisch  Museum  te  Maastricht  zijn  25-jarig  bestaan;  de 
Conservator, onze oud-leraar Jos. Cremers, werd bij die gelegenheid door Hare Majesteit 
de Koningin geridderd. Van harte proficiat.

29 November 1935.
 De oud-leerling van Rolduc, father Hanraets uit Weert, missionaris in Engelsch Indië, 

houdt na het diner een kleine voordracht met een kleine film.

1. December 1935.

 Heden in heel Kerkrade de zoogenaamoe armendag, noodzakelijk ge. maakt door de 
bittere heerschende nood. Rolduc droeg ook zijn deel bij.

Het is jammer genoeg een echt regenachtige Zondag; in de namiddag-recreatie gaan 
vele leerlingen in de aula luisteren naar mooie gramofoon-muziek.



5 December 1935.
 Overlijden  van  den  bekenden  letterkundige  Frans  Erens,  die  ook  onder  de 

oudleerlingen van Rolduc telt. Hij overleed in het stille idyllische Limburgsche plaatsje 
Houthem;  gaarne  toonde  Rolduc  zijn  belangstelling  bij  zijn  indrukwekkende 
uitvaartdienst in de mooie kerk van St. Gerlachus. Zie bl. 81.

Heden is het de vooravond van St. Nicolaas, pakjesdag, met zijn vreugde en ook na-
deelige gevolgen voor sommige jonge magen. Daar het Donderdag en dus vrije namiddag 
is, wordt de langzaam gewoon geworden uitvoering tot morgen uitgesteld.

6 December 1935.

 De "Opbouwers"  uit  den  Haag onder  leiding  van onzen oud-leeraar  Dr.  W.  Frans 
vergasten ons heden op een mooie uitvoering van "Mariken van Nieumeghen". Jammer, 
dat de oorspronkelijke tekst hier en daar wat moeilijkheden veroorzaakte. Het geleverde 
spel was mooi. Na afloop van de. voorstelling in de aula opent de bekende Pater Helmer 
het triduum van "Voor Eer en Deugd".

8 December 1935.
 Het hoogfeestelijk besluit van het triduum, met de hernieuwing van de opdracht aan 

Maria.
Na afloop van de kerkelijke plechtigheid voeren de heeren philosofen nog eens het stuk 

op van St. Catharine, waarbij het Rolducsch orkest ook zijn medewerking verleent. De 
opvoering slaagde volkomen, zoowel wat betreft  de opkomst van belangstellenden uit 
Kerkrade en de omgeving, als wat aangaat de opbrengst. Ruim 300 gld. konden aan het 
plaatselijk crisis-comité worden áfgedragen.

12 December 1935.
 De laatste 12 deelnemers aan de vrijwillige landstorm behalen heden de graad van 

korporaal.

14 December 1935.
 De ingetreden winterkoude heeft de drie vijvers met ijs bedekt; vandaag waagt zich 

reeds een of ander op het ijs, maar de composities staan voor de deur en daarom is er geen 
belangstelling voor de ijspret.

16 December 1935



 Onze aanstaande leeraar, de weleerw. Heer P. Geurts, verrast ons heden met de blijde 
tijding, dat hij aan de Universiteit van Nijmegen geslaagd is voor het kandidaatsexamen 
in Geschiedenis.

19 December 1935.
 Nadat tevoren reeds alle militaire leermiddelen zijn weggehaald, verdwijnen heden de 

laatste sporen van militaire oefeningen te Rolduc; ruim 30 jaren hebben de oefeningen 2 
maal per week plaats gehad, eerst voor het reservekader later voor de kaderlandstorm; 
voor  vele  leerlingen  brachten  die  oefeningen  ongetwijfeld  een  voordeel.  Als  het 
militarisme nu ook maar een slag kreeg! Helaas, het tegendeel blijkt het geval te zijn.

20 December 1935. 
Onze leeraar,  de weleerw. heer Bohnen slaagt heden voor Nederlandsch M.O. Onze 

hartelijke gelukwenschen met het mooie resultaat.
Om half vijf loopen de composities ten einde; een kwartier later gaan de Zuid-Lim-

burgers door het frissche winterweer op kerstvacantie; de andere leerlingen hebben nog 
een kleine filmvoorstelling, gaan na het souper vroeg beddewaarts, want morgen wekt de 
groote bel hen reeds om 4 uur en is het hun beurt, om terug te keeren naar de ouderlijke 
haard.

Rolduc verliest weer een van zijn priesterleeraren, n.l. den Weleerw. heer J. Adams, die 
voortaan in de zielzorg zal werkzaam zijn (als kapelaan te Ospel). Hij heeft jaren lang de 
kunst met succes en toewijding gediend; wij verwijzen nog naar een mooie teekening van 
hem voorstellende de H. Catharina opgenomen in dit jaarboek. Wij blijven hem dankbaar. 
Als opvolger wordt benoemd de heer G. J. M. Léger.

25 December 1935.
 Op het  hoogfeest  van Kerstmis,  dat  in  de stille  kring van de betrekkelijk  weinige 

aanwezigen toch plechtig gevierd wordt, gedenkt de weleerw. heer L. Janssen de dag, 
waarop hij voor 25 jaar benoemd werd tot leeraar van Rolduc.

2 Januari 1936.
 Heden  overlijdt  ten  huize  Katwijk  in  den  Haag  een  der  edelste  en  knapste  oud-

leerlingen  van Rolduc,  n.l.  Pater  Rudolf  van  Oppenraay,  oud-provinciaal  van de  Ne-
derlandsche Jesuieten en vele jaren assistent van hun generaal te Rome. Wij verheugen 
ons van harte een artikel over Pater van Oppenraay in dit jaarboek te kunnen plaatsen, 
van de hand van zijn ordegenoot  Prof.  Dr.  Al.  Slijpen.  Bij  zijn stille  eenvoudige be-
grafenis in het klooster Mariendaal te Grave werd Rolduc vertegenwoordigd.



7 Januari 1936.
 De kerstvacantie, die zich onderscheidde door zacht weer, loopt heden ten einde. De 

leerlingen,  behoudens  een  enkele  uitzondering,  keeren  alle  gezond  terug,  maar  de 
professoren van de philosofie volgen dat voorbeeld helaas niet; twee van hen zijn ziek, 
zoodat de wijsgeeren het de eerste dagen niet druk hebben.

Op de groote cour is het aspect veranderd; meedogenloos zijn de oude kastanjeboomen 
gekortwiekt; sommigen maken zich ongerust voor de schaduw in de volgende zomer.

13 Januari 1936.
 Goddank keert Dr. Huysmans vandaag terug, terwijl ook de berichten omtrent Prof. 

van der Mühlen gunstiger zijn.

15  Januari  1936.  Een  zeer  geacht  en  verdienstelijk  oud-leerling  n.l.  Dr.  Deelen  te 
Tilburg viert heden zijn gouden jubilé als medicus; in zijn antwoord op onze felicitatie 
geeft hij een aardige herinnering aan zijn Rolducsche studententijd.
    
16  Januari 1936.
 Na de verkorte avondstudie heeft in de aula de opvoering plaats van de tweede Miva-film 
van Pater Schulte. Een zeer Duitsche film - hoe kan het anders? maar die toch voldeed.

19 Januari 1936. 
Rector  Merckelbagh  preekt  en  collecteert  vandaag  in  onze  kerk  voor  zijn  nieuw 

godshuis in Abdissebosch onder Waubach.

20 Januari 1936. 
Het  met  succes  afgelegde  examen  van  Mh.  Bohnen  bezorgt  aan  de  leerlingen  een 

welkome verrassing.

30 Januari 1936.
 Over  de grenzen zien wij  vandaag weer  de vlaggen wapperen;  het  geldt  de derde 

verjaardag van het zoogenaamde Dritte Reieh. Of de Duitsche Katholieken daar van harte 
aan meedoen??

31 Januari 1936. 
Promotie van onzen leeraar, den weleerw. heer J. Pop tot dr. in Wis- en Natuurkunde te 



Leiden; te Rolduc viert men heden -het succes mee.

2 Februari 1936.
 Na de hoogmis in de Rolducsche crypte feestvergadering van de Congreganisten met 

opdracht van de nieuwe leden.
De oude traditie getrouw is er heden aula, zooals de leerlingen dat uitdrukken, de Gul-

pensche Figaroclub voert de "Barbier van Sevilla" op; spel en zang vielen in de smaak.

8 Februari 1936.
 Sedert een paar dagen is er vorst, maar de vijvers zijn nog niet berijdbaar.

 10 Februari 1936. 
Heden namiddag probeert men het ijs, maar de pret is nog niet van lange duur. Na een 
uurtje moet men het ijs verlaten, anders komen er ongelukken.

11 Februari 1936.
 De laatste nacht heeft het hard gevroren en nu kan men de tijd van de wandeling aan 

schaatsen besteden; hiervan wordt druk gebruik gemaakt en velen geven reeds blijken van 
groote bekwaamheid in die sport.

12 Februari 1936.
 Onverwacht gaat door Limburg de droeve mare, dat de Commissaris der Koningin in 

ons gewest Baron Eduard Ooot Joseph Marie van Hövell van Wezeveld en Westerflier te 
Boisfort  bij  Brussel  in  den Heer  is  overleden;  zijn  dood beteekent  een  onherstelbaar 
verlies voor onze provincie. Met stricte eerlijkheid en groote toewijding heeft hij jaren 
lang zijn zware taak vervuld; hij was een degelijk en vroom Katholiek. Rolduc ondervond 
vele malen sympathieke bewijzen van zijn groote belangstelling. Gezamenlijk bidden wij 
voor de rust zijner ziel en gaarne toont ons huis zijn belangstelling bij de indrukwekkende 
uitvaartdienst in de St. Servaas te Maastricht.

13 Februari 1936.
 Groote  schaatsenwedstrijden  van  de  Rolducsche  leerlingen.  Onder  levendige 

belangstelling van leeraren en leerlingen meten de deelnemers hun krachten in harden 
schoonrijden; de uitdeeling der prijzen in natura - geschiedt de volgende namiddag.

14 Februari 1936.
 Men probeert het heden nog op het ijs, maar de ingetreden dooi heeft het grootendeels 



bedorven en het zal wel zijn: adieu  ijsvermaak voor dit jaar.

16 Februari 1936.
 De uitgangsdag van het tweede trimester; 's avonds een aardige filmvoorstelling, onder 

meer een leuke parodie op de Zesdaagsche.

21 Februari 1936.
 Onze leeraar, de weleerw. heer Flecken, moet zich onverwacht onderwerpen aan een 

blinde-darm-operatie, die gelukkig goed slaagt,

23 Februari 1936. 
Heden en de twee volgende dagen Veertigurengebed. Overdag maken wij de plechtige 

diensten mee in de mooi versierde kerk en gaan wij vele malen biddend neerknielen voor 
den Eucharistischen  God,  om hulde  en  dankbaarheid  te  betuigen  en rijke  genaden te 
vragen; 's-avonds, althans de eerste en tweede dag, voorstelling in de aula, de eerste een 
mooie filmvoorstelling o.a. S.O.S. IJsberg; de tweede het optreden van de Gebr. Martron, 
waarbij gelegenheid gegeven werd om te toonen, hoe men zich moet gedragen, als iets 
niet zoozeer meevalt.

25 Februari 1936.
 Rond  een  denkbeeldig  vuur  viert  de  Rolducsche  verkennersgroep  Ailbertus 

hedenavond de eerste verjaring van de oprichting der vereeniging.

28 Februari 1936.
 Terwijl de gezondheidstoestand dit schooljaar buitengewoon gunstig was, zitten wij 

opeens  in  de  zorg.  Er  heerschen  in  de  omgeving  besmettelijke  ziekten,  wel  niet  van 
ernstige aard en wij constateeren ook hier een geval; natuurlijk wordt het door de jongens 
opgeblazen; sommigen denken aan vervroegde vacantie. Goddank bestaat daarvoor niet 
de minste reden, vooral nu zich geen enkel nieuw geval heeft voorgedaan. .

4 Maart 1936.
 Onze leeraar Mh. Flecken is reeds uit het hospitaal ontslagen en hervat weldra zijn 

taak.

 6 Maart 1936.
 Z. H. Excellentie Mgr. Chalavazis katholiek bisschop van Athene, die een tocht houdt 



door Katholiek Nederland en ook in Kerkrade in de Oostersche ritus zal  celebreeren, 
brengt tevens een bezoek aan Rolduc. Mgr. arriveert in de namiddag in gezelschap van 
Prof. Jansen van het Groot Seminarie, ijveraar voor het werk der Hereeniging en twee 
monniken der Hereeniging uit België en celebreert. in onze kerk een plechtig lof; gehuld 
in  de  prachtige  van  belletjes  rinkelende  Grieksche  gewaden,  tusschen  de  mede-
officianten, die volgens de Grieksche ritus gekleed zijn, schrijdt de bisschop statig over 
het priesterkoor. Onder het lof houdt Mgr. in het Fransch een schitterende predicatie over 
het groote Oostersche schisma en vraagt hij de steun van gebed en offers, opdat de groote 
wensch van den regeerenden paus moge verwezenlijkt worden, n.l. dat de afgescheiden 
oostersche christenen mogen terug- keeren in de ééne schaapstal. Voor de zegen met het 
Allerheiligste  klonk  indrukwekkend  door  ons  kerkgebouw  het  Grieksche  gebed.  Na 
afloop  namen de  hooge  gasten  onze  kerk  en  crypte  en  andere  gedeelten  van Rolduc 
belangstellend  in  oogenschouw.  Rolduc  en  de  Rolducsche  Missievereeniging  toonden 
ook door geldelijke bijdragen hun levendige belangstelling voor het groote streven der 
Hereeniging.

7 Maart 1936. 

Weerom  een  angstwekkende  dag  voor  de  Europeesche  vrede;  mh.  HitIer  zegt  het 
verdrag  van  Locarno  op en  laat  zijn  troepen  de  Rijnzone  binnentrekken.  Wat  zullen 
speciaal Frankrijk en Engeland doen? In Herzogenrath roffelen de trommen en wapperen 
de vlaggen.

9 Maart 1936. Dr. E. M. A. Droog te Heemstede (vroeger leerling van Rolduc) een echt 
Katholiek voorman, viert heden zijn zeventigste verjaardag; ad multos annosl

16 Maart 1936.

Onze heeren leeken-leeraren betrekken heden een andere kamer; hun getal is namelijk 
in de laatste jaren toegenomen, zoodat een groot er vertrek noodzakelijk werd.

Heden  bezoek  van  Z.  H.  Exc.  Mgr.  Lemmens  Bisschop  van  Roermond;  het  is  het 
jaarlijksch bezoek in verband met de aanstaande priesters;  de bisschop werd vóór het 
diner  eenigszins  feestelijk  begroet  op,  de  groote  speelplaats,  waar  de  harmonie  een 
marsch speelde, bloemen werden' aangeboden met een mooi versje en de directeur Mgr. 
met  eetiige  woorden  welkom heette.  Mgr.  beantwoordde  de  begroeting  op  hartelijke 
wijze, de leerlingen aansporend tot volgzaamheid en vroomheid, speciaal tot de Moeder 
Gods. Vóór het lof diende Mgr. aan een achttal leerlingen in de kerk van Rolduc het H. 
Vormsel  toe  -  een  plechtigheid,  welke  tegenwoordig  te  Rolduc  zeldzaam  is  -.  De 
volgende morgen celebreerde Z. H. Exc. voor de leerlingen.



19 Maart 1936.
 Veertig-jarig priesterfeest van onzen vroegeren leeraar voor klassieke talen, den Z. E. 

Heer J. Cuypers; zijn groote verdiensten voor Rolduc indachtig, zenden wij hem onze 
hartelijke gelukwenschen.

22 Maart 1936.
 Halfvasten;  de  traditioneele  tooneeluitvoering  van  deze  dag  wordt  eenige  dagen. 

verschoven; in plaats daarvan een zeer mooie filmavond, met als hoofdnummer van het 
program de bekende Duitsche film "Goud".

 
23 Maart 1936. 
Onverwacht is heden overleden een trouwe Rolducien, de Z. E. Heer H. Erens: Deken te 

Gulpen. 
R. I. P.

24 Maart 1936.
 De Staatscourant brengt heden het bericht, dat tot commissaris van H. M. de Koningin 

in Limburg benoemd is Mr. Dr. W. G. A. van Sonsbeek, burgemeester te Breda. Hij zij 
hartelijk welkom en God zegene rijkelijk zijn bestuur in onze goede provincie!

Sedert  een  paar  dagen  doet  de  Lente  zich  gevoelen;  de  knoppen  van  bloemen  en 
vruchtboom en zwellen en speciaal de magnolia in ons carré staat bijna in volle, prachtige 
bloei.

27 Maart 1936.
 Heden promoveert onze leeraar de Heer H. L. M. van Can aan de Universiteit te Leiden 

tot doctor in de Letteren en de Wijsbegeerte (Nederl. letteren). Den nieuwen doctor alle 
heil!  dat denken de Rolducsche leerlingen ook, als ze die namiddag te zijner eer iets 
extra's hebben.

28 Maart 1936.
 Negen en twintig oudstudenten van de philosofie te Rolduc worden heden in de kerk 

van het Groot Seminarie te Roermond priester gewijd; met onze gebeden zenden wij hun 
onze hartelijke gelukwenschen.

29 Maart 1936.
 Als de leerlingen vóór het ontbijt even op de speelplaats komen, zien en hooren zij 

twee reusachtige Duitsche Zeppelins door de lucht schieten; heden hebben zij tot taak, het 



hunne bij te dragen aan de breed opgezette reclame van Mh. Goebbels voor de Duitsche 
verkiezingen van vandaag;  men voorspelt  een verbluffend succes  voor  Hitler  en Co.; 
sommigen  schrijven,  dat  meer  dan  100% aan  den  Führer  verzekerd  zouden  zijn.  De 
Rolducsche jeugd heeft meer belangstelling voor een andere strijd van heden, n.l. voor de 
voetbalmatch  Holland-België,  die  voor  de  onzen  eindigde  met  een  schitterende 
overwinning.

30 Maart 1936.
 Vanwege Hitler's zegepraal wapperen vandaag op hooger bevel tallooze vlaggen bij de 

Oosterburen; weten zij, dat de Engelsche "Times" hun verkiezing een "farce" genoemd 
heeft?

1 April 1936.
 Nadat de twee eerste lessen gegeven zijn, is het heden feest te Rolduc; een der oudste 

heeren nl.  de  Z.  E.  Heer  L.  Janssen gedenkt  de dag,  waarop hij  voor 25 jaar  het  H. 
Priesterschap ontving. Zeer terecht wordt de herdenking van dat gelukkige feit feestelijk 
gevierd. Ziet afzonderlijk verslag van de feestelijkheden bl. 89.

Datzelfde voorrecht hebben ook vandaag de beide Rolducsche oud-leeraren de Z. E. 
Heer Th. Absil, rector te Grubbenvorst en de Z. E. Heer P. Cramer, pastoor te Konings-
bosch-Echt. Ook hun vreugde deelen wij van harte en van erkentelijkheid bezield voor 
het vele goede, dat zij hier wrochten, wenschen wij ook hun op deze jubeldag nog vele 
gelukkige priesterjaren toe.

Met blijdschap vernemen wij, dat de oudprefect van Rolduc de Z. H. Heer M. Knops, 
tot nu toe pastoor te Vaals, benoemd is tot deken van Gulpen. Proficiat!

2 April 1936.
 Er  bestaat  vandaag  bij  niet  weinigen  een  levendige  belangstelling  voor  de 

Kerkraadsche Paasch-os, die de eerste prijs op de Kerkraadsche paaschvee-tentoonstel-
ling behaalde en die  door  Rolduc  werd aangekocht;  jammer,  dat  het  mooie  beest  ter 
slachtbank moet, om de bewoners van Rolduc tot voedsel te verstrekken.

5 April 1936.
 Heden begint de Goede Week; Palmzondag met de palmwijding en de hoogmis met het 

evangelie  van  St.  Matheus;  jammer,  dat  de  meerstemmige  uitvoering  van  2de  passie 
volgens B. Pothast niet kon plaats hebben wegens ongesteldheid van den dirigent.

9 April 1936.
 Witte Donderdag: heden houden alle leerlingen hun Paaschcommunie; overdag gaan 



velen  herhaaldelijk  neerknielen  in  de  crypte,  om  den  Eucharistischen  God  te  gaan 
bedanken voor de instelling van het H. Sacrament.

De bekende musicus J. P. J. Wierts te den Haag, oud-leerling wordt heden 70 jaar. Aan 
hem onze hulde.

10 April 1936.
 Goede Vrijdag met de roerende plechtigheden rondom het lijden en de dood van den 

Godmensch; middelerwijl zijn er nog twee composities bij het einde van het trimester.

11 April 1936.
 Vandaag is heel Rolduc vroeg uit de veeren, want de dienst van Paaschzaterdag is lang 

en met de eerste trein gaat de jeugd op vacantie; als het blijde alleluja geklonken heeft, 
volgt een vluchtig ontbijt en stroomt Rolduc reeds om 6 uur leeg.

12 April 1936.

 Paaschdag: glorievolle opstanding van den Verlosser, helaas geen opstanding van de 
natuur;  onbarmhartig  vallen  sneeuwen  hagel  en  teisteren  het  jonge  groen  en  de 
opkomende bloesems.

17 April 1936.
 Nederland  en  speciaal  Katholiek  Nederland  treft  heden  een  hoogst  pijnlijk,  ja 

onherstelbaar  verlies  door  de  onverwachte  dood  van  Z.  Exc.  Jhr.  Mr.  Ch.  Ruys  de 
Beerenbrouck,  Minister  van  Staat  en  Voorzitter  van  de  Tweede  Kamer  der  Staten 
Generaal, na een kortstondige ziekte overleden in het R. K. Ziekenhuis te Utrecht. Hij 
was een trouw dienaar van koningin en vaderland; in de hoogste posities, die hij jarenlang 
met ongekreukte eer, met rustelooze toewijding en talent, ook in de moeilijkste tijden 
bekleedde,  diende  hij  zijn  vorstin  en zijn  land.  Voor  alles  was  hij  een  trouwen hard 
werkende zoon van onze moederkerk; er is nauwelijks een terrein van katholieke actie, 
waarop hij niet geleid en gestuwd heeft; hij was het voorbeeld van den "katholiek van de 
daad"  in  zijn  persoonlijk  en  openbaar  leven.  Zijn  door  zoo  goed  als  allen  betreurd 
heengaan  laat  een  leegte  achter,  die  nauwelijks  is  aan  te  vullen.  Ofschoon  hij  geen 
oudleerling was van Rolduc, droeg hij evenals zijn overleden vader Rolduc een warm hart 
toe; geregeld was hij bij ons op bezoek en meermalen sprak hij de Rolducsche jeugd bij 
die  gelegenheden  toe;  wij  herinneren  aan  zijn  laatste  bezoek,  toen  hij  als  rusteloos 
ijveraar voor de verheffing van den oudleerling onzer school, wijlen Mgr. Dr. Alf. Ariens 
het schitterende leven schetste van dezen heiligen priester. Moge deze rustelooze werker, 
die nog in zijn laatste levensdagen zei, dat hij de dood verkoos boven een gedwongen 



werkeloos leven, die terecht met Paulus mocht zeggen "cum Christo laboro", bij God de 
eeuwige rust en de eeuwige vreugde gevonden hebben! Rolduc vervulde een aangename 
plicht van dankbaarheid, toen het zich bij de plechtige begrafenis van Z. Exc. Jhr. Ruys 
door twee priester-leeraren deed vertegenwoordigen.

24 April 1936. 
Vandaag is er tweemaal belangstellend bezoek te Rolduc; 's morgens van een veertigtal 

leerlingen van de Middelbaar Technische School uit 's Gravenhage en in de namiddag 
van 25 studenten van de Sociale Hoogeschool te Everlo bij Leuven, onder leiding van hun 
directeur, den te Rolduc uit.
de Sociale Week bekenden Pater Perqui O.P.

28 April 1936.
 Terugkeer  van  de  leerlingen  van de  Paaschvacantie;  deze  was  helaas  overrijk  aan 

regen; vandaag, Goddank, blijft het droog; al voelt men nog niet de Frühlingshauch, er 
schijnt toch verbetering van het weer in aantocht te zijn.

Heden  is  het  40  jaar  geleden,  dat  de  spoorlijn  Sittard-Herzogenrath  geopend  werd; 
oudere oud-leerlingen herinneren zich waarschijnlijk nog wel de blijde ontvangst, welke 
Rolduc aan de eerste trein aan het station Kerkrade-Rolduc bereid heeft en het lied, dat 
toen gezongen werd: wij willen de tekst hier even meedeelen:

Hef aan uw zangen, jongelingsschare, 
Uit volle borst op 't feestelijk uur! 
Daar rent de reus langs nieuwe banen, 
Omspat met rook en sissend vuur. 
Hoera! Hoera! Wij groeten juichend 
Uw blijde komst in 't lieflijk oord!
Breng ons de bloem van Neerlands zonen 
Uit elke streek, van Zuid en Noord! 
Hef aan uw zangen, jongelingsschare, 
En zing den roem van 't vaderland! 
Ren, Vuurdraak, langs Germanje's zoomen, 
Snoer Limburgs grens aan Hollands strand. 
Hoera! Hoera! U voer ons mede,
Wen moeite en arbeid is volbracht,
O voer ons mee ter zaalge stede,
Waar de ouderwoon ons tegenlacht!

Vergis ik mij niet, dan zijn de woorden indertijd gemaakt door Prof. Ruyten en werd het 
lied gezongen op de wijs van "Stijg Jubelied".

29 April 1936. 



Een zeer bekend, maar helaas van het katholieke geloof afgevallen oud-leerling van 
Rolduc scheidt heden uit het leven, n.l. het eerste Kamerlid, de vroegere wethouder van 
Amsterdam, Dr. F. Wibaut; als leerling had hij hier uitgeblonken door wetenschap en 
deugd; weggaande van Rolduc, koesterde hij de wensch om priester te worden; zijn vader 
wees  dat  plan niet  af,  doch wilde  eerst  die  roeping op de proef  stellen  en zond den 
veelbelovenden jongen naar een neutrale handelsschool; toen ging het mooie levensideaal 
verloren, vooral door het lezen van ongeloovige lectuur; Multatuli's "Ideeën" verstikten 
weldra zijn hoog er idealisme en de jongeman verloor totaal zijn geloof; hij werd socialist 
en weldra een der knapste leiders van de socialistische partij; hoezeer hij van zijn reine 
jeugdgedachten was afgeweken, bleek uit de schandelijke meeningen, welke hij, reeds op 
hooge  leeftijd,  in  een  boek  over  huwelijksmoraal  neerlegde.  Moge  de  eindeloos 
barmhartige God hem in zijn stervensuur genadig zijn geweest.

1 Mei 1936.
 Wij beginnen de maand van Maria; voortaan zullen wij elke dag van deze maand ter 

eere  der  hemelsche  Moeder  het  rozenkransgebed  gezamenlijk  verrichten,  waarna  de 
zegen van het H. Sacrament.

In de groote speelzaal een groote verbetering; de beide biljards, die te Rolduc meer dan 
50 jaren dienst deden, en die er de onmiskenbare sporen van droegen, worden vervangen 
door twee geheel nieuwe. Die tak van sport zal dus weer beter kunnen worden beoefend.

2 Mei 1936.
 De  Nijmeegsche  hoogleeraar,  Prof.  Dr.  F.  Sassen,  die  jarenlang  doceerde  aan  het 

Gymnasium en de Philosofie te Rolduc, werd door Hare Majesteit de Koningin benoemd 
tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen,  afdeeling Letterkunde. Van 
harte feliciteeren wij hem met deze schoone en welverdiende onderscheiding.

6 Mei 1936.
 Gisterenavond  hebben  wij  gezongen:  "Donne  nous  un  beau  jour".  Die  wensch  is 

vervuld;  bij  schitterend zonneweer trekken wij  heden naar Schaesberg ter  jaarlijksche 
pelgrimage; wel warm, maar geheel voldaan keerden wij tegen 12 uur weer in Rolduc 
terug.

7 Mei 1936.
 De Rolducsche academie Alberdingk- Thym, viert heden met passende plechtigheid 

haar 20-jarig bestaan.
Na het souper hebben wij een angstwekkend onweer met een verschrikkelijke wolk-

breuk, die overal overstroomingen veroorzaakt en de toegang naar de kerk slechts via de 
sacristie mogelijk maakt.



8 Mei 1936.
 Onze heer  Provisor  vertrekt  naar  Rome met  een pelgrimstocht,  georganiseerd naar 

aanleiding van de groote katholieke Perstentoonstelling in het Vatikaan.

12 Mei 1936.
 Heden  bereikt  een  zeer  verdienstelijk  oud-leerling  van  Rolduc,  n.l.  de  Groot-

edelachtbare heer Johan de Vlam van Eindhoven, lid van de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, zijn 70ste verjaardag. Ad multos adhuc annosl

14 Mei 1936.
 Met  een  plechtige  hoogmis  herdenken  wij  heden  vol  dankbaarheid  de  overleden 

directeurs en leeraren van Rolduc.

16 Mei 1936.
 De eerste groep Rolducsche leerlingen, die het strijdperk ingaan ter verovering van een 

einddiploma, zijn de 14 kandidaten van onze Hoogere Handelsschool; vim daag begint 
namelijk hun schriftelijk eindexamen.

17 Mei 1936.
 Na een bitter lange tijd van zwaar lichamelijk en geestelijk lijden ontslaapt heden in 

den  Heer,  de  onlangs  afgetreden  aartsbisschop  van  Utrecht,  Z.  H.  E.  Mgr.  J.  H.  G. 
Janssen; gezamenlijk bidden wij voor de zielerust van dezen hoogverheven oud-leerling 
van onze school.

18 Mei 1936.
 Het  is  weer huilen met onze kleinste  vijver;  het  water,  dat  onder  de aangebrachte 

asphaltbedekking komt, veroorzaakt scheuren, zoodat de vijver leegstroomt. Men zal de 
scheuren herstellen, maar voor hoelang? - .

Vandaag en de twee volgende dagen zijn de kruisdagen; de litanie van alle Heiligen 
zingend en biddend trekken wij door onze tuinen en het Rolducsche bosch.

24 Mei 1936.
 De  Kerkraadsche  Vincentius-vereeniging  viert  heden  haar  75-jarig  bestaan.  Ook 

Rolduc  toont  zijne  belangstelling;  in  de  namiddag  speelt  het  Rolducsche  elftal  een 
voetbalmatch tegen een club uit  Kerkrade, nl. met een liefdadig doel; jammer dat het 
ongunstige weer de match grootendeels deed mislukken.



27 Mei 1936.
 Willem Heuts, die kort geleden hier zijn gouden jubilé als dienstbode vierde, verlaat 

heden Rolduc voor goed.

30 Mei 1936.
 Pinksteren.  Helaas  koud  en  nat;  in  de  plechtige  hoogmis  komen  wij  eerst  in 

feeststemming, vooral nu weer eens meerstemmige muziek weerklinkt. Na de hoogmis 
zingen wij een hartelijk Te Deum ter eere van Paus Pius XI, die zijn tachtigste jaar ingaat.

Na de vespers gaan velen huiswaarts; de anderen amuseeren zich 's avonds in de speel-
zaal.

1 Juni 1936.
 Pinkstermaandag: heden een mooie filmavond met als hoofdnummer het roerende "No 

greater glory".

2  Juni 1936.
 Begin van het schriftelijk eindexamen Gymnasium.

3 Juni 1936.
 Heden en de twee volgende dagen mondeling eindexamen Hoogere Handelsschool: als 

deskundigen fungeeren de heeren J. Mous, Afdeelingschef bij de Staatsmijnen te Heerlen, 
Mr. Dr. van Waterschoot van der Gracht, Chef van het Staatstoezicht bij de mijnen en Dr. 
G. W. M. Huysmans, Ie Directeur van de Centrale Boerenleenbank te Eindhoven.

4 Juni 1936.
 Alweer eindexamen, thans het schriftelijke van de Hoogere Burgerschool; in de oude 

aula, waar het schriftelijk examen plaats heeft, brandt de kachel, want het is guur en koud 
in de maand Juni.

5 Juni 1936.
 Uitslag van de H.H.S. Geheel gunstig, want alle kandidaten slaagden.

7 Juni 1936.
 Alweer een regenachtige Zondag; de leerlingen zijn echt dankbaar, dat de Heer Prefect 

onverwacht zorgt voor een mooie film: "De Koerier van den Czaar".



8 Juni 1936.
 De twee kandidaten voor het toelatingsexamen tot de philosofie slagen. Heden begin 

van  het  mondeling  eindexamen  Gymnasium;  gecommitteerden  waren  Dr.  A.  Slijpen, 
hoogleeraar  te  Nijmegen,  Dr.  J.  Droste,  hoogleeraar  te  Leiden,  Dr.  Z.  W.  Sneller 
hoogleeraar te Rotterdam en Dr. A. J. van Arkel, hoogleeraar te Leiden.

9 Juni 1936.
 Resultaat van de A-groep: 6 geslaagd, 2 afgewezen.
De leerlingen van het Bisschoppelijk College van Roermond doen een uitstapje naar 

Rolduc en spelen tegen onze leerlingen een voetbal- en een tennismatch, de eerste in hun 
voordeel, de tweede in hun nadeel.

10 Juni 1936.
 Rolduc's oud-leerling, de bekende architect Ir. Jos Cuypers te Roermond, viert heden 

zijn 75ste verjaardag: God schenke hem nog vele gelukkige en voor de kunst vruchtbare 
jaren.

11 Juni 1936.
 Met het gymnasium wil het dit jaar niet zoo goed vlotten: van de B-kandidaten (9) 

worden er drie afgewezen, terwijl er 6 slagen, drie na herexamen. .
Een  zeer  mooie  declamatieavond  op  de  speelplaats  door  Paul  Huf;  met  blijvende 

aandacht hebben de leerlingen naar de mooie voordrachten geluisterd.

14 Juni 1936.
 De dag van de groote Saoramentsprocessie; ook nu werkt het weer niet mee; als de 

processie van Kerkrade hier aankomt, begint het te regenen; wel wordt de H. Mis aan het 
nieuwe mooie processiealtaar op de groote speelplaats gelezen, maar de regen wil niet 
ophouden en daarom wordt na de zegen met het H. Sacrament de processie ontbonden; 
met groote autobussen werden de vele bruidjes huiswaats gebracht.

16 Juni 1936.
 Het  uitgstelde  directeursfeest,  dat  op  hartelijke  wijze  entre  nous  gevierd  wordt; 

plechtige hoogmis, aubade, waarna concert op de cour door de Rolducsche harmonie, een 
welverzorgd  feestmaal  met  verschillende  toespraken  en  's  avonds  een  schitterende 
uitvoering van het harmonie-orkest van de Oranje-Nassau-mijnen te Heerlen.

17 Juni 1936.



 Jour des Jeux; grooe deelname aan de verschillende soorten van sport; gevolgd door de 
jaarlijksche revue van de heeren philosofen en de plechtige prijsuitdeeling.

21 Juni 1936.
 Het ongunstige weer belet ons de hernieuwing van de opdracht aan het H. Hart te doen 

bij het mooie beeld in de tuin; zulks geschiedt nu in de kerk.
De overgangsexamens zijn reeds dichtbij; men ziet het aan de groeiende studielust van 

de Rolducsche jeugd; zelfs onder de recreatie.

5 Juli 1936.
 Voor heden namiddag staat weer een concert op het programma - het is nl. de bekende 

Philharmonie van Bocholtz met haar meer dan 60 leden, welke ons een muziekuitvoering 
komen geven; zal het zijn in de aula of wel op de groote speelplaats? Ofschoon het weer 
dreigend is, probeert men het laatste, en zoo hebben wij een paar uren gezellig gezeten in 
de  open  lucht,  met  aandacht  luisterend  naar  de  werkelijk  mooie,  en  enthousiast 
gedirigeerde muziek vim een van de beste Zuid-Limburgsche harmonies - De directeur 
van Rolduc wenschte de jubileerende vereeniging - zij bestaat thans 50 jaar - geluk met 
haar gouden jubileum; stelde hare liefde voor de muziek ten voorbeeld en dankte hartelijk 
voor het bereide muzikale genot. 

7 Juli 1936.
 Mondeling eindexamen H. B. S.; deskundigen zijn Inspecteur van der Weyst, Prof. H. 

W. J. Veldhuis en Ir. E. J. F. Thierens.
 Het onweer,  dat  elders in het  land heden vele slachtoffers  vraagt,  doet  zich ook hier 
gevoelen. Goddank alleen in die zin, dat het weer op verschillende, plaatsen in de gebou-
wen en buiten overstroomingen veroorzaakt.

De overgangsexamens zijn begonnen; natuurlijk wordt in de komende dagen nauwelijks 
aan iets anders gedacht of over iets anders gesproken.

8 Juli 1936.
 Uitslag van het eindexamen H.B.S. De groote helft haalde het diploma. Er zijn dus ook 

voor dit examen nogal teleurgestelden.

14 Juli 1936.
 Vandaag nog het laatste examen en dan wordt een groot gedeelte van de dag besteed 

aan de voorbereiding van het vertrek van morgen.



15. Juli 1936.
 Een dag van hevige spanning en voor de meesten van groote vreugde. Na de plechtige 

Hoogmis van dankzegging bestormen de leerlingen de kamers van de hoofdleeraren om 
het resultaat van het overgangsexamen te vernemen. Dan volgt in de aula de uitdeeling 
van de behaalde prijzen, sterken de leerlingen zich nog in der haast voor de reis en keeren 
voor ruim 7 weken huiswaarts" om van de groote vacantie te genieten.

(Einde kroniek jrb. blz. 21) (OCRLC2006)



PRIJ SUl T D E ELI N G.
SCHOOLJAAR 1935-1936.

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

Hebben met goed gevolg afgelegd:

I. Het toelatingsexamen tot de Studie der Philosophie,
alle leerlingender 6de klas van het Seminarie:

Willy Curfs, van Houthem-St.Gerlach. Martin Swenker,van Eindhoven.

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

A.
Piet Claessens, van Gronsveld.
Piet Coenen, van Sittard.
Henri Moors, van Tungelroy- Weert.
Marcel Schijns, van Mechelen- Wittem.
Emile Vallen, van Ottersum.
Flor van Wersch, van Heerlen.

B.

Jacques van den Berk, van Holtum-Bom.
Emmanuel Jaspers, van Klimmen.
Joseph Martens, van Valkenburg (L.)
Pierre Paulussen, van Maastricht. .

Jacques Smits, van Maastricht.
Willy Tegelaers, van Ammerzoden.

111. Het Eindexamen der Hoogere Burgerschool,

de leerlingen der hoogste klas:

Daanvan Arcken, van Nijmegen.
Gustave Borghstijn, van Vlissingen.
Cas Heuvelmans, van Ell-Hunsel.

Karel Heys, van Gennep,
Jean Martens, van Bocholt (België). .
Herman van der Sande, van Breda.

IV. Het Eindexamen der Hoogere Handelsschool,
alle leerlingen der hoogste klas:

Jean Bergmans, van Maastricht.
John Bücker, van Gilze.
Willy Caubo, van Vaals.
Theo Fröger, van Medan.
Emile Gerards, van Heerlen.
Frans van Hegelsom, van Grubbenvorst.
Henri Henquet, van Eysden.

Gerard Moorman, van Tilburg.
Assu Nijdam, van Wageningen.
Ed Sadée, van Rotterdam.
George Spauwen, van Gronsveld.
Frans Stoffels, van Brunssum.
Jan Tromp, van Sneek.
Hubert van Waes, van Westdorpe.

....................
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ALGEMEENE PRIJZEN.

Seminarie.
TWEEDE JAAR.

Willem Janssen, van Vijlen-Vaals.

EERSTE JAAR.
Henri Sanders, van Roermond.

Seminarie-Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

Max Bissinger, van Amsterdam.

VIERDE KLAS.
Frans Hendriks, van Kerkrade.

DERDE KLAS.
Adriaan Weyenborg, van Lichtenvoorde.

TWEEDE KLAS.
Bart Salemans, van Amstenrade.
Dries Verhoeckx, van Blerick.
Christ Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.
Leon Hermans, van Nuth.

EERSTE KLAS.
lste Afd.

Leon Crombach, van Vaals.
Albert America, van Nuth.

2de Afd.
Pierre Theunissen, van Eysden.
Peter Bemelmans, van Heerlen.
Louis Starmans, van Nuth.

Hoogere Burgerschool.
VIERDE KLAS.

Urbain Termote, van IJzendijke.
Adri Braat, van Roosendaal.

DERDE KLAS.
lste Afd

Joseph Driessens, van Weert.

2de Afd.
Folkert Sikkes, van Gulpen.

TWEEDE KLAS.
lste Afd.

Antoon Hunink, van Wijhe.

2de Afd.
Hein Geelen, van Kerkrade.-

EERSTE KLAS.
lste Afd.

Wim Schoemaker, van Deventer.

2de Afd.

Louis Demonte, van Weert.

Hoogere HandelsschooL
VIERDEKLAS.

I(arel Spackler, van Eindhoven.

Voorbereidende Klas.

lste Afd.

Eduard van Loo, van Kerkrade.
Jacques Hoogstraten, van Deventer.

2de Afd.

Joseph Ruiters, van Kerkrade.
Bartho Dechesne, van Leeuwarden.

Seminarie.
TWEEDE JAAR.

Willem Janssen, van Vijlen-Vaals.,
Alg. pr., lste pro sociol., lste pro lat., lste pro

arch., lste pro biol., lste pro kerk. adm., 2e pro
theod., 2e pro eth., Se pro kerk. gesch.

3e verm. gesch. M.E. wijsb., Se verm. ontol.

Jean Mulkens, van Gronsveld.
lste pro kerk. gesch., lste pro gesch. gr. wijsb.,

2e pro sociol., 3e pro theod., 3e pro gesch. M.E.
wijsb., 3e pro kerk. adm., 4e pro ontol.

2e verm .bijb. gesch., 3e verm. ascet., Se verm. etb.

Victor Hermens, van Amby.
Iste pro theod., 2e pro eth., 2e pro gesch. M.E.

wijsb., 2e pro biol., 3e pro sociol., Se pro kerk. gesch.,
pro 6 verm.

Iste verm. ontol., 2e verm. gesch. gr. wijsb.,
3e verm. bijb. gesch., 6e verm. lat., 6e verm. arch.,
Se verm. ascet.

Joseph Bey, van Kerkrade.
Iste pro ontol., Iste pro etb., 2e pro arch., 3e pro

lat., 4e pro ascet., Se pro gew. wel.
verm. kerk. adm., Se verm. theod., 7e verm.

sociol. i , f'{~:

Gerard Gelissen, van Sittard.
Iste pro bijb. gesch., 3e pro kerk. gesch., 3e pro

socioI., 4e pro gesch. gr. wijsb., pro 7 verm.
Iste verm. theod., verm. gew. wel., Iste verm.

biol., 2e verm. ascet., 2e verm. eth., Se verm.
arch., 6e verm. ontol.



Dominique Rongen, van Schinveld.
lste pro gesch. M.E. wijsb., lste pro gesch. gr.

wijsb., 2e pro ontoI., 3e pro kerk. adm.
verm. kerk. gesch., 3e verm. bijb. gesch., Se

verm. ascet.

Willy Widdershoven, van Heerlen.
2e pro ascet., 4e pro kerk. gesch., pro 7 verm.
verm. gew. wel., 2e verm. gesch. gr. wijsb.,

4e verm. theod. 4e verm. lat., 5e verm. eth., 6e
verm. bijb. gesch., Se verm. ontoI.

Jan Hafmans, van Velden.
2e pro kerk. adm., 4e pro bijb. gesch., pro 6 verm.
lste verm. gesch. gr~ wijsb., verm. gew. wel.,

3e verm. gesch. M.E. wijsb., 4e verm. eth., 4e verm.
arch., Se verm. ontoI.

Willy te Locke, van Panningen.
lste pro lat., 2e pro kerk. gesch., pro 6 verm.
lste verm .eth., verm. gew. wel., 3e verm. ontol.,

5e verm. ascet., 5e verm. theod., 6e verm. bioI.

Joseph Bours, van Valkenburg (L.).
4e pro bijb. gesch., pro 7 verm.
lste verm. gesch. M.E. wijsb.; verm. gew. wel.,

verm. kerk. adm., -3e verm. ontoI.,4e verm. gesch.
gr. wijsb., 5e verm. theod., 5e verm. sociol.

Willem Claus, van Eygelshoven.
4e pro bijb. gesch., pro 4 verm.
lste verm. ascet.,. lsteverm. theod., lste verm.

ontoI., verm. kerk. adm.

Pierre Niessen. van Roosteren.
lste pro ascet.
2e verm. lat., 3e verm. eth.

Joseph Wijnen, van Kerkrade.
2e pro ontol. .
verm. gew. wel., 4e verm. ascet.

Guillaume Heynen, van Maastricht.
4e pro gew. wel.
2e verm. socioi., 2e verm. lat.

Harry Gulikers, van Bunde.
5e pro socioI.
verm. kerk. adm., 7e verm. eth.

Willem Delhoofen, van Heel.
lste pro gew. wel.
5e verm. ascet.

Jan Douven, van Brunssum.
2e pro eth.
7e verm., ontoI.

Antoon Berkers, van Helden.
2e pro gew. wel.
lste verm. lat. ,

Nico Rademakers, van Wijk-Maastricht.
2e pro bijb. gesch.
verm. gew. wel.

Jacques Verschaeren, van Nederweert.
5e pro gew. wel.
6e verrn. eth.

Martin Gieten, van Venlo.
3e pro gew. wel.
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Louis Slangen, van Heerlen.
3e pro arch.
5e verm. biol.

Cor Janssen, van Venray.
verm. gew. wel., 2e verm. gesch. M.E. wijsb.

Hubert Franssen, van Spekholzerheide.
verm. gew. wel., Se verm. eth.

Joseph Penders, van Dièteren.
3e verm. theod., 4e verm. lat.

Joseph Snackers, van Munstergeleen.
7e verm. biol.

EERSTE JAAR.

Henri Sanders, van Roermond.
Alg pr., lste pro eth., lste pro lat., 2e pro cosmol.,

2e pro log. en crit., 3e pro ascet., 3e pro ontoI.,
4e pro biol.

2e verm. arch., lOe verm. sociol.

Frans Janssen, van Spekholzerheide.
lste pro cosmol., 2e pro eth., 3e pro ontol., 3e pro

gesch. gr. wijsb., pro 5 verm.
lste verm. bijb. gesch., lste verm. arch., 2e

verm. log. en crit., 4e verm. biol., 7e verm. sociol.

Leo Wijnen, van Kerkrade.
Ze pro ontoI., 2e pro eth., 2e pro kerk. muz.,

pro 5 verm.
verm. kerk. gesch., lste verm. cosmol., 2e verm.

lat., 3e verm. sociol., 4e verm. log. en crit.

Joseph Creusen, van Brunssum.
lste pro log. en crit., lste pro ontol., 2e pro eth.,

3e pro cosmol. '
lste verm. sociol., 3e verm. bijb. gesch., 3e verm.

kerk. muz.

The6 Bours, van Terwinselen.
5e pro ascet., pro 5 verm.
2e verm. cosmol., 2e verm. lat., 3e verm. eth.,

4e verm. ontol., 5e verm. log. en crU.

Piet Coenen, van Neeritter.

pro 6 verm.
lste verm. log. en crit., 2e verm. ontol., 3e verm.

lat., 3e verm. biol., 4e verm. eth., 6e verm. cosmol.

Jan Kluytmans, van Oegstgeest.
5e pro biol., pro 4 verm.
3e verm. log. en crit., 3e verrn. lat., 3e verm.

arch., 4e verm. cosmol.

Leo Bessems, van Heerlen

3e pr. log. en crit., 3e pr.bioI.
lste verm. eth., 3e verm. lat., IOe verm. sociol.

Willy Janssen, van Krawinkel-Geleen.
3e pro bijb. gesch. .
3e verm. cosmol., 6e verm. sociol., Se verm.

ascet.

Alphons Claessens, van Berg en Terblijt.
lste pro kerk. muz.
lste verm. eth., 4e verm. gesch. ,gr. wijsb.



PHILOSOPHIE SUPÉRIEURE.

VIe KLAS GYMNASIUM.



Ve KLAS H. B. S.

Ve KLAS H. H. S.



Chrétien Meertens, van Maastricht.
2e pro lat., 5e pro biol.
vérm. gew. wel.

Emile Lodewick, van Houthem-St. Gerlach.
2e pro kerk. muz.
6e verm. arch.

Theo Gijskens, van Guttecoven.
pro 4 verm.
3e verm. kerk. gesch., 3e verm. socioI., 4C verm.

ontol., 4e verm. eth.

Jo Rademakers, van Sittard.
Iste verm. ontol., verm. gew. wel.

Emile Suilen, van Swalmen.
lste verm. lat., 4e verm. cosmol.

Wim Coenegracht, van Roermond.
3e verm. ontol., 5everm. ascet.

Jan Geurts, van Blerick.
lste verm. biöl., lste verm. kerk. muz.

Henri Kerckhoffs, van Spaubeek.
ge verm. sociol.

Gerard van de Loo, van Gennep.
IOe verm. sociol.

Piet Martens, van Roermond.
2e verm. kerk. -IDUZ.

Joseph Damoiseaux, van Sibbe.
3e verm. kerk. muz. .

Nico Huybers, van Bergen (L).
3e verm. kerk. muz.

Joseph Willems, van Sittard.
3e verm. kerk. muz.

Seminarie=:Gymnasium.
VIJFDE KLAS.

Max Bissinger, van Amsterdam.
Alg. pr., lste pro godsd.. lste pro kerk. gesch.,

lste pro aardr., lste pro fr., Iste pro hoogd., lste
pro eng., pro stereom. Afd. A en B, pro gonio.
trigojl. en an.mtk., pro stelk. Afd. B, pro nat.
Afd. B, lste pro scheik. Afd. B, 2e pro lat., 2e pro
gesch.

lste verm. gr., verm. ned.

Willy Paes, van Chèvremont-Kerkrade.
Pro ned., lste pro gesch., pro stereom. Afd. A

en B, pro stelk. Afd. A, pro nat. Afd. S en A,
pr .scheik. Afd. A, 2e pro godsd., 2e pro hoogd.,
2e pro cult. gesch., pro 6 verm.

lste verm. kerk. gesch., verm. fr., lste verm.
eng., 2e verm. lat., Je verm. gr., 3e verm. aardr.
Pierre Litjens, van Horst.

2e pro gesch., 2e pro aardr., pro 6 verm.
Iste verm. nat. Afd. B, lste verm. nat. hist.,

2e verm. hoogd., 2e verm. stereom. Afd. A en B,
3e verm. kerk. gesch., 3e verm. eng.
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Cor Schelfhout, van Kloosterzande.
lste pro lat., pro ned., 2e pro cult. gesch.
;re verm. eng., 3e verm.gr.

Gerard Marcus, van Gulpen.
pro gr., 2e pro kerk. gesch., 3e pro lat.
lste verm. cult. gesch., 3e verm. gesch.

Hubert Lumey, van Simpelveld.
lste pro cult. gesch., 2'e pro fr., pro 4 verm.
verm. stelk. Afd. A, 2e verm. kerk. gesch.,

2e verm. gesch., 3e verm. hoogd.

Frans Giesen, van Zeddam.
2e pro fr., 2e pro eng., pro 4 verm.
2e verm. nat. Afd. B, 2e verm. scheik. Afd. B,

4e verm. aardr., 4e verm. hoogd.

Alphons Habets, van Kerkrade.
Pro nat. hist., 2e pro scheik. afd. B.
verm. ned., 2e verm. godsd.

Willy Geerits, van Blerick.
pro alg. lett.
lste verm. godsd., lste verm. gesch.

Rob van Zinnick Bergmann, van Vugt.
pro 4 verm.
verm. stelk. Afd B, verm.' gonio-trigon. en

an.mtk., lste verm. stereom. Afd. A en B, 2e
verm. nat. hist.

Frans van der Heyden, van Oirschot.
lste verm. nat. S en A, 2e verm. cult. gesch.,

3e verm. gesch.
René Rutten, van Maastricht.

verm. ned., lste verm. scheik. Afd.B, 2e verm.
nat. Afd. B.
Antoon van Leeuwen, van Rotterdam.

lste verm. gr., lste verm. 'lat.
Henri Förster, van Nieuwenhagen.

lste verm. hoogd.
Léon Dirix, van Maastricht.

.lste verm. aardr.
Joop den Boer, van Gènnep

4e verm. eng.

VIERDE KLAS.

Frans Hendriks, van Kerkrade.
Alg. pr., lste pro godsd., pro gr., pro ned., lste

pro aardr., pro hoogd., lste pro eng., lste pro steIk.,
pro meetk., lste pro scheik., 2e pro fr., 2e pro nat.,
3e pro lat.
Koos Bruysten, van Stein.

lste pro fr., pro hoogd., pro meetk., lste pro nat.,
2e pro lat., 2e pro eng., 2e pro stelk., 2e pro scheik.,
2e pro handt., pro 4 verm. '

verm. gr., lste verm. aardr., 3e vetm. ned.,
4e verm. gesch.
Hans Horbach, van Gulpen.

pro gr., pro gesch., 2e pro godsd., 2e pro aardr.,
pro 8 verm.

lste verm. lat., lste verm. ned., lste verm. stelk.,
lste verm. nat., lste verm. scheik., 2e verm.
meetk., 4C verm. hoogd., 4e verm. eng.



Hans Bertels, van Deventer.
pro ned., pro gesch., Je pro lat., pr. 6 verm.
verm. gr., Iste verm. eng., 2e verm. fr., Je verm.

hoogd., 3e verm. nat., 4e verm. godsd.

Theo Weterman, van Deventer.
2e pro stelk., pro 6 verm.
Iste verm. ned., Iste verm. meetk., 2e

nat., 3e verm. godsd., 3e verm. aardr., 3e
scheik.

verm.
verm.

Jan Seelen, van Reyen.
Iste pr. lat., pro 5 verm.
Iste verm. fr., 2e verm. godsd., Je verm. ned.,

3e verm. gesch., 3e verm. eng.

Jan Smeets, van Valkenburg (L).
lste pro handt.
3e verm. fr., 3e verm. nat, 4e verm. scheik.

Henk Verhey, van Didam.
Pro 4 verm.
Iste verm. gesch., 2e verm. lat., 3e verm. ned.,

Je "erm. nat.

Otto van Loo, vim Kerkrade.
Iste verm. hoogd., 2everm. aardr.,

gesch:

Victor Blom, van Maastricht.
2e verm. scheik., 3e verm. ned.

4:e "erm.

Jan Gelissen, van Sittard.
Iste verm. godsd.

Wim Reuwer, van Ootmarsum.
2e verm. gesch.

Leo Janssen, van Weert.
3e verm. meetk.

Eugène Vreuls, van Nieuwenhagen.
4e verm. eng.

DERDE KLAS.

Adriaan Weyenborg, van Lichtenvoorde.
Alg. pr., Iste pr. kerk. gesch., Iste pr. lat., Iste

pro gesch., Iste pr. aardr., pr. fr., Iste pr. nat.,
Ze pro gr., Ze pro ned., Ze pro eng.

verm. godsd., 2e verm. hoogd.

Jan van Riet, van Stevensweert,
Iste pro godsd., Ze pro gesch., 3e pro lat., pro

5 verm.
Iste verm. kerk. gesch., Iste verm. fr., Iste

verm. ho()gd., Iste verm. nat., 3e verm. eng.

Frans van der Meulen; van Kerkrade.
Pro stelk., pro meetk., pro handt.. Ze pro hoogd.
Iste verm. eng., 2e verm. aardr.

Joseph Schoemaker, van Deventer.
Iste pro ned., 2e pro lat., Ze pro aardr., pr.5

verm.
Iste verm. stelk., verm. meetk., Je verm. kerk.

gesch., 3e verm. nat., 4e verm. gesch.
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Theo Pubben, van Venray.
Iste pro gr., Iste pro hoogd., Iste pro eng.,

3e pro lat.
2e verm. fr.

Gerard de Bruyckere, van Oostburg.
Pro meetk., pro 5 verm.

verm. gr., Iste verm. aardr., 2e verm. stelk., 4e
verm. fr., 4e verm. hoogd.

Leo Caminada, van 's-Gravenhage.
2e pro ned., pro 4 verm.
3e verm. kerk. gesch., 3e verm. eng., Je verm.

nat., 4e verm. gesch.

Paul Cammaert, van Hontenisse.
Pro handt.
Ze verm. gesch., 3e verm. fr., 4e verm. lat.

Joseph Starmans, van Nuth.
2e pro godsd., 2e pro nat.
Iste verm. kerk. gesch., 4e verm. gesch.

Theo Adriaansens, van Walsoorden.
Pro fr.
3e verm. kerk. gesch., Se verm. lat.

Paul Begheyn, van Nieuwenhagen.
2e pro steIk.
2e verm. lat., 3e verm. nat., 4e verm. gesch.

Emile Wolfs, van Voorburg.
2e pro ned., 2e pro nat. .,
Iste verm. lat., 2e verm. eng.

Antoon Systermans, van Valkenburg (L).
2e pro kerk. gesch.
3e verm. gesch.

Hubert Loyson, van Nieuwenhagen.
verm. godsd., 4e verm. hoogd., 5e verm. lat.

Henri Meens, van Berg en Terblijt.
verm. godsd., Iste verm. gesch., 2e verm. lat.

Jules Limpens, van Amby.
vem. ned., 4e verm. aardr.

Alphons Crolla, van Valkenburg (L).
verm. godsd.

Jules Alberts, van Gulpen.
verm. ned.

Joseph Paulissen, van Kerkrade.
Iste verm. nat., 3e verm. hoogd.

Frits Verhoeve, van Makassar.
3e. verm. aardr.

TWEEDE KLAS.

Christ Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.
Alg. pr., lste pro godsd., Iste pro aardr., pro

stelk., Iste pr .nat. hist., 2e pro ned., 3e pro hoogd.,
4e pro gr., pro 5 verm.

Iste verm. gescb,., Iste verm. meetk., 2e "erm.
fr., 3e verm. lat., 4e verm. kerk. gesoh.



Dries Verhoeckx, van Bleriek.
Alg. pr., lste pro lat., lste pro ned., lste pro fr.,

lste pro hoogd., lste pr: meetk., 2e pro gr., 2e pro
aardr., pro 4 verm.

lste verm. godsd., lste verm. stelk., 2e vcrm.
kerk. gesch., 2e verm. nat. hist.

Bart Salemans, van Amstenrade.
Alg. pr., lste pro kerk. gesch., 2e pro ned., 2'e pro

gesch., 2e pro hoogd., 2e pro meetk., pro 5 verm.
lste verm. lat., 2e verm. aardr., 2e verm. stelk.,

3e verm. godsd., 3e verm. gr.

Leon Hermans, van Nuth.
Alg. pr., lste pro gr., 2e pro lat., 2e pro fr~,

2e pro hoogd., pro 4 verm.
lste verm. kerk. gesch., verm. ned., 3e verm.

gesch., 6e verm. godsd.

Joseph Mertens, van Mechelen (L).
2e pro kerk. gesch., Je pro godsd., 3e pro lat.,

pro 5 verm.
lste verm. aardr., lste verm. nat. hist., 3e verm.

gesch., 4e verm. fr., 8e verm. gr.

Jaap van Wessum, van Wateringen.
2e pro godsd., 3e pro gr., 4e pro lat.
verm. ned., 2e verm. fr., 2e verm. hoogd.

Andreas Burm, van Nieuw-Namen.
2e pro ned., 2e pro nat. hist.
2e verm. hoogd., 7e verm. gr., 7e verm. lat.

Johan van Waes, van Zuiddorpe.
Pro stelk.
2e verm. godsd., 2e verm. gr., 3e verm. aardr.

Jan Coppes, van Enschede.
Pro 5 verm.
verm. ned., 2e verm. meetk., 3e verm. kerk.

gesch., 4e verm. lat., Se verm. gr.

Hubert Vrancken, van Kaalheide-Kerkrade.
Pro 4 verm.
lste verm. gr., l'ste verm. fr., lste verm. hoogd.,

4e verm. lat.

Piet Pinckaerts, van Maastricht.
lste pro gesch.

Harry Smeets, van Ottersum.
Pro handt.

Jan Grond, van Amsterdam.
4e verm. godsd., 6e verm. gr.

Joseph Maas, van Nuth.
6e verm. godsd., 6e verm. lat.

Flip Janssen, van Nijmegen.
verm. ned.

Frits Jansen, van Kloosterburen.
lste verm. gesch.

Lambert Damen, van Maastricht.
2e verm. stelk.

Matthieu Jaspers, van Klimmen,
5e verm. godsd.
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tERSTE KLAS.

lste Afd

Leo Cromb!lch, van Vaals.
Alg. pr., lste pro godsd. pro bijb. gesch.. lste pro

vad. gesch., lste pro alg. gesch., lste pro aardr..
lste pro fr., 2e pro lat., 2e pro ned., 2e Pl'. wisk,

2'e verm. handt., 3e verm. nat. hist.

Albert America, van Nuth.
Alg. pr., pro bijb. gesch., 2e pro fr., 2e pro handt.,

pro 5 verm.
lste verm. lat., 2e verm. nat. hist., 3e verm.

alg. gesch., 3e verm. aardr., 4e verm. godsd.

Hubert Bischoff, van Kerkrade.
lste pro ned., lste pro nat. hist., 2e .pr. aard.r..

pro 7 verm.
lste verpl. godsd., lste verm. alg. gesch., lste

verm. handt., 2e verm. bijb. gesch., 2e verm. lat.,
2e verm. wisk., 3e verm. alg. geseh.

Freddy Geilenkirchen, van Kerkrade.
2e pro godsd., 2e pro nat. hist., pro 5 verm.
lste verm. ned., lste verm. vad. gesch., lste

verm. aardr., 2e verm. fr., 3e verm. alg. ~esch.
Harry Seelen, van Reyen.

lste pro lat., lste pro wisk.
lste verm. fr., 4e verm. aardr.

Eugène Jongen, van Chèvremont-Kerkrade.
Pro 7 verm.
lste verm. bijb. gesch., lste verm. alg. gesch.,

lste verm. wisk., lste verm. nat. hist., 2e verm.
godsd., 3e verm. vad. gesch., 4e verm. fr.

Pierre van Hoef. van Wessem.
lste pr.handt.
2'e verm. fr.

Jo van Crey, van Rosmalen.
2e pro alg. gesch.
lste verm. vad. gesch.

Joseph Crolla, van Valkanburg (L.)
verm. voordr., 2e verm. bijb. gesch.,

godsd.

Jacques Huurman, van Deventer.
3e verm. lat., 4e verm. wisk.

Emmanuel Habets. van Kerkrade.
3e verm. wisk.

Je verm.

Eric Blom, van Maastricht.
verm. voordr.

EERSTE KLAS.
2de Afd.

Pierre Theunissen, van Eysden.
Alg. pr., lste pro bijb. gesch., lste pro wisk.,

lste pro nat. hist., lste pro voordt;, 2e pro handt.,
pro 7 verm.

lste verm. ned., lste verm. vad. gesch., lste
verm. aardr., 2e verm. godsd;, 2e verm. lat.,
2e verm. fr., 3e verm. alg. gesch.



Peter Bemelmans, van Heerlen.
Alg. pr., lste pro lat., lste pro vad. gesch.,

lste pro alg. gesch., 2'e pro fr.
lste verm. godsd., lste verm. nat.hist., 3e

verm. ned.

Louis Starmans, van Nuth.
Alg. pr., lste pro godsd., 2e pro alg. gesch..- Je

pro wisk., pro 7 verm.
lste verm. bijb. gesch., lste verm. ned., lste

verm. vad. gesch., 2e verm. nat. hist., 3e verm.
aardr., 3e verm. fr., 4e verm. lat.

Jan de Valk, van Oisterwijk.
lste pro aardr., lste pro fr., lste pro handt.,

2e pro bijb. gesch.,2e pro nat. hist., 2e pro voordr.,
pro 5 verm.
lste verm. vad. gesch., lste verm. alg. gesch., Je
verm. lat., 3e verm. ned., 4e verm. godsd.

Max Starmans, van Nuth.
2e pro lat., 2e pro ned., 2e pro vad. gesch., pro

5 verm.
lste verm. alg. 'gesch., 2e verm. bijb. gesch., 3e

verm. nat. hist., 4e verm. aardr., 4e verm. fr.

Jackie Vaessen, van Kerkrade.
lste pro ned., 2e proaardr., pro 7 verm. .

lste verm. lat., lste verm. fr., verm. wisk., 3e
verm. godsd., 3e verm. alg. gesch., 4e verm. vad.
gesch., 4e verm. nat. hist.

Fred van Schagen, van ~edan.
2e pro godsd.

2e verm. handt., 4e verm. bijb. gesch.

Heiny Roex, van Rimburg.
2'e verm. aardr., 3e verm. alg. gesch., 4e verm.

vad. gesch.
Wim van Thiel, van Tilburg.
lste verm. handt.

Nico Voncken, van Heerlerheide.
3e verm. bijb. gesch.

Hoogere Burgerschool.
VIERDE KLAS

Urbain Termote, van IJzendijke.
Alg. pr., lste pro staath., 2e pro kerk. gesch., 2e

pro nat., 2e pro fr.
lste verm. scheik., 2e verm. werkt., 3everm.

handelsw.

Adri Braat, van Roosendaal.
Alg. pr., lste pro eng., lste pro fr., 2e pro ned.,

pro handt.
lste verm. werkt" 2e verm. godsd., 3e. verm.

nat. .

August Zonjée, van Uitgeest.
lste pr. gesch., lste pro staatsw., 2e pro staath.,

Je pro eng.
2e verm. kerk. gesch., 4e verm. godsd., 4e verm.
nat. hist.
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Bernard Brugman, van Gendringen.
2e pro godsd., 2e pro scheik., 2e pro nat hist.,

2e pro staath.
2e verm. nat.

Henk Heys, van Gepnep.
pro stereom. en beschr. mtk., pro lijnt., Je pro

handelsw.
lste verm. aardr., Je verm. gesch.

Jules Dijkstra, van Gendringen.
pro werkt., lste pro nat. lste pro scheik.

Cornelis Bos, van Usquert.
lste pro kerk. gesch., pro aardr.
lste verm. gesch., lste verm. staatsw., Je verm.

scheik. ,

Otto Schoemaker, van Deventer.
pro aardr., 2e pro staatsw.

lste verm. nat., lste verm. staath., 2e verm.
nat. hist.

~atthieu Turk, van Kerkrade.
pr.hoogd., pro 4 verm.
verm. ned., -2e verm, kerk. gesch., 2e verm.

scheik., 2e verm. staath.

Frans Goes, van Amsterdam.
pro 4 verm.
lste verm. lijnt., 2e verm. nat. hist., 3e verm.

fr., 4e verm. staatsw.

Leo Akkermans, van Rotterdam.
pro stereom. en beschr. mtk.

3e verm. godsd., 3e verm. staatsw., 4e verm.
scheik.

Bertie van Sus ante, van 's-Hertogenbosch.
pro 4e verm. ,

verm. stereom. en beschr. mtk., lste verm. nat.
hist., lste verm. handt., 3e verm. nat.

Jan Boumans, van Kerkrade.
lste pro handelsw.
2e verm. fr., 3e verm. staath.

Bob Gelhard, van Deventer.
lste verm. godsd., lste verm. fr., lste verm.

eng., 4e verm. kerk. gesch.

~arcel Smeets, van ~aastricht.
lste verm. kerk. gesch., 2e verm. handt., 2e

verm. lijnt.

DERDE KLAS.

lste Afd.

Joseph Driessens, van Weert.
Alg. pr., lste pro godsd., Iste pro meetk., lste

pro nat. hist., lste pro handt., pro 8 verm.
lste verm. gonion., lste verm. gesch., verm. fr.,
2e verm. kerk. gesch., 2e verm. nat., 2e verm.
staatsw., 3e verm. eng., 4e verm. aardr.

Hans Cobben, van Breda.
lste pro gesch., lste pro aardr., Iste pro ned., pro

hoogd., l'ste pro eng., 2e pro staatsw., pro 4 verm.
lste verm. stelk., verm. fr., 3e verm. godsd., 4e

verm. nat. hist.



Adri Hoynck van Papendrecht, van Bergeijk.
lste pro stelk., lste pro staatsw., Ze pro goniom.,

Ze pro nat., 2e pro handt., pro 6 verm.
verm. meetk., lste verm. eng., 2e verm. aardr.,

Je verm. gesch., 3e verm. ned., 4e verm. kerk.
gesch.

Nico Beugels, van Kerkrade.
lste pro kerk. gesch., pro hoogd., 2e pro godsd., 2e
pro fr., 2e pro eng., pro 6 verm.

lste verm. nat., lste verm. handt., 2e verm. nat.
hist., 2e verm. gesch., 4e verm. aardr., 4e verm.
ned.

Bob Fleischeuer, van Maastricht.
Ze pro kerk. gesch., 2e pro nat. hist., 2e pro ned.,

pro 5 verm.
lste verm. aardr., 2e verm. stelk., 2e verm.

goniom., Ze verm. handt., 3e verm. gesch.
Peter Buck, van Kerkrade.

lste pro goniom., 2e pro stelk., 2epr. meetk., pro
6 verm.
lste verm. godsd., lste verm. kerk. gesch., lste
verm. nat. hist., lste verm. staatsw., 2e verm. ned.
3e verm. nat.

Henri Jaartsveld, van Groenlo.
lste pro nat.
2'e verm. godsd., 2e verm. aardr., 4e verm.

staatsw.

Joseph Henquet, van. Eysden.
Ze pro fr.
Je verm. nat hist., 3e verm. eng.,4e

Alphons Tunnissen, van OeHelt.
lste pro fr.
lste verm. eng.

Frits Bos, van Usquert.
Ze pro aardr.

verm. nat.

DERDE KLAS.

2de Afd.

Folkert Sikkes, van Gulpen.
Alg. pr., lste pro goniom., 2e pro staatsw.. pro

6 verm.
lste verm. kerk. gesch., lste verm. nat., lste

verm. aardr., lste verm. eng., 2e verm. nat. hist.,
4e verm. godsd.

Wim van Nierop, van Langsa (Atjeh).
lste pro kerk. gesch" pr.stelk., lste pro gesch.,
lste pro fr., lste pro handt., Ze pro meetk., 2e pro
nat. hist.
lste verm. godsd., lste verm. goniom., lste verm.
staatsw.

Kees Willemse, van Kerkrade.
.lste pro meetk., pro nat., 2e pro goniom., pro 4
verm.

verm. stelk., 2e verm. aardr., 3e verm. godsd.,
3e verm. gesch.

Hein Tromp, van Sneek.
lste pro eng., 2e pro godsd., 2e pro kerk. gesch.,

pro 4 verm.
Iste verm. nat. hist., verm. fr., Ze verm. gesçh.,

4e verm. aardr.
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Leo Snijde!:'s,;van Nieuwenhagen.
lste pro godsd., pro aardr., lste pro 8taatsw., 2e

pro gesch.
3e verm. eng.

Henk Steppe, van Venlo.
lste pro nat. hist., pro 6 verm.
2e verm. goniom., Ze verm. aardr., 2e verm.

staatsw., 3e verm. kerk. gesch., 3e verm. gesch.,
4e verm. eng.

Jo van Soest, van Utrecht.
pro ned., Ze pro handt.
2e verm. godsd.

Arnold Martens, van Heerlen.
2e pro fr., 2e pro eng.
3e verm. handt.

André van Pol, van Buggenum.
2e pro gesch.
2e verm. nat., 4e verm. eng.

Joseph Retera, van Beek (L.).
pro aardr.

Ze verm. eng.

Willy Lemmens, van GulPen.
verm. meetk., 2e vèrm. kerk. gesch., 3e verm.

staatsw.

Paul Mutsaerts, van Tilburg.
lste verm. nandt., 4e verm. godsd.

TWEEDE KLAS.

IsteAfd.

Antoon Hunink, van Wijhe.
Alg. pr., lste pro kerk. gesch.,' pr.gesch., pr.'

ned., lste pro fr., lste pro hoogd., lste pro handt.,
2e pro aardr., Ze pro eng.

Ze verm. stelk., 4e verm.godsd.

André van Hapert, van Eindhoven.
. lste pro stelk., lste pro eng., Ze pro aardr., 2e

pro fr:, pro 4 verm. '
lste verm. ned.; lste verm. hoogd., 2e verm. nat.

hist., 3e ver~. gesch.

Charles Gonzales, van Batavia.
lste pro aardr., pro ned., Ze pro hoogd., pro 4

verm.
verm. meetk., lste verm. nat hist., lste verm.

gesch., 4e verm. eng.

Leo Dongelmans, van Abcoude.
lste pro meetk., lste pro nat. hist., 2e pro stelk.

Winny Feitz, van Apeldoorn.
Ze pro meetk., 2e pro nat~ hist., 2e pro handt.

Henri Bruykers, van Brunssum.
lste pro godsd., 2e. pro kerk. gesch.
lste verm. eng., 2e verm. fr.,2everm.'hoolld.

Arthur Catsberg, van Lutteraçle.
pro 5 verm. .
lste verm.: stelk., lste, verw. fr.,2e ve:rm. kerk.

gesch., 2e verm. eng., 3e verm. gesch.



Bemard Drenth, van Oude-Pekela.
2e pro godsd.

August Bresser, van Eygelshoven.
late \term. gesch., 2e verm. godsq.

Leo Coppes, van Enschede.
lste verm. kerk. gesch., 3e verm. eng.

Jules Braat, van Roosendaal.
lste verm. godsd.

Joseph Diederen, van Nuth.
3e verm. godsd.

Jan Hoogstraten, van Deventer.
3e verm. stelk.

Denis Akkermans, Vlln Rotterdam.
4e verm. stelk.

TWEEDE KLAS.

2de Afd.

Hein Geelen, van Kerkrade.
Alg. pr., pro fr., pro hpogd., 2e pro godsd., pro

4 verm.
lste verm. kerk. gesch., verm. meetk., verm.

ned., 2e verm. nat. hist.

Wim Stein, van Lonneker.
pro aardr., pro fr., pro eng., pro ned.
2'e verm. hoogd.

Wouter de Vet, van Gilze.
lste pro godsd., pro gesch., pro eng.
lste verm. hoogd., 2e verm. kerk. gesch.

Pierre Eckmans, van Maastricht.
pro kerk. gesch.
2e verm. aardr.

Edgard Snijders, van Nieuwenhagen.
verm. stelk., verm. meetk.

Joris van Zinnick Bergmann, van Vugt.
verm. godsd., 2e verm. hoogd.

Paul van de Venne, van Nijmegen.
lste verm. nat. hist.

Arthur Tielens, van Meerssen.
late verm. handt.

André van Nierop, van Langsa (Atjeh).
2e verm. handt. '

EERSTE KLAS.

lste Afd.

Wim Schoemaket, van Deventer.
Alg. pr., lste pro bijb. gesch., lste pro ned.,

late pro fr., 2e pro godsd., 2e pro stelk., 2e pro
meetk., 2e pro gesch.

Je verm. hoogd., "3e verm. nat. hist., 3e verm.
aardr.
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Jan Janssen, van Best.
lste pro gesch., lste pro aardr., pro hoogd.,

2e pro godsd.
lste verm. bijb. gesch., lste verm. stelk., 4e

verm. ned.

Lodewijk Adriaansens, van Walsoorden.
lste pro stelk., lste pro meetk., 2e pro ned.
lste verm. fr., 2e verm. bijb. gesch.

August Retel, van Padang-Pandjang.
lste pr godsd., 2e pro handt., pro 5 verm.
l~te vepll. meetk., lste verm. nat. hist., 2e verm.

stelk.,2e verm. fr., 3e verm. aardr.

Jan Jaartsveld, van Groenlo.
Pro 4 verm.
2e verm. godsd., 2e verm. ned., 4e verin. stelk.,

4e verm. meetk.

René Mabesoone, van Oostburg.
2'e .pro nat. hist.
2e verm. godsd., 3e verm. fr.

Jan Leygraaf, van Venlo.
lste pro nat. hist.
lste verm. aardr.

Frits OUo, van Rimburg.
Pro 5 verm.
lste verm.godsd., verm. gesch., lste verm.

hoogd., 2e verm. aardr., 3e verm. nat. hist.

1 heo Coppes, van Enschede.
2e pro aardr.
3e verm. stelk., 3e verm. meetk.

Tonny Breukel, van Djember (Java).
lste pro handt.
2e verm. meetk.

Joseph Schijns, van Mechelen (L.).
2e pro fr.

Henri Burger, van Zeist.
lste verm. ned.

Guillaume Smeets, van Si Gala Galá Batang
Toroe.

2e' verm. nat. bist.

Harry Stein, van Lonneker;
3e verm. ned.

EERSTE KLAS.

2de Afd.

Louis Demonte, van Weert.
Alg. pr., pro stelk., pro meetk.
lste verm. godsd., lste verm. aardr., 2e verm.

bijb. gesch.

N1CO van der Sman, van Heemstede.
Pro gesch., pro aardr., pro ned., 2e pro godsd.
verm. meetk., lste verm. nat. hist., lste verm.

bijb. gesch.

Huby Többen, van Leeuwarden.
late pro nat. bist.

2e verm. godsd., 2e verm. aardr.



Johan van Kalleveen, van Nieuwer-Amstel.
lste pro godsd.
3e verm. bijb. gesch.

Jan Fliek, van Kerkrade.
Prohandt.

Willem Haast, van Dongen.
2e verm. nat. hist.

Hoogere Handelsschool.

VIERDE KLAS.

Karel Spackler, van Eindhoven.
Alg. pr., pro boekh., pro hand.rek., 2e pro godsd.,

pro 6 verm.
2e verm. fr. t., Ze verm. gesch., 2e verm. wisk.,

2e verm. hand.recht, 2e verm. scheik., 2e, verm.
econ.

Jan van der Harten, van Eindhoven.
lste pro/godsd., lste pro kerk. gesch., pro ned. t.,

pro ned. corr., pro hand.recht, pro org. en techn.,
pro 5 verm.

lste verm. eng. t., verm. hoogd. t., lste verm.
gesch., lste verm. aardr., 2e verm. hoogd. corr.

Alphons Garé, van Beek (L.).
Pro fr. t., pro fr. corr., pro hoogd. t., pro hoogd.

corr., pro 10 verm.
lste verm. godsd., lste verm. eng. corr., lste

verm. warenk., lste verm. econ., lste verm. org.
en techn., 2e verm. ned. t., 2e verm. ned. corr.,
2e verm. eng. t., 2e verm. scheik., Ze verm. nat.

Willem Rühülessin, van Meester Cornelis.
Pro gesch., pro scheik., pro warenk., pro 5 verm.
lste verm. ned. t., lste verm. ned. corr., lste

verm. wisk., lste verm. nat., 2e verm. 'aardr.

Hubert Huynen, van Maastricht.
Pro hoogd. t., pro nat., pro econ., pro 6 verm.
lste verm. kerk. gesch., lste verm. hoogd. corr.,

lste verm. hand.recht, 2e verm. eng. t., 2e verm.
eng. corr., 3e verm. godsd.

Hans ten Berge, van Arnhem.
pro eng. t., pro eng. corr., pro wisk.
lste verm. fr. corr., lste verm. hand. rek., lste

verm. scheik.

Henk van de Wouw, van den Helder.
Pr. 6 verm.
lste verm. boekh., 2e verm. ned. corr., 2e verm.

fr. corr., 2e verm. eng. t., 2e verm. boekh., Ze
verm. org. en techno

Leo Veen, van Hilversum.
Pro 4 verm.
lste verm. boekh., 2e verm. ned. corr., 2e verm..

hand.rek., 2e verm. warenk.

J oseph Vorstermans, van Arcen.
Ze.verm. gesch., 2e verm. hand.recht.
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Theo Drost, van Venlo.
2e verm. godsd.

Frits de Koning, van 's-Gravenhage.
2e verm. kerk. gesch.

Joseph Koten, van Amstenrade.
4e verm. godsd.

Voorbereidende Klas.

lste Afd.

Eduard van Loo, van Kerkrade.
Alg. pr., lste pro bijb. gesch., 2e pro rek., 2e pro

fr., 2e pro aardr., 2e pro nat.
lste verm. ned., lste verm. gesch., lste verm.

handt.

Jacques Hoogstraten, van Deventer.
Alg. pr., lste pro ned., lste pro rek., lste pro fr."

lste pro handt., 2e pro nat., Ze pro gesch.
lste verm. aardr.

Leo Crijns, van Nuth.
lste pro godsd., lste pro gesch., lste pro aardr.,

lste pro nat., pro 4 verm.
lste verm. fr., lste verm. rek., 2e verm. bijb.

gesch., 2e verm. ned.

George Crolla, van Valkenburg (L.).
2e pro godsd., 2e pro ned.
2e verm. aardr., 2e verm. rek., 3e verm. gesch.

Joop Kuppers, van Kerkrade.
Ze pro bijb. gesch.

Joseph Clevers, van Kerkrade.
3e pro fr.
Ze verm. bijb. gesch.. 2e verm. gese,b.

Jan Hupperetz, van Gulpen.
2e pro handt.

Gust Pinckaerts, van Maastricht.
lste verm. godsd.

Wijnand Voncken, van Workum.
lste verm. godsd.

Nico Steemers, van Zutphen.
Ze verm. handt.

Gerard Franssen, van Venlo.
3e verm. godsd.

Cor van Heeswijk, van Best.
4e verm. godsd.

2de Afd.

Joseph Ruiters, van Kerkrade.
Alg. pr., lste pro bijb. gesch., lste pro vad.

gesch., lste pro aardr., lste pro fr., Ze pro godsd.,
2e pro ned., 2e pro rek., 2e pro nat.

lste verm. handt.



Bartho Dechesne, van Leeuwarden.
Alg. pr., Iste pro ned., Iste pro rek., Iste pro

nat., 2e pro bijb. gesch., 2e pro vad. gesch., 2e pro
aardr.

3e verm. godsd.

Jan Sijpkens, van Bussum.
2e pro fr., pr. 4 verm.
Iste verm. godsd., Iste verm. vad. gesch., 3e

verm: aardr., 3e verm. nat.

Hubert Lenders, van Eygelshoven.
Istepr. godsd., pro 6 verm.
Iste verm. ned., Iste verm. rek., 2e verm. bijb.

gesch., 2e verm. aardr., 2e -verm. nat., 2e verm. fr.

Piet Mooren, van Gennep.
Iste pro handt., pro .5 verm.
Iste verm. nat., 2e verm. rek., 3e verm. bijb.

gesch., 3e verm. ned., 3e verm. vad. gesch:

Jacques Wijffels, van IJzendijke.
2e pr.. handt.
4ç verm. Ilodsd. 0

~
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Jeróme Souren, van Vaals.
Pr. 4 verm.
Iste verm. aardr., 2e verm. ned., 2e verm. gesch.,

2e verm. handt.

Jo Hensgens, van Mechelen- Wittem.
Iste verm. fr., 3e verm. rek.

Rein Verhaak, van Zevenbergsche Hoek.
Iste verm. bijb. gesch., 2e verm. godsd.

KLEIN::ROLD{J"C,

Prijs voor uitmuntend gedrag.
Albert America, van Nuth.
Hubert Bischoff, van Kerkrade.
Leo Crombach, van Vaals.
Piet van der Lande, van Deventer. .

Etienne Puylaert, van Zuiddorpe.
Heiny Roex, van Rimburg.
Pierre Theunissen, van Eysden.

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



JAARVERSLAGEN.
........

Marla:;:Congregatie.
Om~rent het verloopen congregatie-jaar

vallen geen buitengewone feiten te vermel-
den; wij volstaan daarom met een eenvou-
dig jaarverslag. In het algemeen bleek ook
dit jaar de trouwe liefde voor de Maria-
congregatie _bij de Rolducsche leerlingen.
Niet minder dan 283 rekenden het zich tot
plicht en eer Maria-kinderen te zijn, Maria
op bijzondere wijze te eeren, zich naar haar
verheven voorbeelden te vormen, wat be-
treft het geestelijk leven, en de geest van
het apostolaat te verwerven, welke noodig is
om vooral in het latere leven door woord
en daad apostel te zijn voor het goede.

De 14-daagsche vergaderingen werden
trouw bijgewoond; driemaal vergaderden
alle Rolducsche Congreganisten gezamenlijk
en wel op drie mooie Mariafeesten, de lste
maal op het feest van Maria Onbevlekt Ont-
vangen, het titelfeest der lste afdeeling; bij
die gelegenheid richtte de bekende ijveraar
voor de Katholieke jeugd Pater Helmer
C.ss.R., hartelijke woorden tot ons, waarin
hij de beteekenis van het lidmaatschap der
Congregatie uiteen zette en aanspoorde, om
trouw Congreganist te blijven, ook na het
verlaten van Rolduc. Op 2 Februari had vol-
gens oud gebruik de opname plaats van de
nieuwe leden (3 van de eerste en 46 van de
tweede afdeeling). De Z. E. Heer Metzema-
kers hield naar aanleiding van het feest
(Maria Lichtmis) een treffende toespraak
over Maria's offerleven, dat ook een voor~
beeld ter navolging is voor de C;ongreganis-
ten. Het .feest van Maria Boodschap was de

3de gelegenheid voor de samenkomst van alle
Congreganisten: Dir. van de Venne hield
toen een predicatie, waarbij hij erop wees,
hoe Maria hare uitverkiezing en verheffing
verdiende en meewerkte met de goddelijke
genade; eenvoud en levendigheid van geloof

. naast ongerepte reinheid zijn ook voor den
jongeling de voorname voorwaarden, om
zich Gods blijvende hulp te verzekeren.

De Rolducsche Congreganisten stonden op
14 Juni (processiedag) gereed om geschaard
achter de beide mooie vaandels der Congre-
gatie en getooid met het insigne der ver-
eeniging de Zegetocht van den Eucharisti-
schen Meester te begeleiden; het slechte
weer maakte zulks jammerlijk onmogelijk.

Een hartelijk bewijs van liefde voor de
hemelsche Moeder gaven de Congreganisten,
toen zij in de nieuwe Rolducsche Lourdes-
grot een mooie mand met bloemen plaatsten.

Het boven vermelde moge strekken tot
bewijs, dat onze Congregatie, al is het op
bescheiden wijze, wil meewerken aan het
mooie plan van Roermonds Bisschop, steeds
vuriger Maria-vereering en met en door Haar
naar Jezus.

Bestuur: lste afd. Prefect. Rich Martens.
lste ass. Ger. Gelissen.
2de ass. Hub. Franssen.
leden: Fr. Wetzels.

Em. Vallen.
2de afd. Prefect. Pierre Paulussen.

Iste ass. Jacq. Smits.
2de ass. Ger. Moorman.

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

Derde Orde van St. Franciscus.
Directeur: Dr. A. Deumens.
Prefekt: Hub. Franssen.
Onder-Prefekt: Wil. ,Janssen.
Secretaris: Em. Vallen.
Penningmeester: C. Heuvebnans.

Volgens gewoonte zal ook dit jaar de
Derde-Orde van St. Franciscus haar resul-
taten, in zoover ze slechts uiterlijk kunnen
geconstateerd worden, weer boeken in Rol-
duc's Jaarboek.

3



Wij mogen terugzien op een vruchtbaar
jaar, waaraan God Zijn zegen zeker niet
heeft onthouden. Hoewel onze afdeeling dit
jaar in ledenaantal 'n weinig is achteruit-
gegaan, kunnen we toch gelukkig niet zeg-
gen dat zij ook in qualiteit minder gewor-
den is. De opkomst van de leden was bij alle
vergaderingen, die zeer wonnen door 't fijne
spel van onzen organist A. Claessens, zeer
bevredigend; ook van niet-Tertiarissen zelfs
was dit jaar de belangstelling voor deze ver-
gaderingen vrij groot.

Voor dit resultaat past zeker hier vooraf
'n woord van oprechte dank aan onzen on-
vermoeiden, immer actieven en bezielenden
Directeur, die de jongens door z'n woord
wist te trekken en die ieder oogenblik ge-
reed stond voor de vereeniging te doen wat
hij kon.

Op 19 Sept. werd de jaarlijksche propa-
ganda-vergadering gehouden, 's avonds na
het souper in de kerk. De belangstelling was
niet zoo bijzonder groot. Er was 'n grootere
opkomst verwacht. In aansluiting aan deze
vergadering werden op 26 Sept. en 7 Oct.
twee afzonderlijke praatavonden gehouden,
respectievelijk voor philosophen en niet-phi-
losophen, waarop de Directeur meer in 't
bijzonder over de regel van St. Franciscus
uitweidde.

27 Sept. In een buitenkerkelijke vergade-
ring werd besloten om mee te doen aan de
Gebeds-Actie van de Priester-Zaterdag, door
Z. H. den Paus zoo dringend aanbevolen,
n.l. om iedere Zaterdag, volgend op de Eer-
ste Vrijdag, alle gebeden en offers van die
dag door Maria aan God op te dragen voor
de heiliging der priesters en toekomstige
priesters van de heele wereld.

DeD. O. nam de taak op zich om deze
Priester-Zaterdag op Rolduc te propageeren.
Honderden bidprentjes werden onder de
jongens verspreid.

Tevens werd aan de leden verzocht om dit
jaar het gebed voor en na les, studie en tafel
stipt, godvruchtig en aandachtig te verrich-
ten. Door 't jaar werd aan dit punt nog
meermalen herinnerd.

3 Oct. werd St. Franciscus' sterfuur plech-
tig in de crypte herdacht. De belangstelling
zoowel van leden als van niet-leden was
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groot. In zijn toespraak schilderde de Direc-
teur ons St. Frans, als den levensblij en hei-
lige, die God in Zijn deugden zoo van dicht-
bij gevolgd heeft en die geen vrees voor de
dood der wereld kende, juist omdat hij wist
dat doodgaan voor de wereld, leven voor
Christus beteekent.

7 Oct. werd Hub. Franssen tot prefekt gc-
kozen.

29 Nov. werd de 4de buitenkerkelijke ver-
gadering gehouden, waarop ons medelid L.
Slangen 'n interessante lezing hield over den
Belgischen offerheld en Tertiaris, Edw.
Poppe. Hij schilderde ons hier het karakter
en de zielsontwikkeling van dezen edelen
priester, die meer goed heeft gedaan door
zijn voorbeeldig gedragen lijden, door zijn
stil werken van uit het eenvoudig klooster,
waar hij de laatste jaren rector was, dan
door zijn actief optreden naar buiten; want
zijn gezondheid riep hem algauw uit de
drukke praktijk. .

1 Maart werd besloten om de maande-
lijksche H. Communie voortaan niet meer op
Zondag, maar op Dinsdag na de maandver-
gadering te doen plaats hebben en wel tot
een intentie, die in deze vergadering door
den Directeur telkens zou worden aangege-
ven en toegelicht.

3 Mei werd er onder de maandvergadering
'n collecte gehouden voor 't D.O. Huis en
Hulp in de Huishouding: aan elk liefdewerk
konden wij f 25 zenden.

5 Mei. 6de buitenkerkelijke vergadering,
waarin de intentie, door Jonge Adel, Mei
J.936, aangegeven, nl. het behoud van de
Duitsche jeugd voor Christus, door den Di-
recteur uitvoerig en helder besproken werd.
Hij spoorde de Tertiarissen aan tot veel ge-
bed en 't brengen van offers ~in Mei en Juni
voor onze Duitsche broeders en zusters.

Op de Ie Zondag in Juni werd de jaarlijk-
sche visitatie gehouden door Pater Dr. Cl.
Vrijmoed O.F.M.

In zijn mooie toespraak onder de maand-
vergadering wekte hij de Tertiarissen op om
steeds blije, opgeruimde jongens te zijn. Hij
schilderde ons de vreugde, zooals St. Fran-
ciscus die gekend heeft, opdat deze voor ons
'n voorbeeld zou zijn nl. om alles, hetzij
voorspoed of tegenspoed, alles wilt God ons



overzendt niet 'n blij en offervaardig hart te
aanvaarden.

In de loop van 't jaar behandelde de Di-
recteur in de maandvergadering. het leven
van de H. Theresia van Lisieux tot haar in-
trede in de Karrnel. Speciaal werd. op de
voorgrond gebracht, hoe zij Christus eerst in
't kleine, later in 't groote op Zijn kruisweg
gevolgd heeft. Ook zij heeft haar kruisen, en
't waren dikwijls zware, achter Christus aan
moeten dragen. Maar zij heeft het gedaan
niet mannelijke fierheid en blijmoedige offer-
vaardigheid. De directeur. deed in iedere
preek duidelijk uitkomen, dat Theresia ook
mensch was, met haar eigen menschelijke
fouten en gebreken, maar gebreken, die ze
bestreed, zoolang tot ze uitgeroeid waren.
W ezagen Theresia in haar leven thuis, hoe
ze met haar huisgenooten omging; daarna
hoe ze per se naar de Karrnel wilde, waar-
heen reeds twee harer zusters haar waren
voorgegaan. Met niannelijke moed en door-
zettingsvermogen overwon ze alle moeilijk-
heden, zoodat zij nauwelijks 15 jaar oud in
de- Karrnel werd opgenomen.

Als slot nog 'n enkel woord over de Derde-
Orde-tijdschriften. 't Abonné-aantal van dit
jaar was 63. 't Aantal uitgeleende boeken
was dit jaar groöter dan verleden jaar. nl.
+ 650 (verleden jaar 600). Bovendien werd
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deze bibliotheek uitgebreid met een 120-tal
nieuwe boeken.

Op 1 April telde onze vereeniging 117
leden nl. 1 postulant, 54 novicen en 62 ge-
profesten. In de loop van het jaar werden
44 leden ingekleed en 29 leden geprofest.

Hartelijk danken wij den van ons heen-
gaanden prefect, onderprefect en penning-
meester voor de groote toewijding waar-
mede zij steeds hun taak hebben vervuld;
heel bijzonder zijn wij den onderprefect er-
kentelijk voor 't vele werk, dat hij jaren
lang als bibliothecaris voor onze afdeeling
heeft verricht. Velen profiteerden van zijn
groote belezenheid.

Dit is ongeveer weergegeven,. wat dit jaar
door onze vereeniging gedaan is. We kun-
nen niet beter doen dan den goeden .God
danken voor ZijIi rijke zegen, wellçe Hij dit
jaar over onze vereeniging heeft doen neer-
komen en we hopen dat Hij 'f volgend jaar
voor onze vereeniging nog vruchtbaarder
doet wezen; moge de O.O., onder de hooge
bescherming en machtige voorspraak van
St. Theresia krachtig vooruitgaan, zoowel in
ledenaantal als ook in inwendige, geestelijke
vorming der leden. We kunnen dit verslag
niet beter eindigen dan met de lof aan God:
"Nomini tuo da gloriam".

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

Missievereeniging "Rolduc".
Voorzitter: L. Slangen.
Vice-Voorzitter: H. Veeger.
Secretaris: M. Schenk.
Penningmeester: W. teLocke.
Moderator: J. Janssen.

De inleiding van het vorige jaarverslag
wees erop, dat vooral met het oog op bui-
tenstaanders - en onder deze speciaal de
internaten - het vele nieuwe en goede, dat
het jaar 1934-'35 in en door onze Missie-
vereeniging gebracht had, met dankbaarheid
ging vermeld worden. Wij weten niet, of het
deze inleiding geweest is, die' ons in contact
bracht niet verschillende andere internaten;

dit staat echter vast, dat we in de loop van
dit jaar eenigszins hebben mogen meewer-
ken aan de oprichting van missieclubs op
enkele van die scholen. Immers we kregen
van verschillende zijden aanvragen om onze
statuten en catalogus van lectuur te zenden
en een uiteenzetting te geven van onze werk-
wijze en acties.

Het ontstaan van deze. zustervereenigingen
is voor ons een groote voldoening, temeer
daar wij van de Tilburgsche cursus 1935 van
de Missie-Interacademiale vernomen hebben,
hoe daar temidden der hoogstudenten het
plan besproken werd om de middelbare
scholen te bewerken, opdat de abituriënten



niet pas aan de universiteit voor de missie
mobiel gemaakt hoefden te worden.

Nu er dan iets gaande is op andere colle-
ges en middelbare scholen, hcpen wij, dat
we binnen enkele jaren tientallen jaarversla-
gen aan zustervereenigingen kunnen sturen
tegen uitwisseling van evenzoovele toege-
zondene door deze.

En tenslotte bracl}t ons ook het ontwerp
van een interdiocesaan studenten-missieblad,
voorloopig uit te geven door de Missiever-
eeniging van het Groot-Seminarie te Roer-
mond, opnieuw tot de zekerheid, dat ons
vorig jaarverslag zich tot een juiste groep
van belangstellenden gericht had.

Wij meenen al het voorgaande te hebben
mogen vermelden als iets verblijdends en
hoopvols inzake missieactie op de scholen,
maar wij bedoelen hiermee zeker niet het
belangrijkste werk van onze Missievereeni-
ging in het afgeloopen jaar te hebben aan-
geduid. Immers het terrein van onze werk-
zaamheden ligt uiteraard binnen de muren
van Rolduc; en de menschen, waar het be-
stuur het bij al zijn werk en plannen op
gemunt heeft, zijn de leerlingen van Rolsluc.

Gaan wij thans over tot het eigenlijke ver-
slag van ons werk gedurende het afgeloopen
jaar.

Ons vereenigingsjaar werd geopend met
een Missiedag op Zondag, 22 September.
Deze had niet, zooals andere jaren, het ka-
rakter van een propaganda-dag als middel
om leden te werven, maar was bedoeld als
een gelegenheid om de nieuwe richting, die.
onze Missievereeniging sinds haar laatste
statuten-wijziging was ingeslagen, nog eens
goed en duidelijk voor de studenten uiteen
te zetten. .

Om elf uur had de eerste algemeene ver-
gadering plaats. In een inleidend woord
dankte de Voorzitter degenen, die het vorig
jaar aan het welzijn der vereeniging hadden
meegewerkt, vooral het vorige bestuur, dat
zoo'n prachtig werk had geleverd met de
reglements-herziening. Dan kreeg de Z. E.
Heer Moderator het woord om ons een en
ander uiteen te zetten over de diepere fun-
deering van onze missie actie. Hetgeen spre-
ker zeide kwam hierop neer, dat wij niet
zooveel mogelijk leden moeten h~bben, doch
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jongens, die ernstig trachten hun studenten-
plichten goed te doen; want verinnerlijking
van eigen leven moet als basis dienen tot
vruchtbaar werken. De vervolmaking van
ons eigen burgerschap in het Rijk van God
zal vanzelf leiden tot actie, die zich richt
tot den evenmensch, ook tot de heidenen.
Zoo wordt onze missiebeweging omhoog ge-
trokken uit de sfeer van medelijden, roman-
tiek of liefhebberij, en geplaatst in het licht,
waarin God haar voor ons gewild heeft.
Ze wordt vastgelegd in onze individueele
verplichting om overeenkomstig onze levens-
staat en -omstandigheden God te verheer-
lijken en zalig te worden; en ze is zoo in de
grond der zaak eenvoudiger, maar als ver-
plichting ook klemmender. In onze geopen-
.baarde godsdienst en zijn eerste verplichtin-
gen vinden wij dan de motieven van de
missieactie van eenieder. En onze Missie-
vereeniging is er dan om voor haar leden -
en voor de anderen - de concrete mogelijk-
heden te scheppen, waardoor zij op een aan
hun levensstaat aangepaste wijze en in ge-
meenschappelijk verband in het bijzonder
kunnen medewerken aan het missiewerk van
de Kerk.

Vervolgens werd het woord gevoerd door
den oud-Rolducien Pater M. Neijens M.S.C.
In een enthousiaste toespraak overtuigde hij
ons van onze plicht om mede-missionarissen
te zijn. Zijn woorden waren heelemaal in
overeenstemming met hetgeen de:;Moderator
ons zoo pas had voorgehouden. Spreker werd
çlan ook door een hartelijk applaus voor zijn
toespraak bedankt.

's Middags om vijf uur werd in de aula
de nieuwe missie film "Tropenoffer" ge-
draaid. Mgr. Paulussen, Apost. Via. van Ku-
masi, sprak vóór de vertooning van de film
tot de aanwezigen over zijn missiegebied.
Daarna ging Pater Dr. Mouren S.M.A. uit-
voerig de moeilijkheden na, die bij het opne-
men van deze film overwonnen moesten
worden. In hartelijke bewoordingen dankte
de Hoogeerwaarde Heer Directeur Mgr. Pau-
lussen en de verschillende sprekers, die aan
het welslagen van deze dag hadden mee-
gewerkt. .

Na deze goedgeslaagde dag, die veel be-
loofde voor het toekomstige vereenigings-



jaar. begonnen de verschillende afdeelingen
te werken.

In de eerste afdeeling (Philosophie) is
evenals het vorig jaar goed wC;)rkgeleverd.
Het aantal leden. dat de vergaderingen be-
zocht. was zeer bevredigend. terWijl het aan-
tal bijeenkomsten hooger was dan verleden
ja.ar. De lezingen, die gehouden werden, wa-
ren over het algemeen zeer goed van inhoud;
ook twee causerieën vielen zeer in de smaak.
Toen de Moderator bij gelegenheid nog eens
in herinnering bracht, dat er in vorige jaren
gecorrespondeerd werd met missionarissen.
heeft dit geen andere. voor ons merkbare,
gevolgen gehad, dan het vragen van enkele
adressen van missionarissen.

Onderwerpen van bespreking waren de
volgende:

Bekeeringswerk onder de Joden.
Boeddhisme.
Gesamtbild van Japan en zijn missie.
Hoe en waarqm de missieactie?
De missie in Noorwegen.
Missieactie in het hedendaagsch Boeddhisme.
Radio in dienst van de missie.
~unst en Missie.
De M.I.V.A.
Moeilijkheden in de Chineesche missie.
De missie in Abessynië.
De missie op Curaçao.
Iets over de Pygmeeën.

Eén van de vergaderingen werd gevuld
door onzen gast-spreker Father Dr. H.
Ahaus S.S.J. Als onderwerp had hij: "De
Missiegeest in onze dagen". Op duidelijke
wijze hem eigen wist hij ons opnieuw te be-
zielen voor de groote missie-idee, die essen-
tieel met ons katholiek-zijn verbonden is.

Na hem sprak Father J. Kiggen nog een
geestig en warm woordje "ex abundantia
cordis", waarbij hij liet uitkomen zijn groot
verlangen naar de missie, naar de heidenen,
die nog buiten Gods Kerk leven. De Mode-
rator onderstreepte nog enkele gedachten
door Father Ahaus ontwikkeld en leerde de
toepassing ervan in onze Missievereeniging.

Twee vergaderingen werden voorts door
den. Moderator besteed aan een uitvoerige
inleiding over de zeventiende-eeuwsche mis-
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sie-geschiedenis van China. Dit met h;t oog
op het beter begrijpen van het op te voeren
missie-tooneelspel: "Ferdinand Verbiest".

In een degelijk bewerkte en historisch
goed verantwoorde studie gaf hij ons een
overzicht van het mooie, maar moeilijke
werk der Jezuïeten in de zeventiende eeuw
in China.

In de tweede afdeeling was de invloed van
de nieuwe richtlijnen - in het begin van
het jaar gegeven - het beste te constatee-
ren. De opkomst en de aandacht in de ver-
gaderingen bewezen, dat de belangstelling
in deze afdeeling groot was. Ook de deel-
name aan het debat na de lezingen was be-
vredigend te noemen. Voor enkele lezin-
genhad zich ook een criticus beschikbaar
gesteld. Er werd veel vergaderd.

Eenige vergaderingen werden gevuld door
den Z. E. Heer Moderator, die sprak over:
,.De moderne industrie in de missielanden",
als uitleg van de maandintentie van Maart;
en over "Ferdinand Verbiest".

Op dezelfde dag, dat Father Ahaus in de
eerste afdeeling gesproken had over: "De
Missiegeest in onze dagen", behandelde hij
dit onderwerp 's avonds ook in de tweede
afdeeling.
Verder werden er de volgende onderwerpen
door de leden behandeld:

Onze taak voor de missie.
.(\'1issie en kunst.
De sociale taak van de missie.
De Dajaks van Borneo.
Missie en economie.
De missie in Zuid-Afrika.
De missie in de Zuid-Afrikaansche Unie.
De missie in het land van den Negus.
De medische missieactie.
Iets over de M.I.V.A.
Kolonisatie en missie.
De leek en de missie.

Enkele van deze besprekingen werden in
causerie-vorm behandeld. In het begin van
het jaar werd in deze afdeeling een prijs
uitgeloofd voor de beste lezing; door een
jury van enkele Heeren Professoren werd
hiervoor aangewezen de inleiding over:
"Missie in de Zuid-Afrikaansche Unie".

Het aantal vergaderingen van de derde



afdeeling was wegens omstandigheden zeer
gering, welk gering aantal echter niet als
maatstaf moet dienen voor de ijver, die de
leden van deze afdeeling aan de dag legden.
De geest in deze afdeeling was zeer goed en
de leden hadden graag enkele vergaderingen
meer gehad.

Er werd door de leden zelf gesproken
over:

Bolchewisme in de missielanden.
Bisschop Ferdinand Hamer;
De missiegeschiedenis van Afrika.

Dit jaar hadden ook weer eenige alge~
meene vergaderingen plaats.

12 November kwam ons Pater L. Ut en S.J.
uit Leuven spreken over de enthousiaste
Belgische Pro Apostolis~actie. Hij behandel~
de ontstaan, geschiedenis en organisatie van
deze beweging en wist ons allen te boeien
door zijn levendige voordracht. De Modera-
tor sprak een dankwoord. .

Enkele weken later, 28 November, was de
oud-Rolducien Father H. Hanraets S.S.J.,
missionaris van N ellore, op bezoek. Hij ver-
toonde ons eenige mooie filmbeelden .uit
Indië en gaf daarbij de noodige uitleg.

16 Januari waren Pater Paul Schulte O.M.I.
en de Miva-piloot Joseph Gertis onze gasten.
Voor dit tweede bezoek aan onze vereeni-
ging had "de vliegende Pater" zijn nieuwe
Miva-film: "Deutsche Pioniere in der Süd-
see" meegebracht. Vooraf onderhield Pater
Schulte ons eenige oogenblikken over de
M.I.V.A., haar doel en haar resultaten in de
verschillende landen. Hij sprak ook over de
jonge Nederlandsche Miva. De film toonde
ons de groote verkeersmoeilijkheden in het
gebied der Paters Maristen in Oceanië en
liet ons tevens zien de enorm groote voor~
deelen, die de moderne verkeersmiddden
als vliegtuig, auto en motorboot, brengen
aan het missiewerk. Het was een goed ge-
slaagde en onderhoudende missiefilm.

Tenslotte hield de Heer Bekman, hoofd-
redacteur van "De Zuid-Limburger" te Kerk-
rade, op 21 Mei een lezing over de taak van
de katholieke pers ten opzichte van de mis-
sie. Hij behandelde dit onderwerp in drie
vragen: 1) Hoe is de houding van de pers
ten opzichte van de missie op het oogen-
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blik? 2) Kunnen wij hierover tevreden zijll?
3) Zoo niet, welke verbeteringen zijn er dan
mogelijkerwijze aan te brengen?

In levendige beelden schilderde hij ons de
plaats van de pers in het dagelijksche leven
en liet daarbij goed uitkomen haar vérstrek-
kende algemeenheid. In deze algemeenheid
ligt nu haar macht ten opzichte van de mis-
sie. Spreker concludeerde, dat de pers nog
lang niet dát deed voor de missie, wat zij
ervoor doen kon. In een zeer geanimeerd
debat kwamen nog vele andere ideeën naar
voren. De Voorzitter dankte den Heer Bek-
man voor zijn interessante lezing.

In het eerst.e trimester werd op Kiein-Rol-
duc een propaganda-avond gehouden voor
het Genootschap van de H. Kindsheid. Onze
secretaris zette doel en werkwijze van dit
genootschap uiteen. Ruim tachtig leden ga-
ven zich in de volgende dagen op.

4 September kregen wij een onverwacht
bezoek van Mgr. P.I. Verriet, Apost. Vic.
van Curaçao. Ofschoon Monseigneur niet
officiëel door de Missievereeniging ontvan-
genwerd, waren wij toch in de gelegenheid
hem een gift ter hand te stellen.

25 September ontvingen wij het zeer ver-
blijdende bericht van het Sint :[>etrus Liefde-
werk, dat. onze beschermeling Paulus Yen
uit de missie van het Vicariaat Soei-yuen op
28 Juli 1935 de H. Priesterwijding had ont-
vangen. Als nieuwe beschermeling werd ons
toegewezen de seminarist Joseph Li uit het-
zelfde Vicariaat, die eveneens student is aan
het Groot-Seminarie van Tatung-fu (Shansi).

6 Maart bracht Mgr. Chalavazis, Aarts-
bisschop van Athene, een bezoek aan Rol~
duc. Tijdens een plechtigheid in de kerk
sprak Monseigneur een kort woord over de
Hereeniging. Later werd op de kamer van
Mhr. Directeur het volledige bestuur van
onze vereeniging aan Monseigneur voorge-
steld, waarbij Monseigneur zich enkele
oogenblikken met hen onderhield en tot slot
zijn zegen gaf.

Het zilveren priester-jubileum van onzen
oud-Moderator, Pastoor P. Cramer van Ko-
ningsbosch, bood ons een geschikte gelegen-
heid om hem nog eens onze dank te zeggen
voor het vele en goede werk, dat hij ver-
richtte voor onze vèreeniging. Bijna vijftien



volle jaren bekleedde de Z. E. Heer Cramer
de functie van Moderator in de Missiever-
eeniging. Krachtig heeft hij haar vanaf de
oprichting door de moeilijkheden van de eer-
ste jaren heen geholpen en is hij haar blijven
steunen bij haar verdere ontwikkeling. Onze
tegenwoordige acties waren zeker niet mo-
gelijk als wij niet konden bouwen op die
hechte basis, die Moderator Cramer door
zijn energieke medewerking met de achter-
eenvolgende besturen gelegd heeft. Voor
zijn degelijk werk willen wij hem hier nog-
maals danken.

1 April had de opvoering plaats van het
tooneelstuk "Ferdinand Verbiest" van Cyriel
Verschaeve. Voor een uitvoerige bespreking
hiervan verwijzen wij naar de tooneelrubriek
van Rolduc's Jaarboek. Ofschoon niet de
Missievereeniging de opvoering van het stuk
te verzorgen had, willen wij hier toch de
prachtige vertolking van dit moeilijke missie-
spel vermelden. Het zal zijn doel bij de jon-
gens zeker bereikt hebben. Wij danken hier-
voor den regisseur, den Z. E. Heer Bohnen,
den Z. E. Heer Smits en zijn helpers en alle
andere medewerkenden.

Midden April bereikte ons het droeve be-
richt van het overlijden van Z. Exc. Jhr. Mr.
Charles H. M. Ruys de Beerenbrouck. Jaren-
lang mochten wij van Z. Exc. Ruys als Dona-
teur financiëele steun ondervinden. Dank-
baar herdenken wij hem in ons gebed.

Dit jaar kregen wij de beschikking over
het vroegere kaderlokaalonder de water-
toren om er voortaan onze vergaderingen te
houden. Onze hartelijke dank hiervoor aan
den Hoogeerwaarden Heer Directeur en aan
den Z. E. Heer Provisor, die zoo goed was
het geheel te meubileeren met stoelen, be-
stuurstafel en spreekgestoelte. Het zal nu
verder onze zorg zijn om deze ruimte zoo
doelmatig en tevens aangenaam mogelijk in
te richten. Hiervoor is reeds een nieuwe mis-
siekaart van Ned. Oost-Indië gekocht. Door
leden wordt verder gewerkt aan het teeke~
nen van een wereld-missiekaart. Eveneens
zijn onderhandelingen gaande over het aan-
schaffen van een missievlag, die een mooie
versiering van een der wanden zal zijn en
eventueel bij bijzondere gelegenheden buiten
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zal kunnen gebruikt worden. Het bestuur is
van plan om foto's te verzamelen van mis-
sionarissen, die vroeger lid waren van onze
vereeniging, zoodat wij in de toekomst een
volledige portretten-verzameling krijgen van
al deze oud-leden in het vergaderlokaal.

Door de AR.K.S.M.A (Amsterdamsche
R. K. Stud. Missieactie) werd onze mede-
werking gevraagd biJ haar actie voor het In-
dische Studiefonds. Hiertoe werden door ons
een honderdtal exemplaren van de missie-
encycliek "Rerum Ecclesiae" ten verkoop
overgenomen van de Amsterdamsche stu-
denten.

Sinds het bezoek van Pater Paul Schulte
O.M.I. zijn wij in contact getreden met het
in November 1935 opgerichte Nederlandsche
M.I.V.A-Comité (eerste Secretaris H. Ver-
huIst, Miva-piloot), en van die zijde ontvin-
gen wij reeds reclame- en propaganda-ma-
teriaal. .

Evenals vorige jaren wèrd ook nu weer
de missierubriek van de "Jonge Werkman"
door onze vereeniging verzorgd; de eerste
afdeeling heeft op een enkele uitzondering
na de gehee1e copie geleverd.

Het ledenaantal van het Apostolaat des
Gebeds liep dit jaar iets achteruit en be-
droeg 250.

Het gebruik der bibliotheek verminderde
in vergelijking met verleden jaar: een 700-tal
boeken werden uitgeleend. De achteruitgang
was te constateeren in de ontspanningslec-
tuur, terwijl daarentegen het aantal uitge-
leende boeken voor werklectuur grooter was.
In de loop van het jaar werden voor de
bibliotheek verschillende nieuwe boeken aan-
geschaft;

Pro Apostolis werd niet meer in de tijd-
schrift-mappen gecirculeerd, maar werd dit
jaar ten verkoop aan de leèrlingen aange-
boden.

Op verzoek werden tweedehandsch studie-
boeken gezonden aan: de Paters van de H.
Geest, Weert; de Paters van het H. Sacra-
ment, Brakkenstein; de Paters van het H.
Sacrament "De Berckt", Baarlo; Father Kör-
ner S.S.J., Arnhem en Pater Delafaille M.S.C.
te Dinant (België).
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Samenvattend kunnen wij besluiten, dat
we in het afgeloopen jaar met Gods hulp
vruchtbaar hebben mogen werken op geeste-
lijk en stoffelijk gebied. Dit verheugt ons en
spoort ons aan om steeds krachtiger mede
te werken aan het Missiewerk van de H.
Kerk.

Moge Moeder Maria en onze Patroon Sint
Paulus ons hierbij helpen!

Door de vereeniging werd dit jaar besteed:

Z. H. Exc. Mgr. P. I. Verriet, Ap.
Vic. van Curaçao. " f 50.-

Pater M. Neyens .M.S.C. (Java) ." 50.-
Pater L. Uten S.J. (Leuven). ." 40.-
Father H. Hanraets S.S.J. (Nellore)" 40.-
Pater P. Schulte O.M.I. (voor de

Duitsche M.I.V.A.) .. ." 60.-'-
Pater O. Graf O.S.B. (Kainei, Ko-

rea). " 10.-
Z. H. Exc. Mgr. Chalavazis, Aarts-

bisschop van Athene..." 30.-
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Pater H. Pierik O.S.B. (Chigasaki,
Japan). . . . . . . . f 10,-

Father Dr. H. Ahaus S.S.J. (Haelen)" 35.-
Z. H. Exc. Mgr. H. Paulussen, Ap.

Vic.vanKumasi. . . . '" 100.-
Pater Dr. J. Mouren S.M.A. (Cadier

en Keer). " 50.-
Fr. P. Hermans M.S.C. (Stein). ." 10.-
Pater H. Oorsprong O.P. (Puerto

Rico, WAnd.) . . .. ." 10.-
Sint Petrus Liefdewerk -. '" 250.-
Genootschap van de H. Kindsheid... 30.-
Genootschap tot Voortplanting des

Geloofs " 200.-
Bibliotheek, abonnementen op mis-

sietijdschriften . . . . ." 205.-
Maandbriefjes Apostolaat des Ge-

beds .. " 25.-
Diverse onkosten . ." 20.-

Totaal f 1225.-

L. D.

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

Academie "St. Augustinus".
Voorzitter: Guill. Heynen.
Vice-Voorzitter: Sef Willems.
Secretaris: Martin Gielen.
Moderator: Drs. L. Janssen.

In een van de eerste vergaderingen van dit
jaar werd gezegd, dat we leven iQ een tijd
van heldenvereering. In de tegenwoordige
a'rmoede en algemeene vlakheid zien de men-
schen op naar groote mannen, naar helden,
die door hun leven erop wijzen dat groote
dingen ook voor ons menschen bereikbaar
zijn, Jammer echter dat deze algemeen men-
schelijke eigenschap gericht wordt op val-
sche helden, menschen die tot held verheven
worden, terwijl ze dit niet verdienden. Dit
gebeurt omdat de ware, de echte helden niet
genoeg bekend zijn.

Of dit nu invloed heeft gehad op de onder-
werpen van het afgeloopen jaar weet ik niet,

maar een feit is het, dat we buitengewoon
veel lezingen gehoord hebben, waarin ons
het leven van een groot man. voor oogen
gesteld werd.

We zagen voorvechters die hun katholieke
beginselen openlijk ondanks alle tegenwer-
king hooghielden, we zagen hartstochtelijk
strijdende figuren naast het innig devote en
eenvoudige leven van een heilige.

We zagen emancipators van het katho-
lieke leven, hervormers op godsdienstig en
politiek gebied en daarnaast het séhoone
edele bestaan van een diepvoelend dichter.

Naast een groote afwisseling van andere
onderwerpen zagen wè nog in lezingen uit-
gebeeld enkele stroomingen en beweginge~,
die ondanks hun dwaasheid en inconsequen-
ties vele geesten in de loop der tijden vast-
hielden en meesleurden. .

De critieken waren evenals de lezingen



ACADEMIE "ALBERDlNGK THIJM",

HET ROLDUCSCI-IE "KADER",



meestal zeer goed verzorgd. De improvisatie,
die door degelijke voorbereiding nooit wer"
kelijk i;improvisus", onvoorbereid was, kreeg
de haar beter passende naam van causerie.
En onder deze nieuwe titel heeft ze ons in
de bonte mengeling van besproken onder-
werpen heel wat aangenaams en leerzaams
beiorgd.

Het zilveren priesterfeest van onzen mo-
derator Drs. L. Janssen en van onzen oud-
moderator Drs. Th. Absil is ook in de Aca-
demie niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een
hartelijk woord van dank past ook hier voor
het vele wat zij reeds voor de Academie
gedaan hebben.

Aparte vermelding verdient nog het hou-
den van een Limburgsche avond, waarop
verschillende van onze mooie sappige dia-
lecten gehoord werden in stemmige fijne ge-
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dichten, in folkloristische vertelHngen, in
mooie. voordrachten. Het geheel stond op 'n
buitengewoon goed -peil, terwijl echte Lim-
burgsche humor de boventoon voerde. .

Het reglement onderging een langverwach-
te grondige herziening en voortaan doen we
het heel deftig met statuten en huishoudelijk
reglement.

In korte zeer onvolledige trekken is dit de
Academie-geschiedenis van het afgeloopen
jaar. Weer is er een jaartje gevoegd bij de
zeer lange reeks van jaren die de Academie
reeds heeft doorgemaakt.

Moge het komende vijf en dertigste ver-
eenigingsjaar onder bescherming van den
heiligen Augustinus door aller medewerking
een nog grooter succes worden!

M. GIELEN.

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

Academie "Alberdingk Thym".

Voorzitter: P. G. H. Paulussen.
Vice-Voorzitter: J. D. van der Harten.
Secretaris: A. B. J. A. Nijdam.
Moderator Drs. J. P. Boosten.

Nu we het 20ste bestaansjaar van onze
Academie afgesloten hebben, gaan we nog
'ns in 't kort na wat het afgeloopen jaar ons
zooal gebracht heeft.

Toen we 's avonds na de groote vacantie
op Rolduc kwamen, bleek dat we Mhr. Lins-
sen, onzen enthousiasten Moderator, verlo-
ren hadden. We hebben evenwel in Mhr.
Boosten een waardig opvolger gevonden en
we danken 't mede aan hem, dat dit jaar zoo
goed slaagde.

Nu kunnen we op 'n Academie als de onze
eigenlijk maar weinig van .vooruitgang spre-
ken, omdat de oudere leden elk jaar eind-
examen maken en er dus steeds van voor af
aan moet begonnen worden. Toch was 't
niveau hoog er dan in vele voorgaande jaren,
waartoe de prettige geest, die er in onze
Academie was, veel bijdroeg.

'n Deel van het succes komt ook toe aan

de tweede-jaars-Ieden, die in hun lezingen
over "Kardinaal Mercier" en "Jazz", met de
daarbij behoorende critieken, goede voor-
beelden gaven.

De be~te onder de vele goede lezingen, die
daarna gevolgd zijn, waren de hoofdopstel-
len over "Henriëtte Roland Holst en ..de
Volkenbond".

'Bij de critieken, die vorig jaar nu niet
zoo'n succes waren, was 'n kleine verbetering
merkbaar. Behalve de reeds genoemde, was
er nog een heel goede critiek op 'n lezing
over Stijn Streuvels.

De improvisaties waren over 't algemeen
weer goed verzorgd.

Aan de voordrachten werd dit jaar veel
meer zorg besteed.

Ook hier gaf een tweede-jaars-lid 't goede
voorbeeld met gedichten van Gezelle en frag-
menten uit Lucifer.

Buiten 't gewone program om, hield de
Moderator een leerzame improvisatie over:
"De toestand van het Katholicisme in Ne-
derland", en nog een heel interessante lezing
over de Beuroner kunstschool.



We kunnen dus over het afgeloopen jaar
tevreden zijn. De leden van het volgend jaar,
waarmede het vijfde lustrum wordt ingezet,
mogen zich beijveren 'n verhoogde bloei in
te leiden.

De Academie kan zoo veel bijdragen voor

-+2

de ontwikkeling en de vorming van de lei-
ders van de toekomst.

't Eind van dat lustrum zal dan bekroond
worden met een jubileum dat getuige is van
het beste en mooiste dat ooit door een Aca-
demie is bereikt.

AS NIJDAM.

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



VOLIÈRE EN OMGEVING.



Tooneel, Muziek en Film.
....................

9 September.

Film: .,Der Mann der seinen
Mörder sucht."

Tot slot van het eerste congé bij gelegen-
heid van de benoeming van onzen. nieuwen
prefect kregen we 's avonds'n aardig film-
programma. In de boven genoemde hoofd-
film werd de waarschijnlijkheid nog al veel
geweld aangedaan, maar overigens genoten
we allen van de onmogelijke situaties, waarin
Mr. Herfort, de hoofdpersoon, kwam. Deze
zit flink in de schulden en wil zich van 't
leven berooven. Hij durft 't zelf echter niet
goed aan en sluit een contract met een in-
breker, die hel]1 belooft hem vóór de volgen-
de dag 12 uur van kant te maken. De toèleg
van den inbreker mislukt telkens. Mr. Her-
fort wordt 's avonds laat nog verliefd en
vindt 't tenslotte nog zoo kwaad niet 'n tijd-
je in 't aardsche tranendal te blijven rond-
wandelen. Hij zoekt zijn moordenaar op om
't contract te verbreken en slaagt hierin ten-
slotte. Natuurlijk krijgen ze elkaar.

Tenslotte kregen we nog enkele gebouwen
en vooral waterwerken te zien van Rome,
in de barok-stijl.

Missie~Zondag 22 September.

Film: "Tropenoffer."
Vanmiddag werd de première gedraaid

van deze nieuwe Missie-film, die ongetwij-
feld de beste is die we ooit te zien kregen.
liet verhaal geeft een Missionaris-leven
weer, 'n aaneenschakeling van offers. Het
afscheid Van moeder is 't eerste tropenoffer.
In Africa heeft de Missionaris succes en dit
wekt de jalouzie op van de Porro, 't geheim
genootschap. Als eerste waarschuwing wordt
de boy van den Missionaris vergiftigd. Ten-
slotte wordt in de vergadering ook tot zijn
dood besloten. Hij heeft nog 't geluk den ko-
ning te bekeeren en sterft dan. Zijn moeder
brengt 't laatste offer, als ze 't telegram van
zijn döod ontvangt. Tusschen de S<.:ènesdoor

zien we de natuur van West-Africa en ook
een boschbrand en een sprinkhanenzwerm.
't Is jammer, dat de film geen geluidsfilm
is, want het werd nu moeilijk om wat pas-
sende muziek te draaien. Zoo zagen we de
verwelkoming van den MissionarJs door
enkele negermuzikanten en hoorden tege-
lijkertijd Wagner's "Tannhäuser". 'n Mo-
hammedaansch priester riep de geloovigen
op naar de Moskee, terwijl de vroolijke
tonen van "Ein prosit" ons schenen te willen
suggereeren, dat het daarbinnen wel uit te
houden-was. De aankondiging dat we 'n half
uur mochten uitslapen vormde een prettig
slot.

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

lste Uitgangsdag, lste trimester,
13 October..

Film~oorstelling met Platen:!
concert.

Progra mma:
1 en 2 Ouverture zu Tannhäuser.
3 en 4 Ouverture 1812 (Tsehaikowsky).
5. Wenn die kleinen Veilehen blühen.

I. Film-journaal (Ufa-film).
6. Sehlaf nun mein Prinzehen, sehlaf ein.

(Regensburger Domehor).
IJ. Stiefkinderen der muziek (Vfa-film).

7. Wolga-lied.
lIl. Romance Sentimentale van Eisenstein

(Fim-film).
8. Vngariseher Tanz.

IV. Bouwwerken uit China's Keizertijd.
(Ufa-film).

V. Crazy Cat verliest de slag bij Jena.
(Vfa-teekenfilm).

9. Ein Lied geht um die Welt. '
I

We kregen vanavond onze kost bij stukje~
en beetjes. Behalve de niet erg lange hoofd-
film werden enkele korte bijfilmpjes ge-
draaid, terwijl we tijdens de pauzen van
platenmuziek genoten. De vierde film was
van 'n expeditie en gaf ons 'n vluchtig beeld
van China en zijn hoöfdstad, terwijl van het
Ufa-wereldnieuws de Abessynische manoeu-
vres 't meest de aandacht trokken. Na 'n



muziek filmpje volgde de hoofdfilm. Er is
waarschijnlijk zelden zoo hevig over 'n film
gedebatteerd als over deze. In 't algemeen
was ze 'n teleurstelling. Toch was ze waar-
schijnlijk de mooiste die we ooit zagen. De
afzonderlijke foto's waren àf. Dit alleen
maakt de film nog niet tot een kunstwerk,
evenmin als 'n reeks zuivere tonen 'n mooi
muziekstuk vormen. Daarvoor is noodig 'n
rhythmisch geheel. Maar zooals 't in 'n mu-
ziekstuk wel degelijk verschil maakt of 'n
toon meer of minder zuiver is, zoo zullen
mooie foto's de kunstwaarde van 'n film ver-
hoog en. Wat gebeurt er in deze film? Eigen-
lijk niets. We zien de vier jaartgetijden en 't
schaduwbeeld van 'n vrouw, die 'n zwaar-
moedige Russische romance zingt. In 't be-
gin vliegen de beelden van 't herfsttandschap
over 't doek, zooaIs de moderne mensch 't
landschap beleeft, in 'n auto. Dan komt er
opeens rust. Aan 't venster van 'n vertrek
verschijnt 't schaduwbeeld van 'n vrouw. De
slinger van een klok markeert 't voortglijden
van, de tijd. Flakkerend vuur in de haard.
De kamer is gevuld met allerlei doode din-
gen, die echter door de prachtige photografie
'n geheimzinnig leven krijgen. Een wonder
van montage.

De schaduw verlaat 't venster, neemt
plaats aan 'n vleugel, speelt en zingt 'n oud
Russisch lied: een "sentimenteele romance".
Dit lied heeft als 't ware een tooverkracht.
't Stervend landschap gaat weer 'n oogen-
blik leven, boomen in hun laatste bladertooi,
struiken, die tegen de horizon geheimzinnige
lijnen trekken, spel van zon, wolken en wind
- de zwaarmoedigheid van 't scheidende
leven. Dan nadert' de winter. Storm jaagt
over de zee. 'n Bleeké zon zoekt haar weg
door. de vliegende wolken. Dan weer de
stilte boven 'n bewegingloos meer. Evenals
langzaamaan het beeld vervluchtigt, ver-
vluchtigt ook het geluid van piano en stem.
De winter moet wijken voor de lente - eerst
schraal en bleek, maar allengs uitgroeiend
in stralende bloemenpracht.

En eindelijk weer de zomer....
We zouden deze film eigenlijk meermalen

moeten zien om ze beter te waardeeren,
zooals je ook 'n muziekstuk meermalen moet
hooren. Maar evenmin als de negende sym-

.H

phonie van Beethoven 'n succes zld zijn op
'n studenten fuif, evenmin was 't deze film,
althans voor de meesten.

2de Uitgangsdag,lste trimester,
. 10 November.

Film: "Die letzte Kompagnie."
Gewoonte getrouw gingen we deze avond

weer naar de aula, waar o.a. de bekende
film "Die letzte Kompagnie" voor ons ge-
draaid werd.

't Paramount wereldnieuws was voor drie
kwart gewijd aan 't militairisme. Zoo zagen
we Duitsche tanks, Abessynische legeroefe-
ningen en ItaIiaansche troepen; 'n aardig
reclamefiImpje besloot 't voorprogramma.

De hoofdfilm verplaatst ons op de dag
voor de slag bij Jena 1806. Kapitein Burk
verzamelt na 'n hevig gevecht zijn compag-
nie, want deze heeft bevel gekregen 'n mo-
len, gelegen bij Reinersdorf te bezetten en
aldus 't Pruisisch leger tegen 'n Fransche
flankaanval te beveiligen. Als Burk z'n com-
pagnie verzamelt, constateert hij, dat slechts
twaalf man zijn overgebleven. Het bevel
moet evenwel opgevolgd worden en met hun
dertienen bezetten ze de molen. De oude
molenaar, zijn vrouwen pleegdochter Dore
moeten vertrekken. De molen wordt in staat
van verdediging gebracht. Allen weten het:
zij zijn verloren. Burk heeft om versterking
gevraagd, maar de verkenner, dien hij heeft
uitgèzonden, bericht, dat er op versterking
niet gerekend hoeft te worden. Maar de
Franschen moeten tegen elke prijs opgehou-
den worden. Dit beteekent voor de dertien
grenadiers 'n zekere dood. De mannen be-
ginnen te morren. Burk verwijt hen: "Dui-
zenden kameraden kunnen we redden, als'we
de opmarsch van de Fransehen maar 'n half
uur ophouden!"

Dore is opèens teruggekomen; op 't eerste
gezicht is ze hevig verliefd geworden op
Burk. Deze figuur doet erg vreemd aan.
Men voelt, dat ze er bij gesleept wordt om
aan deze echte soldatenfilm een amoureus
tintje te geven. De morgen begint te gloren.
Nu moet het meisje weg! Zij smeekt om
te mogen blijven:... "Ga, Dore, 'ga". Dore



antwoordt niet, maar houdt zich aan hem
vast. De Franschen vallen de molen aan....
onder hevig geweervuur De grenadiers
vallen een voor een ter aarde De Fran-
schen dringen de molen binnen. . .. daar lig-
gen naast elkaar een officier en twaalf man.
Dood. . .. En naast den officier een jO1}g
meisje De Duitsche aftocht is gedekt!

25 November.
Feestdag van St. Catharina 1935.

Tooneel: "Het Pension."

Voor de eerste keer voeren de philosophen
hun traditioneel tooneelspel op in de nieuwe
aula. In aansluiting met de uitgelaten stem-
ming van de rest van de dag werd onder de
bekwame regie van Mhr. Adams opgevoerd
't blijspel ,;'t Pension". 't Eerste bedrijf voert
ons van uit d~ mistige Novemberstemming
ineen sfeer van drukkende zomerhitte. Puf-
fende bezoekers op 't terras' van 'n hotel in
Amsterdam, achter 'n groote pot bier,
zwierige kellners tusschen de tafeltjes en
tuinstoelen door balanceerend, en op de
achtergrond 't uitzicht op 'n stadspark in
zomerweelde. Hier worden de verschillende
personen aan ons voorgesteld en 't complot
gesmeed. Op de eerste plaats de dorpsren-
tenier Klaproos. Vervaarlijk zwaaiend met 't
foto-apparaat van geweldige afmeting baant
hij zich hijgend een weg tusschen de ont-
stemde bezoekers. Hij raakt in 'n druk ge-
sprek met de twee kellners en vertelt hun 't
doel van zijn komst: nieuwe stof voor de
dorpsconversatie, om een zékere "Schatjes",
die hem op de achtergrond dreigt te
dringen, in bluf. de loef af te steken. De
kellners, belust op fooi, trachten hem in 't
pensioQ. te houden en vertellen hem, dat't
pension Buller een gekkenhuis is, op z'n
Amerikaansch ingericht. Typen van allerlei
soort zijn toevallig hier bij elkaar: Orober,
'ngepensioneerd majoor, direct in zijn eer
van militair gekrenkt, steeds bulderend en
met een manie om te duelleeren. Rump!!l,
de onnoozele fantast, die zich miskend voelt
in zijn vermeende aanleg voor declamateur
en toopeelschrijver, die elke gelegenheid aan~
grijpt om de bezoekers te vergasten op "ny-
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rische decnamaties". Bernardi, de bluffende
hardhandige wereldreiziger, die met z'n
krijgshaftig voorkomen voor Klaproos een
voorwerp van voortdurende schrik is. Krüger
de romanschrijver, die zich zelf tot geestdrift
opzweept en die, op zoek naar nieuwe stof,
in den fantaseerenden Klaproos een dank-
baar object vindt. Tensfotte de pensionhou-
der Ruller, steeds gedienstig en altijd gelijk
gevend aan zijn bezoekers.

't Tweede bedrijf in de conversatiezaal van
't pension laat ons de verwikkelingen zien.
Klaproos komt achtereenvolgens met de ver-
schillende "krankzinnigen" in aanraking en
in deze scènes ligt 't' groote succes van dit
stuk. 't Derde bedrijf dat zich thuis bij Klap-
roos afspeelt brengt de ontknooping, die in
't begin minder gunstig voor Klaproos ver-
loopt, daar hij zelf voor krankzinnig wordt
gehouden, totdat de bekentenis van de kell-
ners 't raadsel oplost en allen broederlijk aan
't fuiven slaan ten koste van Klaproos.

't Stuk vond geweldige bijval, wat van de
eene kant te. danken was aan 't prachtige
spel der spelers, maar ook voor een groot
deel aan de schitterende décors, door Mhr.
Smits met veel bekwaamheid en smaak ont-
worpen.

De philosophen hebben laten zien, dat ze,
ondanks 't feit dat ze dagelijks verzinken in
de hoogste graad van onstoffelijkheid; toch
nog vatbaar zijn voor de realiteit "an 't
leven.

't Was vrij laat geworden. en de II)ede-
deeling dat we mochten uitmaffen vond veel
bijval.

ProgrammIl::

..HET PENSION"

Blijspel in drie bedrijven.

BuIler, hoteIier . . . . . H. Thomassen.
Rumpel, neef van BuIler. . N. Rademakers.
Bernardi, wereldreiziger. . G. Heynen.
Kruger romanschrijver. . . M. Gielen.
Grober, gepensioneerd majoor' J. Snackers.
Klaproos, dorpsrentenier. . C: Janssen.
Victor

}
k 11 ' J. Bindels.

Alfred e ners . . . '. G. Lipperts.
Frans, knecht van Klaproos. J. Willems.
Postbode . . . . J. ITouven.

!

J. Coenen.
V. Hermens.

Bezoekers. . . . .. H. Gulikers.
J.. Wijnen.



Muziek door het Rolducsche
1. Militär-Marsch .
2. a. Traviata-Fantasie .

b. Traum der Sennerin .
3. 0 Frühling, wie bist du

schön .

orkest:
. Fr. Schubert.'

. Verdi-Schreiner.

. A. Labitzky.
so
.. P. Lincke.

Sinterklaas 6 December.

Tooneel:
"Mariken van Nieumeghen."

De traditioneele Sinterklaasverrassing
bracht ons de vertooning van 't bekende
Spel: "Mariken van Nieumeghen" door "De
Op bouwers" uit den Haag onder leiding van
onzen oud-Ieeraar Dr. W. Frans. Onder de
verdienstelijk spelende acteurs muntten voor-
al uit de vertolkers van de rollen van Ma-
riken en pastoor Ghisebrecht. Onzes inziens
was de opvatting der spelers hier en daar al
te realistisch, hetgeen met het fijne en teere
van de "sproke" moeilijk tevereenigen is.

Inhoud:

Het stuk speelt in het einde der 15e eeuw.
Mariken is het nichtje van. heer Ghisebrecht,
pastoor vaJl een dorpje bij Nijmegen. Op zekere
dag stuurt de oom zijn nichtje naar de stad Nij-
megen, die eenigeuren van het dorp verwijderd
ligt (lste bedr. lste tafereel), om daar huishoude-
lijke inkoop en te doen. Hij geeft haar de raad,
om, als zij niet meer bij daglicht terug kan ko-
men, onderdak te vragen bij haar ..Moeye" (tante),
zijn zuster.

Wanneer .Mariken in Nijmegen al haar bood-
schappen heeft gedaan, is het inderdaad laat ge-
worden (2de tafereel); zij gaat naar haar tante
en vraagt onderdak. Deze tante is een vrouw, die
zich erg bemoeit met partij twisten van_die dagen
(tusschen vader en zoon, hertog Aernout van
Gelder en zijn zoon Adolf) en die om de politiek
haar ziel en zaligheid verwaarloost. Mariken treft
haar in een booze bui en ziet zich het gevraagde
onderdak geweigerd. Bovendien overlaadt de tante
haar met scheldwoorden en aantijgingen, zoodat
Mariken eerst ontsteld raakt en dan verontwaar-
digd en tenslotte wanhopig wegrent, de stad uit.
Buiten de stad werpt zij zich in 't struikgewas
(3de tafereel) en radeloos, niet wetend wat te
doen, roept zij, na een aanvlieging tot zelfmoord
bedwongen te hebben "God of die duvel" te hulp.
En: de duivel komt. Hij heeft zich als mensch
vermomd en noemt zich "Moenen". Hij maakt
van Marikens desolate toestand gebruik en ook
van haar idealisme en streven naar hoogere din-
gen en door de belofte haar alle kunsten en we-
tenschappen te leeren en nog al de talen der
wereld, weet hij haar over te halen met hem
mee te gaan.

De goede Pastoor wacht tevergeefs op zijn
nicht (2de bedr. lste tafereel) en besluit naar
Nijmegen te gaan. Daar aangekomen (2de tafe-
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reel) krijgt hij van zijn zuster onhartelijk ant-
woord en hij begrijpt daaruit, dat Mariken de
slechte weg is opgegaan. Hij keert terug naar zijn
dorp en zal voor haar bidden. Mariken is intus-
schen vrouw van de duivel geworden. Hij zwerft
met haar rond en gebrl.\ikt haar als middel om
menschen te verderven. Zij komen te Antwerpen
(3de bedrijf lste tafereel) in de rijke taveerne "den
Gulden Boom", waar zang en dans is. Moenen
laat Mariken haar referijnen voordragen en door
haar voordracht en haar schoonheid gelokt, stor-
men twee Banckghesellen (herberggasten) op haar
af, die dan twist krijgen. Onder leiding van de
duivel wordt een der twee gedood en de duivel
triomfeert en besluit met Mariken hier te blij-
ven.

Na eenige tijd echter krijgt Mariken wroeging
(2de tafereel), maar meent, dat het al te ver met
haar is en stort zich weer in het vermaak. Wan-
neer zij echter 6 jaren samen te Antwerpen ge-
woond hebben, krijgt Mariken heimwee naar haar
familie in en bij Nijmegen (3de tafereel) en vraagt
Moenen om met haar daarheen te reizen. Hij
stemt toe, want hij hoopt daardoor den Pastoor
tot zijn slachtoffer te kunnen maken: alleen het
voortdurend gebed van den vromen priester heeft
hem belet Mariken midden in haar zondig leven
te dooden.

Mariken en Moenen komen te Nijmegen (4de
bèdr. lste tafereel) op een processie dag, waarop
tevens op de markt. een "wagenspel'" (tooneel-
vertooning op een wagen) gespeeld wordt. Dit
spel stelt voor de strijd om de menschelijke ziel
tusschèn den duivel Masscheroen, vertegenwoor-
diger van Lucifer en de Heilige Maagd en Moe-
der Gods Maria. De strijd wordt gestreden voor
de troon van God (Christus) en eindigt met de
beslissing van Gods eindelooze barmhartigheid:
dat iedere zondaar, die berouw heeft, vergiffenis
kan verwerven. Wanneer Mariken dit spel ziet
krijgt zij, door wroeging en heimwee rijp gewor-
den, oprecht berouw. Maar als de duivel dit
ziet, grijpt hij haar aan, vliegt met haar de lucht
in en werpt haar op de aarde neder, om haar te
dooden.

Mariken valt neer, maar sterft niet (2de
tafereel). Het gebed van den goeden pastoor heeft
geholpen en Gods genade wrocht een wonder. De
pastoor is ook op de markt aanwezig, hij vindt
Mariken en herkent haar. Vol huivering en ont-
roering verneemt hij van haar zondig leven en
verklaart allereerst dat de duivel moet verdreven
worden. Moenen verzet zich, maar tegen het be-
zwerend gebed van den priester is hij niet bestand.
Als een geslagen hond kruipt hij weg, na sidde.-
rend tot de erkentenis te zijn gekomen, dat alle
duivelsplannen niets baten, indien God het niet
wil.

Geholpen door den pastoor bezocht Marikennu
alle geleerde priesters van Nijmegen, maar nie-
mand durft haar absolutie te geven. Ook de aarts-
bisschop van Keulen, waarheen zij pelgrimeeren,
durft dat niet. Dan trekken zij de Alpen over
naar Rome, waar Mariken (5de bedr. lste tafereel)
haar zonde biecht bij den Paus. Ook de Vader
der Christenheid is ontsteld: maar op zijn gebed
zendt de H. Geest hem inspiratie. Hij laat Mari-
ken ijzeren ringen om hals en armen leggen en
verklaart, dat haar' zonden vergeven zullen zijn,



wanneer die ringen versleten zijn of vanzelf af-
vallen. Dan gaat Mariken in het klooster der
boetvaardige zondaressen te Maastricht, waar zij
24 jaar lang boete doet in bidden, kastijding, vas-
ten en versterving. Dan eindelijk (2de tafereel)
verschijnt 's nachts de Moeder Gods bij haar,
die haar de ringen afdoet. En Mariken, ontwa,-
kend, ziet en weet dat haar zonden haar verge-
ven zijn en zendt een jubelend dankgebed op tot
God.

Dan verschijnt de Proloogspreker, die telkens
de tafereelen inleidde, om aan het slot allen te
vereenigen in gebed.

"MARIKEN VAN NIEUMEGHEN",
Middeleeuwsch Spel.

Regie: Wijnand Frans.
Per s 0 n en:

De Proloog. . . . . Carolavan Eyck.
Heer Ghisebrecht, pastoor Willem van der tlo02.
Mariken, zijn nicht. , Lili van Haghe.
De Moeye (Mal'. tahte) . Ans van der Naaten.
Moenen, "die Duvel" . Wijnand Frans.
lste ,;Banckgheselle"

. (herberggast) Alexander Pola.
2de ;,Banckgheselle" . . Fred. de la Bella.
De Waard te Antwerpen Hans Voorhout.
De Zanger te Antwerpen Herbert Perquin(d).
God.

!

Personen Jan van Weelden.
Mana, de in 't
Moeder Gods Wagen- Jo Frans.Masscheroen, " "
duivel spel Fred. de la Bella(d).

Een "borgher" (burger) . Rein Kuin.
De Paus "".. Herbert Perquin(d).

Gasten in de herberg te Antwerpen, volk op de
markt te Nijmegen, Kardinalen te Rome.

8 December.

Tweede opvoering van "Het
Pension."

Ten bate van het crisis-comité Kerkrade
had 'n tweede opvoering van genoemd blij-
spel plaats. De tooneelvoorstelling, afge-
wisseld door enkele stukken van het Rol-
dilcsche orkest, mocht zich verheugen in een
druk bezoek en een zeer succesvol verloop
voor de uitvoerenden. Velen hebben van
deze gelegenheid gebruik gemaakt om de
nieuwe aula te zien en te genieten van het
spel der studènten. Wat is er gelachen voor-
alom den type Klaproos, die door C. Janssen
zoo grappig en uitstekend volgehouden werd
gespeeld. Zeer voldaan heeft het publiek na
afloop de aula verlaten, vol indrukken ook
over de groote mogelijkheid van dit tooneel,
waar zooveel ruimte en accomodatie het
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spelen tot een waar pleizier moeten maken.
Het crisis-comité heeft een mooi bedrag

binnengekregen I

Vertrek Zuid-Limburgers 20December.

Gevarieerd filmprogramma.
Terwijl de Zuid-Limburgers reeds op

Kerstvacantie gaan, hebben de andere leer-
lingen nog een klein film~programma.

Allereerst 't Journaal, waarin 'n zwem-
wedstrijd vertoond werd en verder enkele
opnamen van de oorlog in Abessynië. Hierna
volgde 'naardige gekleurde teekenfilm naar
't verhaaltje van ..Bremer-Stadmuzikanten':.

"Verkeerde regie" stelde onze trommel-
vliezen eens flink op de proef.

..De Rustkuur" was een interessante Chap-
lin-film en gaf de gekke situaties van Char-
ley weer in 'n Kurhaus.

Tot slot nog 'n eveneens 1!1gedgeslaagd
teekenfilmpje..

16 Januari.

Missiefilm: "Deutsche Pionniere
in der Südsee."

VQoraf kregen we 'n korte inleiding van
Pater Schul te, waarin deze o.a. 't doel. van
de Miva aangaf, n,L den Missionaris moderne
verkeersmiddelen sttuen; en er verder op
wees,dat de film speciaal voor 't gebruik in
Duitschland bestemd was en dus ingesteld
op de tegenwoordige mentaliteit van. onze
Oósterburen. 't Begin van. de film bestond
uit enkele mooie natuuropnamen van de ei-
landen waar de film speelt: vroeg~re Duit-
sche koloniën. Dan zien we, hoe daar 'n
Pater zijn missiewerk bemoeilijkt vindt door
de vele tochten, die hij door 't oerwoud of .
in 'n kleine kano over zee maken moet en
waarbij hij zelfs een keer schipbreuk lijdt,
De Pater schrijft nu naar de Miva om 'n
verkeersmiddel. In l)uitschland worden vJiegc
machines gewijd, om dan naar de Missie ge-
zonden te worden. Er wordt nu echter wel
veel aandacht besteed aan 't zenden van 't
vliegtuig, terwijl in 't voorafgaande gedeelte
juist de behoefte aan 'n motorboot sterk
naar voren werd gebracht.



Alleen op't eind van de film blijkt, dat de
Pater ook 'n motorboot gekregen heeft. Op
het nut van 't vliegtuig voor de Missie had
ook wel wat meer gewezen kunnen worden.
Nu werd 't alleen maar gebruikt om 'n
blanken kolonist, die dooi een giftslang ge-
beten was, 't reddende serum te brengen en
dit ligt meer op 't gebied van 't Roode Kruis.
Was hier 'n 'inlandsch stamhoofd in plaats
van dien Duitschen farmer geweest, dan zou
dat nut wel gebleken zijn, omdat redding
van 't stamhoofd de bekeering van diens
stam sterk zou bevorderen. Toch hadden we
een zeer leerzame avond, waarin ons op aan-
gename wijze de noodzakelijkheid van 'n
modem verkeersmiddel Jn de Missie werd
duidelijk gemaakt.

O. L. Vrouw Lichtmis 2 FebruarL

"De Barbier van Sevllla."
°pllevoerd door "de Figaro-club" van Gulpen.

'n Ongewone gebeurtenis op Rolducl De
opvoering van "De Barbier van Sevilla" door
de Gulpensche Figaroclub.

Voor de objectieve beoordeeling van 'n
opvoering is 't noodzakelijk dat men van te
voren onbevooroordeeld er tegenover staat,
benieuwd naar 'tg een men zien en hooren
gaat, open voor 't goede en schoone, en dat
men achteraf niet afdaalt tot in de kleinste
onderdeelen en deze onderwerpt aan. 'n
scherpe critiek, maar dat men 't geheel over-
ziet en de indruk, de sfeer en de voldoening
van 't geheel tracht weer te geven.

Vanavond hebben we gezien een populaire
bewerking van de opera "De Barbier van
Sevilla" van Rossini. Het was 'n mooie
avond. De Figaro-club heeft ons geamuseerd,
heeft ons op speelsche wijze - luchtig en
grappig -weer iets moois, weer iets voor 't
leven meegegeven met 'neenvoud en eerlijk-
heid, aan dilettanten eigen. "De" kunst-
criticus zal willen opmerken, dat enkel piano-
begeleiding niet volmaakt is; dat er zeer
mooie stukken zijn weggelaten; dat de be-
roemde opera van Rossini daardoor niet
voldoende tot haar recht kwam. MogelijkJ'
Maar wij stellen ons op een heel ander
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standpunt. Zeker de spelers misten de tech-
nische perfectie van beroepsacteurs, maar
daarom was hun spel en zang niet minder
doorvoeld. Zij waren wat ze wilden zijn:
eenvoudig en ongekunsteld. Wij hebben van-
daag hun soepel, geestig spel' bewonderd en
genoten van hun zang. Onder luim en leut
hebben we iets goeds geleerd, hebben we be-
grepen, wat vriendschap vermag, voelden we
ons aangetrokken tot die hulpvaardige Fi-
garo, die den sympathieken jongen graaf zoo
fier heeft bijgestaan. Ook wij verheugden
ons om 't geluk van den jongen .graaf en de
vroolijke vérbroedering van vriend en vijand.

't Aardige décor, de fleurige kleederdracht,
't prettig-ongedwongen spel en de. mooie
zang - vooral de' koorzang - brachten ons
in een sfeer van gezonde vreugde, van on-
bevangen eenvoud en we zijn de aula uitge"
gaan met een "jammer dat 't afgeloopen is",
maar tevens in 'n tevreden en voldane
stemming.

Uitgangsdag, 2de trimester,
16 Februari.

Gevarieerd filmprogramma.

Ditmaal zouden we een drietal filmjes te
zien krijgen en tot slot een grootere film: De
Zesdaagsche. Geen wonder, dat we' vol be-
langstelling naar de aula trokken en wer-
kelijk, we hebben deze avond volop genoten I

"Die Pfalz" gaf de verschillende bronnen
van inkomsten aan in die streek, zooals b.v.
wijnbouw, industrie en toerisme. In "Winter
imSchwarzland" werden ski-wedstrijden ge-
houden en werd tegelijk 'reclame gemaakt
voor 't .toerisme in Duitschland,' zooals trou-
wens in de eerste film ook.

"De Zesdaagsche" van Joe Brown was
eigenlijk een kluchtige parodie. Van de vaak
unfaire practijken van dergelijke vertoo-
ningen werd Joe geregeld 't slachtoffer, maar
natuurlijk won hij tenslotte toch.

In 't teekenfilmje "Jazz-maniakken" wer-
den de overdreven liefhebbers van zulke
klanken-reeksen belachelijk gemaakt,
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Vastenavond~Zondag 23 Februari.

Filmprogamma: Film:=journaaI.
Berlijn.
S.O.S. Ijsberg.

De hoofdfilm "S.O.S. Ijsberg" speeldè in 't
Poolgebied. 'n Expeditie trok uit, op zoek
naar 'n verdwenen 'poolreiziger. De dooi viel
in en nu kwamen er groote moeilijkheden.
Tenslotte raakten de mannen op 'n ijsberg
en dreven naar open zee. Hun S.O.S.-seinen
werden opgevangen door verschillende sta-
tions en de vrouw van den expeditieleider
ging per vliegtuig op zoek.

Wanneer ze de expeditie ontdekte was 't
verhaal bijna afgeloopen, maar door 'n on-
handige landing raakte 't toestel in brand en
'n tweede vliegtuig was noodig om in de
nabijheid wonende Eskimo's te waarschuwen,
die de overgebleven leden van de expeditie
redden. De film muntte vooral uit door
mooie natuuropnamen, waarvoor de omge-
ving waar 't verhaal speelt zich zoo uit-
stekend leent. De vorming van ijsbergen was
heelemaal verfilmd. In z'n geheel deed deze
film sterk denken aan de "Storm op de
Mont Blanc".

Vastenavond~Maandag 24 Februari.

Humoristische avond door
Hubert Martron c.s.

Ofschoon de verwachtingen hoog gespan-
nen waren wegens de aangekondigde lach-
avond, is deze séance buitengewoon tegen-
gevallen. Wat nog nooit voorgekomen is,
heeft men bij deze gelegenheid willen doen,
n.!. de vertooning inkorten.

Programma:
1. Marsch.
2. Ouverture voor Piano.
3. De 100.000 Daverende lach klucht.
4. Louis Baron.
5. De groote Attractie, Variété Transformatie

schets.
6. De Tooneelschool. Dolle klucht.
7. Hubert Martron, Komische Voordrachten.
8. Pauze Klucht.
9 Muziek.

10. De Groote Lach-Revue, Geluk moet je heb-
ben!!!. .

11. Finale.
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Laetare 22 Maart.

Filmprogramma o.a. "Goud".
In afwijking van de traditioneele tooneel-

voorstelling met Halfvasten hadden we van-
avond een gevarieerd filmprogramma. Het
ingestudeerde tooneelstuk "Ferdinand Ver-
biest" wilde men bewaren als feestuitvoe-
ring bij gelegenheid van het zilveren pries-
terfeest van Mhr. L. Janssen.

't Journaal bevatte enkele zeldzame
gebeurtenissen, zooals de begrafenis van
koning George V en de tewaterlating van
'n Nederlandsche onderzeeboot. Daarna ver-
wachtten wij 't bekende. Ufa-product "Goud",
waarover in sommige natuurkundelessen zoo
enthousiast verteld kon worden..

Onmiddellijk bij de inzet reeds wordt
men met één slag geworpen buiten de baan
der alledaagsche gedachten in het voor pro-
fanen ontoegankelijke heiligdom van een
natuurkundige, die er naar streeft de huidige
wetenschap de volgende stap te laten doen:
het doen veranderen van een onedel metaal
in een edel metaal, ip dit geval van lood in
goud. Met stijgende bewondering en in
hevige spanning slaat men gade, hoe door
den professor een geheim aan de natuur
ontwrongen wordt, neen, méér: hoe de men-
schelijke geest de natuur dwingt zich naar
zijn bedoelingen te schikken. En plotseling
weet men zich te midden van 'n hooge ver-
rukking, beleeft men de glorie. van wijd
ontplooide vleugelen.. Doch het mogelijke
resultaat van de belangelooze arbeid van
dèn professor en zijn helper, een ingenieur,
roept de duistere driften wakker van een
loodmagnaat en diens handlangers. Het
drijft hen aan tot bedrog, misdaad en winst-
bejag. De grootindustrieel maakt zich door
moord op den man der wetenschap (hij laat
de machine ontploffen, waarbij de professor
gedood wordt) van de uitvinding meester,
doch hij kan de geheimzinnige machine die
hij enorm heeft laten vergrooten niet op
gang brengen. Treffend alweer wordt hier
ons tot bewustzijn gebracht, dat zonder den
ingenieur zoowel grootindustrieel als arbei-
ders niets vermogen, dat zonder hem stag-
natie en verval het lot der industrie zullen
zijn. De loodkoning vraagt nu den vroegereri
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assistent van den om 't leven gekomen pro-
fessor bij hem de leiding in handen te
nemen. Aan dezen lukt 't goud te maken en
't resultaat wordt bekend. Dit brengt 'n ge-
weldige paniekstemming over de wereld.
Om de wereld te redden laat de assistent de
machine uit .elkaar springen, waarbij de lood-
koning omkomt.

Van 't begin tot 't eind zat de spanning
er goed in. Fel en hartstochtelijk is de strijd
tusschen den onbaatzuclitigen ingenieur, door
Hans Albers, ditmaal wars van alle bravour,
in sublieme eenvoud vertolkt en den door
wil tot macht bezeten magnaat, een echte
individualist, wiens "go-and-get-it" methoden
niets en niemand ontzien. Naast de bewon-
dering voor Hans Albers als assistent mogen
we toch Brigitte Helm niet vergeten, die als
dochter van den magnaat zich meer dan ooit
in een mystiek waas weet te hullen, zonder
nochtans aan menschelijkheid in te boeten.
Een avond, die allen zeer voldaan heeft I

Zllveren Priesterfeest van den
Z. E. Heer L Jànssen. 1 Aprll.

Programma:

10 uur Plechtige Hoogmis, opgedragen door
den Jubilaris.

11.45 Huldiging in de aula.

1. Aanbieding van bloemen
onder 'n passend gedicht Henk Willemse.

2. "Avec Aplomb", marsch Robert Vollstedt.
"Siamesische Wacht-

parade" Paul Lincke.
3. Voordracht uit "Guido

Gezelle" . . . . . Fr.vanderHeyden.
4. Toespraak van den pre.

sident der philosophen Hub. Fl'anssen.
5. Toespraak van den Hoogeerw. Heer Directeur.
6. Dankwoord van den Jubilaris.

430 Feestuitvoering:

Tooneel:

"Ferdinand Verbiest"
door Cyriel Verschaeve.,.

Drama in acht tafereelen.

Muziek: vóór 't eerste tafereel:
Faust-Fantasie Charles Gounod.
Muziek vóór 't vierde tafereel:
Traviata-Fantasie .., Giuseppe Verdi.
Muziek vóór 't vijfde tafereel:
"Csárdás" aus "Der Geist der

Wojwoden" Louis G1'OS8man.
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FERDINAND VERBIEST.
Personen:

Ferdinand Verbiest S.J., mis-
sionaris uit Vlaanderen,
(Chineesche naam: Nan
Ho Ay Gin, d.i. Nand-
Goed-Hart) Cor Janssen.

Lodewijk Buglio S.J., Pater-
Overste uit Sicilië. .'. Martin Gielen.

Gabriël Magelhaens S.J., mis-
sionaris uit Portugal. . Rud. Eysink.

Philips Couplet S.J., missio-
naris uit Vlaanderen. . Wim Delhoofen.

Broeder-missionaris. . . Flip Janssen.
Dienstknaap van Pater Ver-

biest , Jan de Valk.
Kang Hi, jonge keizer vanChina. . . . . . . . PietReteL
Mahum, voorzitter van het

WiskundigHof. . . . Frits de Konina.
Yam Quam Sien, bestuurder

der Sterrenwacht. . . . Jos. Snackers.
Uming Huem, Arabier, zijn

helper. . . . . . . .
Chi Hiem, mandar. te Signan
Dienstknaap van Chi Hiem .
Fang Motoe. Chinees uit

Signan Foe . . . . . . Piet Retel( d).
Fang Goelin, zijn zoon. . Bob Gelhard.
Oe Tsin, bevelhebber van

Chineesche soldaten. . Nico Rademakers.
Dienaar van den keizer. . José Erens.

I

Bob Fleischeuer(d).
.. Jos. Schoemaker.

Mandal'lJnen Wouter de Vet.
Guus Zonjée.

I

Victor Hermens.
Willy Janssen.

. . . . . . . Harry Sanders.
Jozef Wijnen.

{

Fons Crijns.
. Bert Damen.

Jules Dijkstra.

fFrans Dirken..
l Guill. Heynen.

Jozef' Willems.
. . . . . ., Nico Schlangen.

Frans Goes.
Bob Fleischeuer.
Nico .v. d. Sman.

Soldaten

Krijasaevanaenen

Chineezen

Souffleur

Inhoud:

Eerste tafereel:

23 April 1660. Bij vallende avond treedt Pater
Verbiest uit de hut van Fang Motoe, boven in
het Pelinggebergte (Zuid Xen Si). Hij heeft Mo-
toe's vrouw van een ziekte genezen. Uit dank-
baarheid zal de familie Fang christen worden.

De zestienjarige Goelin gidst den Pater door
de nachtelijke bergen. Vol ontroering over zijn
eerste bekeering moet Verbiest zijn missionaris-
vreugde uitspreken.

Tweede tafereel:

dag in de kamer van Pater Ver-De volgende
biest.

Pater Couplet, door Verbiest naar Signan Foe
ontboden, om troost te brengen bij het resultaat.
loos missiewerk, heeft Pater Schall van de keizer-
lijke sterrenwacht verzocht den aeleerden Ver-



biest naar Peking te roepen. Door zijn eerste be-
keeringssucces is Ver biest intusschen. zijn moe-
deloosheid te boven gekomen; hij verlangt niets
vuriger dan te blijven. Doch daar. verschijnt de
mandarijn Chi Hiem met een brief van "den Zoon
des Hemels", keizer Xun Chi, die de benoeming
brengt tot sterrenkundige in Peking. Met schrij-
nende zielepijn verlaat Verbiest het missieveld.

Derde Tafereel:

Keizer Xun Chi, vroegtijdig gestorven, laat een
zoon na, Kang Hi, die nog te jong is, om het
rijksbestuur op zich te nemen. De regentenraad
wordt met valsche beschuldigingen er toe ge-
bracht aan de Europeanen het invloedrijke ambt
op de sterrenwacht te ontnemen. Alle missiona-
rissen worden naar Canton verbannen, slechts
drie paters mogen in Peking blijven, ~aar als
-gevangenen in het keizerlijk paleis (Pater Schall
is inmiddels overleden). Op de vooravond van
Kerstmis 1668 vinden we het geleerde drietal
in hun gevangenis-residentie. Pater Magelhaens,
opvliegend van karakter en gedesillusioneerd door
het werkeloos stUzitten, geeft op 'n vinnige ma-
nier uiting aan zijn gevoelens. Daarbij kwetst hij
meedogenloos de fijne ziel van Verbiest, bij wien
hij oude herinneringen wakker roept. De overste,
Pater Buglio, spoort aan tot berusting in wat de
Goddelijke Voorzienigheid beschikt heeft. .

Vierde Tafereel:

De onbekwame opvolger van Pater SchalI, als
hoofd der sterrenwacht, Yam Quam Sien, die de
verdrijving der gehate Europeanen vooral bewerkt
heeft, maakt grove fouten bij het samenstellen
van de rijkskalender. Pater Verbiest verzuimt
niet de aandacht van de Chineesche machtheb-
bers hierop te vestigen.

De twintigjarige Kang Hi,. aan het bewind ge-
komen, wil den Westerschen geleerde ee~ kans
geven, om zijn superioriteit te bewijzen. Een
proef op de sterrenwacht zal uitmaken, of de
Chineesche dan wel de Europeesche sterrenkunde
de voorkeur verdient. Men zal de schaduwlengte
van een staaf op het middaguur vooraf moeten
bepalen. Yam Quam .')ien, noch zijn Arabische
helper, Uming Huen blijken in staat de vereischte
berekening te maken. Verbiest daarentegen slaagt
hierin en wordt door Mahum namens Kang Hi
uitgeroepen tot leider der keizerlijke sterren-
wacht.

Vijfde Tafereel:

De werkzaamheid van Verbiest blijft niet be-
perkt tot de sterrenkunde. Hij levert ingenieurs-
arbeid op velerlei gebied, o.m. bouwt hij kanon-
nen, die den keizer in staat stellen een opstand
in Xen-Si te onderdrukken. Het aanzien van Ver"
biest bij Kang Hi wekt. de afgunst van velen,
ook van medebroeders-missionarissen. Deze we-
ten zelfs een veroordeeling van Rome over den
nobelen werker uit te lokken.

Dit tafereel speelt acht jaren na het vorige in
1676. Verbiest wordt in het kanonnenpark opge-
zocht door den sterk-verouderden Pater Magel-
haens, die niet geheel onschuldig blijkt te zijn aan
de lasterberichten, waarvan Verbiest het slacht-
offer zal worden. Enkele gevangen genomen
aanvoerders van de opstandelingen uit Xen-Si
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worden bij de kanonnen-gieterij gebracht voor
hun eigenlijken overwinnaar Verbiest. Onder die
gevangenen bevindt zich de nu dertigjarige Goe-
/in. Wanneer deze zijn geestelijken vader 'leert
kennen .als den kanonnenmoordenaar van zijn
familie, wil hij niets meer' weten van alles, wat
die Europeaan hem vroeger verteld heeft. Ver-
pletterd en machteloos staat die gevoelige mis-
sionaris tusschen zijn "helle-tuigen", terwijl zijn
vriend, Pater Couplet, nu procurator der missie
geworden, hem de banvloek uit Rome brengt....

Zesde Tafereel:

N u hij niets meer te verliezen heeft, waagt
Verbiest een grootsche, vermetele poging: hij wil
den Chineeschen keizer zelf winnen voor het
christendom. In het paleis van Kang Hi onder-
neemt Nan Ho Ay Gin zijn machtige stormloop,
terwijl hij het hoogst-denkbare privilegie van
China geniet: thee drinken met "den Zoon des
Hemels". De keizer verkeert echter in een dui-
zelende overwinnaarsroes en stelt zijn antwoord
uit tot de volgende dag. De opstandelingen worden
voor den keizer gebracht, om hun onderwerping
te betuigen. Goelin trotseert den machtige en
wordt tot de wreedste foltering veroordeeld.

Verbiest weet voor hem genade te verkrijgen.

Zevende Tafereel:

Een ontroerende bewogen scène in: de gevange-
nis. Pater Verbiest probeert bij Goelin het verlo-
ren vertrouwen te herstellen. Vergeefs.

Achtste Tafereel:

Op de sterrenwacht zal keizer Kang Hi de
vraag van Verbiest beantwoorden. Hij schenkt
hem verschillende eeretitels, doch weigert chris-
ten te worden. Eenzaam staat de gebroken
krachtfiguur van Verbiest tusschen - de sterren.

Meedoogenloos-gewond klaagt de groote man
zijn levens tragiek. Het eenigste ideaal is voor hem
geweest missionaris-te-zijn, hij won zelf geen en-
kele ziel, hij maakte Goelin afvallig, hij verloor
de strijd om de ziel van den keizer, hij werd
belasterd en benijd door zijn medebroeders. hij
werd veroordeeld door den Paus. ..

Toch wil hij stand houden, opdat door zijn
offer anderen kunnen "prediken, doopen en zie-
len winnen". Maar voor goed geknakt wordt
hij overmeesterd door een hunkeren naar God:

"Wie niets meer heeft, heeft recht op God!"
"God! Kom en draal niet!
Uit mijn vernietigd leven stijgt dit hopen
Woestijnenwijd uw sterrenhemel in'"

De studenten hebben onder de kundige
regie van den Z. E. Heer J. Bohnen van. 't
moeilijke spel een vertooning gegeven, waar-
in veelte loven viel. De vertolking brengt
vele moeilijkheden o.a. de weinige actie in
sommige tafereel en, waarin de verhalende
tekst de gebeurtenissen vervangt. Natuur-
tijk zijn er foutjes gemaakt. Wie verwacht
de volmaaktheid van 'n kostschooltooneel?



Niet alle spelers hebben even goed voldaan,
niet aller dictie en gebaren waren even veel-
zeggend en juist, maar dank zij z'n onver-
moeide toewijding heeft de regisseur met
deze dilettanten 't mogelijke weten te be-
reiken.

'n Hartelijk proficiat voor de regie over-
waard, die door 'n gedurfde keuze de zaal
wist te boeien! De stemming werd voor een
zeer aanzienlijk gedeelte verhoogd door 't
kleurrijk artistiek toone~ldecor. De costu-
meering en ensceneering waren prachtig;
sommige tafereelen waren een weelde van
kleuren. En de schitterende sterrenhemel!!!

De Z. E. Heer A. Smits had zeker alle
voldoening van zijn werk.

Als bijzonderheid kunnen we nog vermel-
den, dat in tijdsduur met dit stuk op Rolduc
een record gevestigd werd. Niet erg, want
de volgende dag sliepen we 'n gat in de dag!

Uitgangsdag, 3de Trimester, 1 Juni.

Gevarieerd filmprogramma.
1. Holland-België 8-0.
2. Jotirnaal.
3. VOOR LAND EN VLAG

(NO GREATER GLORY).
4. Teekenfilm.

Zooals gewoonlijk met halftrimester kre-
gen we ook nu weer film. 't Hoofdnummer
heette: "Voor Land en Vlag". Deze film was
bedoeld als 'n anti-oorlogsfilm. Direct trof
ons de schrille, tegenstelling van de twee
eerste scènes. De eerste liet ons een oorlogs-
beeld zien met al z'n verschrikkingep, en
een soldaat, die de oorlog vervloekt., In de
andere zagen we dienzeHqen soldaat als lee-
raar voor de klas staan, terwijl hij d~ jon-
gens in 'n gloeiende speech voorhoudt, hoe
mooi en edel 't is om voor 't vaderland te
sterven. De leerlingen hangen aan zijn lip-
pen. Het is lente in Boedapest en door 't
open yenster waait 'n zacht briesje de klas
binnen, waar Prof. Rack staat te vertellen,
dat hij een kaart beschikbaar zal stellen voor
groote militaire manoeuvres. De leerling met
de beste cijfers zal de gelukkige zijn. Met
van enthousiasme gloeiende wangen zit de
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kleine Nemecsek te luisteren. Hij is zwak en
bleek, doch 'n ijverig lid van de "Paul Streef'
Boys, een militaire eenheid, waarvan schier
alle klasgenooten deel uitmaken. Zij zijn
voortdurend in conflict met de "Red Shirts"
een tweede groep jongens. De "Paul Streef'
Boys hebben een-lapje grond in eigendom, dat
zij hardnekkig verdedigen tegen de aanval-
len van de "Red Shirts". De aanvperder der
laatste verovert de vlag van de tegenpartij.
Nemecsek trekt er dan met zijn aanvoerder
op uit om 't kostbare bezit te heroveren, en
zoodoende tot officier gepromoveerd te wor-
den. Maar hij wordt in 'n vijver ondergedom-
peld, zoodat hij 'n zware. verkoudheid op-
loopt. Hij ligt dan ook de volgende dag
doodziek in bed. De aanvoerder komt hem
opzoeken en vertelt hem, dat hij tot kapitein
is benoemd. In z'n koorts fantasie ziet hij zijn
aanvoerder, die hem verwijt, dat hij in bed
ligt, terwijl de oorlog in volle gang is. Hij
sluipt stiekum 't huis uit. De strijd is reeds
ontbrand, als de kleine Nemecsek op 't slag-
veld verschijnt. Hij vliegt op de vlag af en
valt dood neer, terwijl hij de vlag krampach-
tig vasthoudt. De bedroefde moeder, die hem
nageloopen is, draagt hem naar huis terug.
In de slotscène zien we, hoe beide partijen
de laatste hulde brengen aan hun zwaksten
kameraad. We hooren de woorden van den
oppasser: "Zoo gaat 't in 't klein en zoo
ging 't in 't groot!"

Dat we uiterst voldaan de al.Jla verlieten
hoeft nauwelijks gezegd te worden.

Zondag 7 Juni.

Film: ,MichaëlStrogoff, de Koerier
van den Czaar.

De heele dag regen de jongens zou-
den dus de heele dag binnen moeten zitten
in de speelzaal, maar de prefect had er
iets op gevonden: film, en nog wel: de Koe-
rier van den,Czaar. Er ging 'n daverend
applaus op, toen de directeur zulks in de
eetzaal bekend maakte. Wel moesten .we
door de regen naar 'n Kerkraadsche bios-
coop, die niet zoo luxueus was als onze aula;
de film kon nl. niet naar Rolduc komen.
Maar dat was geen bezwaar en de verrassing
was er niet minder om. De' verwachtingen



waren hoog! Velen hadden 't boek ~an Jules
Verne gelezen; misschien wel allemaal. Enke-
len hadden de film al gezien en hun bevin-
ding aan anderen meegedeeld. 't Is ons dan
ook buitengewoon meegevallen. Over de in-
houd! Wie kent niet 't verhaal van dezen
plichtgetrouwen Russischen koerier, die voor
den czaar en zijn vaderland alles trotseert,
zijn moeder zelfs niet terug wil kennen en
zich door den verrader Ogareff met een
zweepslag laat beleedigen? Plichtsvervulling
en strijd voor het vaderland! de heele film
door treedt dit op de voorgrond en we ge-
nieten daar terecht van.

We kunnen bezwaren maken: er was mis-
schien wat teveel sensatie-jacht in de film,
er waren onwaarschijnlijkheden, er werd wat
vé~l gevochten en als laatste: 't boek van
Jules Verne is erg veranderd, zoodat men
zich afvraagt, of de sfeer van 't boek in de
film wel te vinden is.

Overigens goed geslaagd! Het tempo,
waarin de gebeurtenissen elkaar opvolgen,
de opnamen van de jagende Tartaren-hor-
den, de spanning, het spel, dat alles geeft
de film een charme, waardoor we echt ge-
noten hebben.

De rol van Michaël Strogoff, een figuur
als weinJgen, recht door zee, vechtend tot
't laatst, wordt schitterend vertolkt door
Adolf Wohlbrück, nog 't beste in de stille
momenten van de filrrl, als ie samenspeelt
met zijn moeder en zijn "zuster" Nadja. De
ander!:: spelers vormen een goed geheel,
waarvan de beide reporters, prachtige typen,
't komisch deel vormen. 'n Naam als Theo
Lingen, die de rol van Blount speelt, ver-
klaart dat wel.

't Was een prachtige verrassing I

Sacramentsdag, 11 Juni.
Declamatie: Paul Huf.

't Is 'n stille avond na 'n regenachtigè
dag , banken op de cour, jongens om 't
bordes. . .. Dan kqmt Paul Huf, donker, een-
voudig, en na 'n korte inleiding begint hij de
door hem uit eenige gedichten opgebouwde
Vondel-karakteristiek. Zijn liefde voor Am-
sterdam, zijn vereering voor 't wereldlijk
gezag, zijn huwelijks geluk, zijn huiselijk leed,
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zijn liefde voor de natuur, zijn vereering voor
de groote geleerden, zijn verontwaardiging
over 't vonnis van Joan van Oldenbarneveld
- Vondel, veelzijdig, machtig mooi in prach-
tige verzen. Zijn 't de verzen, is 't de voor-
dracht? Wat grijpt ons deze oogenblikken
uit ons dagelijksch doen, wat doet ons stIl
zijn, jeugd, die geniet van de schoonheid?

"Waar werd oprechter trouw", 't is prach-
tig. De sobere beheerschte zegging, de rust,
waarin dit mooiste van ons Nederlandsch
tot ons komt. Vooral 't laatste van deze
Vondel-cyclus, 't verhaal van den bode uit
"Palamedes", grijpt aan, bitter in de verbe-
ten kwaadheid en verontwaardiging over 't
vonnis van den vereerden Oldenbarneveld;
geen verrader, maar ,,'s vrij doms stut en
Hollands Vader"!

Dan is er pauze. . .. Zijn de jongens stiller
dan anders?

Bij de meer moderne verzen, die we na de
onderbreking te hooren kregen, zijn 't vooral
die van Guido Gezelle, zooals "den avond
komt zoo stil, zoo traagzaam aangetreden"
die indruk maken. 't Luisteren van Gezelle,
den blije in Gods natuur, 'n gerrebekken van
de vorschen, 't wordt een werkelijkheid
voor ons.

"De bedelbroeder" van Jac. Schreurs, Paul
van Ostayen's verzen met wrange humor
("Alpenjagerslied"), novellen van Hasse
Zetterström, bewerkt door Paul Huf, alles
werd vertolkt, zooals de stof 't verlangde,
mooi, vroolijk.
.. .

't Is 'n stille avond na een regenachtige
dag. De jongens gaan hun ronde over de
ijzeren weg, ze voetballen, ze rooken weer.
Alles lijkt weer gewoon.

Maar van de schoonheid van ons Neder-
landsch weten we nu meer. Paul Huf, onze
dank! En tot weerziens!

Directeursfeest, 16 Juni.
CONCERT

door

't Harmonie-orkest der Oranje-Nassau

Programma:
Openingsmarsch "De Waal-

brug", gecompon. door. Joh. Boers.
Bij gelegenheid van de

Mijnen.



opening der Waalbrug
door H. M. de Koningin
op 16 Juni 1936.

I.Le Domino Noir, Ouvert. Dan. Auber
2. Suite uit "Sigurd. Jorsal-

far" . . . . 0 0 Edv. Grieg.
a. Prélude, b. Intermezzo,
c. Marche Solonelle. 0

3. La grande Paque Russe, Nik. Rimsky-
ouverture. 0 . . 0 Korsakow

4. La Housarde, valse milit. Louis Canne

Pauze.

5. Raymond, ouverture . Abr. Thomas
60Cappricio Italiano op. 45 Peter Tschaikowsky
7. Fantasie naar de opéra RichoWagner

"Lohengrin" . . .. (arr. Langlois)
8. Marching thro' Georgia,

marsch . 0 . . .
Slotmarsch "Koning Voet-
bal"

G. Miller
Willy Schoote-

meyer

Uitgelezener dag voor 't houden van 't
Directeursfeest hadden we moeilijk kunnen
treffen; de heele dag stond de zon uitbundig
te stralen aan de diepblauwen hemel en ze
zette alles in 'n feestelijk licht. Tegen de
avond kwam. de Harmonie van de Oranje-
Nassau-Mijnen ons vergasten op 'n keurig
programma. Het doet altijd prettig aan zoo'n
keurig gedisciplineerd. corps in hun mooie
uniformen de cour te zien opmarcheeren
onder 't spelen van 'n pittige marsch. 'n
Goed begin is steeds 't halve werk en we
wachten dan ook vol spanning op al 't mooie,
dat dit mijncorps ons vanavond nog zal
bieden.

't Concert wordt geopend door 'n voor ons
nog onbekende marsch "De Waalbrug"; iets
actueels, daar juist vandaag de Waalbrug
ook opengesteld is. 't Zou ons te ver voeren
alles in bijzonderheden na te gaan, alleen
slechts enkele algemèene opmerkingen zijn
voldoende; Het gedeelte vóór de pauze was
nog al zwaar, maar voor de "meer gevorder-
den" op muzikaal gebied viel er dan ook des
te meer te genieten. Opvallend goed was
hier vooral 't ensemble; 't corps was één
geheel, volkomen op elkaar ingesteld en aan
elkaar aangepast. 't Was 'n waar genot 't
houtwerk te beluisteren in de eerste stukken,
waar de moeilijkste passages geblazen wer-
den met 'n gemak, dat ons verbaasde, en
waardoor spelbeheersching en techniek dui-
delijk bleek. Maar 't was niet techniek alleen,
er zat ook leven in, dat de dirigent met veel
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enthousiásme aan 't geheel gaf, verrassend
door tempo en afwisseling. 't Programma na
de pauze was van iets lichter genre, zoodat
nu ook de kleineren meer konden genieten.

't Was 'n geluk dat 't zwaarste programma
vóór de pauze was gespeeld, want 't begon
reeds flink te schemeren en de verlichting
op 't bordes was niet al te best. Ik geloQf,
dat er velen van ons gewild hadden, dat er
nog 'n Josuë had opgestaan om te zèggen:
"Zon, sta stil", want 't was echt jammer,
dat nr. 7 moest vervallen. In de donkerte
van de avond sprak onze Directeur 'n echt
hartelijk dankwoord en vroeg ons onze dank-
baarheid te toonen door 'n grootere liefde
en sterker meevoelen met onze Limburgsche
mijnwerkers, die aan velen nog ten voor-
beeld kunnen gesteld worden in innerlijke
beschaving en trouwe plichtsbetrachting.

Tot slot sprak nog de Voorzitter van't
muziekgezelschap, de heer Steenaert, een
oud-Rolducien; hij wees nadrukkelijk op 't
feit, dat deze uitvoering plaats had in 'n in-
tieme en besloten kring, daar anders deze
niet doorgegaan zou zijn wegens 'n ernstig
doodelijk ongeval, dat nog pas de O.No-Mij-
nen getroffen heeft. Ook deze spreker onder-
streepte nog eens de woorden van onzen Di-
recteur door enkele voorbeelden aan te ha-
len, waaruit duidelijk de kameraadschappe-
lijke geest bleek, die er onder de mijnwer-
kers heerscht.

't Was 'n mooie avond, die velen van ons
weer iets geleerd heeft en meer ontvankelijk
heeft gemaakt voor 't schoone, dat de mu-
ziek in 'n menschenleven kan brengen.

Directeursfeest, 2de dag, 17 Juni.
REVUE

Programma: Modern Times.
1. Struggle for life. (Strijd om 't dagelijksch

broodje).
2. Zijn roeping gemist.
3. Kinderen, menschen en paarden. (in 3 baga-

tellen).
4. Pauze, waaronder 't optreden van de Siamee.

sche tweeling.
5. De. opgeknoopten afgeknoopten (in 3 schief-

kens)o
6. Eerlijke èoncurrentie.

m.m.v. Comedian Harmonists, Pfeiferkorps en
Balineesche Dansers.

7. Na afloop: Folkloristische dansen op de cour
van Klein-Rolduc.
Morgen congé.



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

Voetbal.

Ook dit jaar bereikte 't Rolducsche voet-
bal niet de hoogte van de gloriejaren, al lig-
gen in de talrijke jeugdige krachten van
thans veel beloften voor de toekomst. In
ons vorig jaarboek moesten we vermelden,
dat 't voetballen op Rolduc een crisis door-
maakte; maar dat men op de goede weg was
deze voetbalcrisis te boven te komen. Of
deze laatste hoop verwezenlijkt is? Eerlijk-
heidshalve moeten we erkennen, dat de pres-
taties ook dit jaar niet evenredig waren aan
't aantal liefhebbers. En de oorzaak? Omdat
bij sommigen (gelukkig niet allen) de spor-
tieve geest wel eens zoek is. Deze geest toch
is de toetssteen, waarnaar we bepalen of de
sport haar doel bereikt heeft. De geest is het,
die de jongens bijbrengt zich zelf te leeren
ontzien en offertjes te brengen van zelfbe-
heersching, geduld en samenwerking. Om
maar eens enkele voorbeelden te geven
(over minder fair spel van enkelen willen we
maar zwijgen): Wat te denken van sommige
sportslui, die hun sigaar of pijp prefereeren
boven een flinke oefenpartij? Wat te zeg-
gen van oefen-matches, die gespeeld worden
zonder zich veel om spel-regels te bekomme-
ren? Afgezien nog' van 't feit, dat van zulke
sport totaal geen opvoedende kracht uitgaat,
kan men toch moeilijk verwachten, dat in de
eigenlijke wedstrijden goed spel vertoond
wordt. Immers enthousiasme alléén is niet
voldoende, wanneer de noodige baltechniek
ontbreekt. Alléén een echte sportieve geest
en gestadige training kan hierin een ver-
andering ten goede brengen en wij hopen
dan ook het volgend jaar deze beterschap te
kunnen constateeren. Moge 't nieuwe sport-
veld 'n oefenschool worden van zelfbedwang.
en uithoudingsvermogen, van wilskracht en
offerzin.

WEDSTRIJDEN VAN HET R0LDUCSCH
ELFTAL.

Zondag 15 December.

Rolduc-Oud-Studenten (10-1).

Deze zeer eenzijdige match werd in een
stormachtig regenweer gespeeld. Onophou-
delijk werd het doel van de gasten bekogeld
en doorboord, zoodat de score voor rust
reeds 6-0 was. Na de thee kregen we weer
hetzelfde spelletje te zien en in goed samen-
spel wist Rolduc er 10-0 van te maken.
Daarna gaven ze 't Oud-Studenten-elftal een
goa1tje cadeau om de eer te redden. Met
10-1 kwam het einde.

Zondag 26 Januari.

Chèvremont-Rolduc (7-1).

Nadat de Zeereerw. Heer Pastoor van den
Goor hartelijke dankwoorden had gericht tot
den Directeur van Rolduc, studenten en spe-
lers, evenals tot het team van Chèvremont
en het belangstellend publiek, deed hij de
aftrap onder luid applaus (de wedstrijd werd
gespeeld ten bate van de St. Vincentiusver-
eeniging). Onmiddellijk zit Chèvr. er geducht
op, terwijl Rolduc veel last heeft van 't voor
hen zeer groote en gladde veld. Door alle
zeilen bij te zetten weten de gasten een
kwartiertje stand te houden. Maar de voor-
hoede der gastheeren is zoo watervlug
en ontdekt zooveel gaten in de Rolduc-
sche achterhoede, dat er geen houden meer
aan is en na mooi en vlug samenspel
doelpunt de Chèvr. linksbinnen dan ook op
uitmuntende wijze 1-0. Ook hierna blijft het
spel van Rolduc onzeker en tegen 't mooi en
fair spelend Chèvr. maken onze jongens niet
veel kans. Vooral de Rolducsche halflinie
verknoeit veel door te lang afwachten, waar-
door Chèvr. steeds tijd in overvloed heeft
om juist en precies te plaatsen. Bij 'n volgen-



de aanval redt onze rechtsback op fraaie
wijze, maar kort daarop mist zijn partner,
waardoor Chèvr. de kans krijgt er 2-0 van
te maken. Nu komt er 'n beetje meer leven
in de Rolducsche gelederen en hun aanval-
len worden talrijker, maar de achterhoed~
der gastheeren is steeds 'n seconde eerder
bij de bal. Even voor halftime weet hun
rechtsbinnen met een mooi boogschot den
keeper te verschalken 3-0. Rolduc zet er
nog eens alles op, maar resultaat wordt niet
bereikt, vooral door getreuzel van de voor-
hoede. Met 3-0 treedt de rust in.

Na de thee komt Rolduc er beter in, en
onmiddellijk worden 'n paar mooie aanvallen
ondernomen, die echter door te kort samen-
spel steeds w~.er doodloopen op 't hechte
backstel van Chèvr. De gastheeren werken
zich weer los en na mooi samenspel ver-
dwijnt de bal voor de 4de maal in Rolduc's
goal. Even later wordt onze rechtsback ge-
blesseerd, waardoor een misverstand ont-
staat. Hierv~n profiteert Chévr. door de 5de
goal te maken. Onze rechtsback valt dan uit,
waarna de rechtsbinnen z'n plaats inneemt,
terwijl een invaller het elftal compleet maakt.
Rolduc is nu een geslagen team en Chèvr.
maakt er spoedig 6-0 van. Dan vlamt 't
vuur bij Rolduc weer wat op en eindelijk
hebben ze succes, als de invaller-rechtsbin-
nen in vrije positie de bal toegespeeld krijgt
en onhoudbaar inkogelt 6-1. Chèvr. trekt
aanstonds weer ten aanval en zonder dat er
een Rolduckenaar aan te pas komt is het
7-1, met welke stand het einde komt. De
hoofdfout van de onzen was, dat de half-
linie de voorhoede niet voldoende volgde in
de aanval, waardoor een veel te groote ope-
ning was tusschen beide linies. De meeste
doelschoten waren voor den keeper onhoud-
baar.

Zondag 22 Maart.

Rolduc-R.K.O.N.S. I. Schaesberg (1-0).

Beide elftallen verschijnen volledig binnen
de lijnen en reeds direct na de aftrap ont-
wikkelt zich 'n enthousiast spel met R.K.
O.N.S. iets in de meerderheid. Rolduc im-
mers probeert 't met 'n totaal gewijzigde
halflinie, waardoor 't contact in 't begin nog
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al eens weg was. Maar spoedig komen ze er
beter in en vooral de rechtshalf vertoont dan
een aantrekkelijk spel. Doordat de Schaes-
bergers over een betere techniek beschikken,
wordt er een paar maal 'n zware druk uit-
geoefend op ons doel, maar door het safe-
werk van den keeper wordt erger voor-
komen. Rolduc werkt zich verschillend~ ma-
len los, waarvan 'n aantal zeer vlugge aan-
vallen 't gevolg zijn. Bij een van deze schiet
de rechtsbinnen uit een voorzet van links
schitterend in, 1-0.

R.K.a.N.S. probeert nog voor de rust 'n
gelijk spel te forceeren, hetgeen echter mis-
lukt Na de thee krijgen we hetzelfde en-
thousiaste spel, terwijl de Schaesbergers er
nog een schepje opdoen om gelijk te spelen.
Maar het Rolducsche backstel met den kee-
per aan 't hoofd is vandaag in vorm, terwijl
ook de rechtshalf ondanks 'n opgeloopen
blessure zich kranig weert, zoodat doelpun-
ten uitblijven. Van 't opdringen van Schaes-
berg profiteert Rolduc door plotseling een
vinnige aanval te doen, waarbij de keeper
der gasten geducht aan de tand gevoeld
wordt. Maar ook aan deze zijde blijft succes
uit, zood at Rolduc deze faire wedstrijd op
fraaie wijze won.

Zondag 29 Maart.

RolduC'-Chèvremont I (3-5)

Rolduc had gemeend op eigen te.rrein de
Geitenbergers wel te kunnen staan, dit als
revl:Jnche 9P de 7-1 nederlaag, in 't begin
van dit trimester op 't Chèvr.-terrein gele-
den. Ze kwamen echter bedrogen uit. Chè-
vremont heeft 'n invaller voor den linkshalf,
terwijl Rolduc twee van zijn beste krachten
mist, n.l. den rechtshalf en linksbinnen. Al
direct in 't begin bleek overduidelijk de
betere baltechniek van de gasten, zoodat ze
't eerste kwartier niet voor de Rolducsche
veste waren weg te krijgen. Maar de Rolduc-
sche keeper was geducht in vorm en' wist
zijn heiligdom goed schoon te houden. Ten-
slotte moest hij echter zwichten voor een
onhoudbaar schot van den midvoor der gas-
ten 0-1. Hierdoor kwam er bij de Rolducke-
nàren wat meer fut in, zoodat succes niet
kon uitblijven. Want ruim 5 minuten later
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bracht hun midvoor met 'n prachtige kopbal
de partijen op gelijke voet. Dit succes was
echter van korte duur, want met een schit-
terend schot in de uiterste rechterboven-
hoek wist de linksbuiten van Chèvr. voor de

2de maal onzen keeper te verschalken 1-2.
Rolduc kwam echter er meer en meer in en
wat hun aan baltechniek ontbrak vulden ze
aan door hun enthousiasme. 'n Paar fraaie
aanvallen werden besloten met 'n aantal
goede voorzetten van den linksbuiten. Op
een dezer miste de rechtsbuiten jammerlijk,
maar hij herstelde zijn fout en schoot even
later de bal tegen de knie van den keeper
in doel, 2-2.

Spoedig was het nu ook rusten.
Na rust speelde Rolduc, meer gewend als

't was aan de vlugge Chèvr. spelers, een nog
betere partij als ervoor. Maar ze hadden
pech, toen na 'n kwartier in minder dan
3 minuten Chèvr. 3 goals zette, 'n gevolg
van een kleine inzinking bij de Rolducsche
achterhoede. Ofschoon Rolduc een verloren
partij speelde, zaten de spelers fanatiek op
de bal, waardoor ze even voor tijd door del}
rechtsbinnen de achterstand konden verklei-
nen, zood at met 3-5 in 't voordeel der gas-
ten het einde kwam.

Zondag 17 Mei.

R.K.O.N.S. I-Rolduc6--1.

Zondag speelde R.K.O.N.S. 'n vriend-
schappelijke wedstrijd tegen het Roldusche
elftal, dat zeer gehandicapt was door 't ge-
mis van 4 spelers. Na tweeën fluit de heer
Bloemen de elftallen binnen de lijnen. Rolduc
wint de toss en verkiest tegen wind in te
spelen, maar met de zon in de rug. Direct
is 't 'n verkennen van elkaars krachten. Rol-
duc gaf zeer goed voetbalspel te zien, maar
er waren enkele zwakke plekken in het team.
De gastheeren mogen op een goed gespeelde
match terugzien: het was werkelijk 'n elftal
dat speelde; er werd goed samengespeeld en
de een vulde den ander uitstekend aan. Hun
voorhoede mag er in deze combinatie zijn,
zij bestaat tevens uit vlugge vleugelspelers.
De half-linie was goed en verstond haar dub-
bele taak, de backs waren goed en trapvast,
waardoor de keeper niet veel te doen kreeg.
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Van de wedstrijd zelf kan gezegd worden,
dat er van beide kanten vlug gespeeld werd
en het spel mooi open gehouden werd. Reeds
na enkele minuten opent de O.N.S. linksbui-
ten met een prachtschot de score 1--0. Dan .

domineerende gastheeren een tijdje op de
vijandelijke speelhelft, waarbij ze na een poos-
je de stand op 2-0 brengen. Bij 'n volgende
O.N.S.-doorbraak weet de keeper te redden
ten koste van 'n corner. Deze wordt goed ge-
nomen en in 'n doelpunt omgezet 3-0. Dan
gaat Rolduc in 'n razend tempo er tusschen
uit en hun-midvoor weet na mooi samenspel
te doelpunten 3-1. Als Rolduc weer gevaar-
lijk komt opzetten kan 'n O.N.S.-back nog
op 't nippertje redden. Hierna is 't rusten.
Na halftime is Rolduc direct zeer gevaarlijk
en de O.N.S.-keeper moet 'n pil van den
centervoor stoppen. Als de Schaesbergers 't
dan weer eens gaan probeeren kopt hun mid-
voor schitterend in, maar de bal wordt even
schitterend gehouden. Toch heeft O.N.S.
even later succes als dezelfde speler den
keeper van Rolduc 't nakijken geeft 4-1. Nu
hebben ze de smaak te pakken en in 'n
groote overwichtsperiode weet hun midvoor
er nog 2 goaltjes bij te fokken 6--1. Met
deze stand fluit de scheidsrechter 't einde
van deze faire en vlug gespeelde wedstrijd.

Donderdag 21 Mei.

R.K. Minor I {Kerkrade )-Rolduc 2-1.

Deze match, voor 'n liefdadig doel (St. Vin-
centiusvereeniging) gespeeld, is wel de
mooiste en beste wedstrijd geweest van het
Rolducsche elftal in dit seizoen. Na de 6--1
nederlaag tegen Schaesberg, waartegen met
4 invallers gespeeld werd, was dit nieuwe
elftal, na grondig overleg samengesteld,
werkelijk 'n openbaring. Het vuur en de
kracht van dit oudtijds in de omstreken
zoo vermaarde Rolducsche elftal scheen
weer in de jongeren te zijn gevaren, en
waren de regen en het tengevolge daar-
van zeer gladde veld geen spelbr,ekers ge-
weest, 'n overwinning zou zeker 't resul-
taat geweest zijn. Nu liep 't echter op 'ti
onverdiende nederlaag uit. Wel was Kerk-
rade de onzen, wat individueele baltechniek
betreft, verre de baas,. maar dit 'Yerd direct



go.edgemaakt doo.r o.ns entho.usiast en flink
do.o.rgezet samenspel. Wanneer we dan o.nze
spelers de revue laten passeeren, dan mo.e-
ten we allereerst de lo.ftro.mpet steken o.ver
de backs met den keeper aan 't ho.o.fd. Ho.e-
veel go.ed-o.pgezette aanvallen van de gast-
heeren zij o.m hals gebracht hebben is wer-
kelijk niet te tellen. En waren de backs al
eens gepasseerd, dan was er altijd Miel Val-
len no.g. Dat de nederlaag zo.o.klein is ge-
bleven is gro.o.tendeels aan zijn energiek in-
grijpen te danken. Oo.k o.nze middenlinie,
waarin vo.oral de spil uitblo.nk vo.ldeed goed
en de voo.rho.ede had .aan hen 'n flinke steun.
De vo.o.rho.ede tenslotte zat go.ed in elkaar:
vlug, ko.rt en lang samenspel en flink o.p
de bal.

Over 't spelverlo.op kunnen we kort zijn.
De eerste minuten had Minor 't beste van 't
spel, maar dan ko.men deo.nzen lo.s en de
Kerkrade-keeper beleeft enkele benauwde
oo.genblikken. Een vliegende aanval besluit
o.nze middenvoo.r met 'nschitterend scho.t,
do.ch de paal brengt redding en even later
kopt dezelfde speler de bal uit 'n vo.o.rzet
van rechts rakelings over. Maar 't duurt niet
lang, o.f we hebben succes, wanneer de rechts-
binnen van Ro.lduc met 'n schitterend scho.t
weet te sco.ren 0-1. Hiervan hebben we ech-
ter niet lang pleizier, want Kerkrade neemt
direct na de aftrap de bal mee en na wat ge-
harrewar vo.or do.el depo.neert hun midvo.o.r
half mistrappend tegen de paal het leer in
do.el, 'n do.ffe goal 1-1. Met deze stand
treedt de rust in.Hierna verto.o.nt Ro.lduc
'tzelfde vurige spel, .maar dan breekt plo.ts
'n fiksche regenbui lo.s, waardo.o.r 't spel o.n-
derbro.ken mo.est wo.rden. Bij de hervatting
blijkt dat 't veld zeer glad gewo.rden is, en
allerlei caprio.len van de kant van de spelers
zijn er 't gevo.lg van. Dan krijgt plo.tseling
o.nze rechtshalf kramp en verlaat 't veld,
even later gevo.lgd do.o.ronzen kranigen links-
bàèk Jan, Tro.mp. Invaller is Hub. Huynen,
maar tengevo.lge van 't verlies van deze twee
spelers is er even 'n inzinking, waarvan
Kerkrade dankbaar pro.fiteert. Want met
eenig geluk weet hun midvo.o.r zijn club de
leiding te bezo.rgen 2-1. Daaro.p zet Ro.l-
duc nog eens alles ero.p en gevaarlijkko.-
men ze vo.o.r 't Kerkrade-do.el opdagen..
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Do.ch de gladheid van 't terrein was o.o.r-
zaak, dat achtereenvo.lgens de rechtsbuiten,
de midvo.o.r en de rechtsbinnen misten. Op-
merkenswaard was in deze perio.de o.o.k 't
meeleven van de Rolducsche jo.ngens langs
de lijnen. Met Ro.lduc in de aanval kwam 't
einde van deze match 2-1.

9 Juni.

Ro.lduc's Elftal-Hercules (Co.ll. Ro.ermo.nd)
~5.

In 'n wedstrijd, gro.o.tendeels o.p de Hercu-
les-helft gespeeld, is 't to.ch deze club ge-
weest, die met de o.verwinning is gaan strij-
ken, dank zij haar go.ede verdedigingstaetiek.
en Vro.uwe Fo.rtuna.

Ro.lduc is reeds direct sterk in de aanval,
maar do.o.r 'n paar kapitale blunders 'Van
o.nze achterho.ede wist Hercules de stand al
spo.edig o.p 0-3 te brengen. Hier kan als
vero.ntschuldiging dienen, dat o.nze achter-
ho.ede zeer gehandicapt was do.o.r 't verlies
van haar linksback (Jan Tro.mp) en haar
keeper (Miel Vallen).

To.ch verminderde hierdo.o.r 't entho.usias-
me niet, en eindelijk zien ze hun zwo.egen
beloo.nd, als de midvoo.r met 'n keihard schot
den Hercules-keeper passeert ~1. Met deze
stand gaat de rust in.

Na rust kan men weer 'tzelfde spel zien:
.'n gro.o.t o.verwicht van Ro.lduc, 'n met tact
verdedigende achterho.ede van d~ tegenpartij.
Als na 'n vlugge aanval de Ro.lduc,midvoor
vo.o.r de 2e maal weet te sco.ren, herleeft de
hoo.p bij de o.nzen. Maar spoedig vervliegt
deze weer in ro.o.k,want met 'n schitterende
ko.pbal brengt de linksbinnen van Hercules
de stand o.p 2-4.

No.g weten beide elftallen eenmaal te do.el-
punten, zood at met 3-5 't einde ko.mt in 't
voo.rdeel der bezo.ekers. V o.o.r hun prachtig
verdedigingswerk hadden ze deze overwin-
ning zeker verdiend.

COMPETITIE 1935-1936.

lste Klas.

De beste kansen op de titel gaf men dit
jaar aan Minor, want deze club bracht het-
zelfde elftal in 't veld, waarII1ee ze verleden
jaar 't kampioenschap had behaald. 't Eerste



trimester behoefden ze slechts één match te
spelen, n.l. tegen Pan ta rei, zoodat de strijd
hoofdzakelijk gingtusschen Pantarei en
Sparta, die twee gelijkwaardige tegenstan-
ders bleken.

In 't 2de trimester toonde Minor direct
zijn kracht, maar toch moesten ze éénmaal 't
onderspit delven tegen het enthousiast spe-
lende Sparta. Dit was ook de eenige keer,
dat ze in de competitie verloren en door bij
de volgende ontmoetingen Sparta en Panta-
rei eronder te houden behaalde Minor haast
zonder strijd het kampioenschap.

Sparta I-Pantarei (1-0).

Direct na de aftrap is Pantarei reeds sterk
in de aanval, doch een corner en 'n vrije trap
brengen geen' resultaat. Een vrije trap aan
de andere zijde loopt ook op niets uit. Panta-
rei weet haar overwicht niet te benutten en
succes komt aan de andere kant, als Sparta
uit 'n penalty doelpunt 1-0. Hierdoor aan-
gemoedigd komt Sparta steeds sterker op-
zetten en 't Pantarei-doel ontsnapt verschei-
dene malen aan een doorboring.

Na de rust zet Pantarei er alles op en bijna
voortdurend zitten ze voor het Spartadoel.
Tot doelpunten komt het echter niet. Sparta
bepaalt zich tot verdedigen en doet slechts
sporadisch een tegenaanval. Wanneer de
scheidsrechter einde fluit, is de stand nog
ongewijzigd 1-0.

Pantarei-Sparta I (7-5).

In een doelpuntenrijke wedstrijd gelukte 't
Pan ta rei revanche te nemen voor de wed-
strijd van 14 dagen geleden. In 't begin is
Sparta 't meest in de aanval en wil 't in de
Pantarei-voorhoede niet vlotten. Toch weten
de Philosophen na 'n goed opgezette tegen-
aanval te doelpunten 1-0. Dit eerste succes
gaat spoedig weer verloren, als Sparta uit
'n vrije trap de gelijkmaker weet te scoren
en zelfs spoedig daarop uit 'n penalty no. 2
in de touwen te jagen 1-2. Vóór de rust
weet Pantarei nog gelijk te maken 2-2. Na
halftime trekt Pantarei direct ten aanval en
met succes I Want kort na elkaar moet
Sparta's keeper zwichten voor een viertal
doelpunten 6--2. Plotseling werken dé Spar-
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tanen zich los en 't is 6--3. Beide partijen
geven elkaar nu niets meer toe en achtereen-
volgens wordt de stand 7-3 en' 7-4. Even
voor het einde heeft Sparta nogmaals succes
7-5, met welke stand 't einde komt.

Sparta I-Minor I (3-2)

Reeds direct na de aftrap neemt Minor de
bal mee en met een goed gericht schot doel-
punt hun midvoor 0-1. Eenige tijd blijft Mi-
nor in 't overwicht, maar spoedig werkt
Sparta zich los, waarna het spel op ,en neer
blijft gaan. Onverwachts komt Sparta op e.en
goedkoope manier aan de gelijkmaker, als bij
een terugspelen van de bal op den keeper de
rechtsback van Minor in eigen goal trapt
1-1. 't Spelpeil van Minor zakt dan en
Sparta komt sterk in de meerderheid. In
deze periode weet de linksbuiten van Sparta
met een scherp schot zijn club de leiding te
geven 2-1. Even hierna is het rusten.

Na de rust is Minor beter op dreef, maar
tot doelpunten komt 't niet. 't Spel wordt
ruwer en soms wordt er echt unfair gespeeld.
Bij 'n schermutseling voor het Minordoel
weet Sparta's rechtsbinnen de bal in 't doel
te doen belanden 3-1. Minor zet de tanden
opeen en werkelijk hebben ze spoedig succes
3-2. Maar hierbij blijft het en met deze
stand wordt einde gefloten.

Pantareî-Minor I (2-4).

Bij deze match stond 'n Zuid-Westerstorm
dwars over 't veld, waardoor goed voetbal-
len 'bijna onmogelijk werd. Pantarei had de
doelkeus en verkoos tegen wind in te spelen.
Minor was voortdurend in de aanval en de
weinige goed opgezette tegenaanvallen van
Pantarei hadden geen succes door de blun-
ders in de voorhoede. De achterhoede van
Pantareikweet zich echter uitstekend van
haar taak en wist erger te voorkomen. Rust
ging in met 0-0.

Onmiddellijk na de rust ziet Minor zich
een penalty toegewezen, waarvan geprofi~
teerd wordt 0-1.Pantarei is er dan uit,
waarvan Minor dankbaar gebruik maakt
door haar voorsprong te vergrooten 0-2.

Dan herstelt Pantarei zich en: in 'n snelle
doorbraak scoort haar linksbuiten 1-2.



'n Derde doelpunt door 'n blunder van de
achterhoede doet de herlevende hoop van de
Pantareimenschen weer te loor gaan 1-3.
't Spelpeil wordt danl merkbaar minder. Toch
weten beide partijen elk nog eenmaal te
scoren 2-4, en hiermee eindigt de match.

Minor I-Sparta I (13-1).

Beide ploegen verschijnen onvolledig bin-
nen de lijnen. Vooral Sparta is ernstig ge-
handicapt door 't verlies van vier spelers.
Toch ondernemen ze direct na de aftrap 'n
flinke aanval, waarbij de Minorkeeper ter-
dege op de proef gesteld wordt. Maar succes
komt aan de andere kant. Na 'n mooi opge-
zette aanval scoort de linksbuiten van Minor
onhoudbaar 1-0. Sparta zit er dan flink op,
lorceert 'n corner, die schitterend ingekopt
door den Spartamidvoor even schitterend
door den Minorkeeper gestopt wordt. Even
later heeft Sparta succes, als de spil uit 'n
vrije trap met 'n mooi schot in de uiterste
rechterbovenhoek de partijen op gelijke
stand brengt 1-1. Dan is 't echter voor goed
uit met Sparta, want Minor komt zoo on-
stuimig opzetten, dat 'n ware doelpunten-
regen er 't gevolg van is. Achtereenvolgens
brengen de linksbuiten, de linksbinnen en
de rechtsbinnen van Minor de stand op 6-1,
met welke stand de rust ingaat.

Na de rust speelt Sparta 'n verloren partij,
de fut is er uit en voor Minor is het nu ge-
makkelijk de score op te voeren. Nog zeven
keeren wordt het Spartadoel doorboord en
zoo kwam het einde van deze eenzijdige en
futlooze wedstrijd met 13-1 in 't voordeel
van Minor~

Minor I-Pantarei (3-1).

Deze match werd gespeeld op 'n zeer
zwaar veld, wat niet wegnam, dat er in 't
begin zeer vlug op en neergaand spel ge-
leverd werd. Beide doelen verkeeren meer-
malen in gevaar en 't is de Pantareimidvoor,
die na een kwartier spelens uit 'n voorzet
van rechts onhoudbaar doelpunt 0-1. Minor,
hierdoor niet ontmoedigd, speelt energiek
door en ziet zijn moeite weldra beloond, als
de Pantareikeeper 'n blunder maakt en een
gemakkelijke bal laat glippen. 1-1. Pantarei
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laat hierdoor de moed zakken en hun spel
wordt een slappe vertooning. Toch blijft de
stand tot rust ongewijzigd.

Na. halftime is Pantarei zoo mogelijk nog
slapper, waarvan Minor dankbaar profiteert,
doordat de rechtsbinnen uit 'n scherpe voor-
zet van links doelpunt 2'-1. Even komt er
nog een opleving bij Pantarei en bij een aan-
val zien ze zich een penalty toegewezen.
Deze wordt echter mijlen ver naast gescho-
ten. Als Minor dan spoedig zijn voorsprong
vergroot 3-1, speelt Pan ta rei een verloren
match en zoo behaalt Minor look dit jaar
weer 't kampioenschap.

De stand is hier:

COMPETITIE 2de KLAS

In deze klas waren in 'tbegin de club!';
aan elkaar gewaagd. De eerste wedstrijd
Minor II-Limburgia I leverde 'n magere
3-2 overwinning op voor eerstgenoemde
club. De wedstrijd Minor II-Sparta II ein- .
digde met 'n gelijk spel 3-3. In de twee
volgende matches wist Minor II z'n beide
tege,nstanders met hooge - eenigszins ge-
flatteerde - cijfers te kloppen en aldus be-
slag te leggen op 't kampioenschap.

De stand is hier:

COMPETITIE 3de KLAS.

Hierin is Limburgia Il overwegend de
, sterkste, 't geen blijkt uit de groote overwin-

ningen 5-1, 6-1 en 8-2.
Kl. Rolduc kon in 't begin niet mee en

verloor dan ook met hooge cijfers: 4-0 van
Sparta III en met 5-1 en 6-1 van Limbur-
gia Il. Later kwamen ze er beter in en in hun
4e en laatste wedstrijd wisten ze 'n 2-1
overwinning te behalen op Sparta lil.

ei. .....
ei. - .... Q St:l.'" .. /1)1;;/I) /I) /I) = .0 "OI)til "Ol) "Ol) :-- t:l. "'Cl

Minor I 4 3 0 1 6 22-7 1.50
Sparta I 4 2 0 2 4 10'-23 1.00
Pantarei 4 1 0 3 2 11-13 0.50

ei. ei.- .... ü.. Q
"

u /I) u = 0
"Ol) "Ol) "Ol) > c.. "'Cl

Minor Il 4 3 1 0 7 18.,..7
Sparta Il 2 0 1 1 1 4-,-9
Limburgia I 2 0 0 2 0 3-9



DE BEKERWEDSTRIJDEN.

lste Klas.

Minor, dat men door 't behaalde kam-
pioenschap <;lok hiervoor de beste kansen
gaf, temeer daar Sparta en Pantarei door 't
verlies van eenige hunner beste spelers erg
gehandicapt waren, had vrijgeloot, zoodat de
tWee zwakke re elkaar in de eerste beker-
ronde bestreden. Door grooter enthousiasme
behaalde Sparta I de overwinning en plaat-
ste zich zoo direct in de finale.

Wat niemand verwacht had gebeurde in
de daaropvolgende verliezersronde, waarin
't technisch zwakkere Pantar~i, door zijn ent-~
housiaste supporters gesteund, Minor ~oor
de beker uitschakelde. Wie nu gedacht had,
dat de be~er voor de 3de maal in successie
aan Pantarei zou blijven, vergiste zich, want
in de eerste helft van de finale behaalde
Sparta reeds zoo'n voorsprong, dat deze
door Pantarei niet meer ingehaald werd, of-
schoon ze 'n overweldigende druk uitoefen-
den op 't Spartadoel. Zoo ging de beker dit
jaar aan Sparta over, dat hem door z'n ent-
housiast spel wel verdiend heeft.

Sparta I-Pantarei (3--0).

Beide ploegen verschijnen compleet aan
de start. Pantarei trapt af, maar de Sparta-
achterhoede redt; dan volgen enkele weder-
zijdsche aanvallen, maar gevaarlijk zijn deze
niet. Een mooie aanval van Sparta wordt
met moeite aohtergewerkt. Eindelijk komt
Pantarei in actie, de spil vangt goed op,
geeft over naar de rechtervleugel. Een goed
schot volgt, maar de Spartapaal treedt red-
dend op. Dan volgen er een drietal corners
op de Spartaveste, die alle niets opleveren,
deels wegens 't slepht plaatsen, deels wegens
de schotlooze Pantareivoorhoede. Sparta
onderneemt ook enkele aanvallen, maar
$tfJeds is er nog een Pantareibeen, dat red-
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ding weet te brengen. Bij de rust is de stand
nog steeds dubbel-blank 0-0. Na de rust
zit Sparta flink op de bal en verschillende
malen doet de vlugge voorhoede der Sparta-
-nen de Pantareisupporters vreezen. Dan pro-
beert de spil der Philosophen het eens met
een ver schot van 40 meter afstand, maar de
keeper vangt uitstekend. Plotseling begint
't te regenen en de match moet gestaakt
worden. De volgende dag wordt hij voort-
gezet en na 10 minuten spelen lukt 'tden
linksbinnen van Sparta een corner in 't ver-
laten doel te loopen 1-0. Nu ligt het toch
al zwakke Pantarei er heelemaal uit, waarvan
Sparta profiteert, door dank zij een fout In
de Pan ta rei-achterhoede met een tam schot-
je van 20 meter afstand .te scoren 2--0. Er is
dan nog 5 minuten te spelen. Pantarei pro-
beert nog de eer te redden, maar door' te
langzaam spel worden alle aanvallen gemak-
kelijk gekeerd. Bij een volgende Sparta-aan-
val weet de linksbinnen na fraai samenspel
prachtig voor de 3de maal te doelpunten in
het uiterste hoekje 3-0. In deze stand fluit
de scheidsrechter 't einde van een zeer
slappe match, vooral van de kant van Panta-
rei.

Minor I-pantarei (1-2).

In een enthousiast gespeelde wedstrijd
heeft Pantarei haar kans op de beker be-
houden, waardoor Minor I tevens uitgescha-
keld werd. Reeds direct na de .aftrap ont-
wikkelt zich 'n vurig spel met afwisselende
kansen voor beide partijen. Maar dan komt
Pan ta rei in de meerderheid, doordat Minor,
dat zulk een tegenstand niet verwacht had
~ had Pantarei in de voorgaande matches
niet 'n totaal futloos spel getoond, waar-
door ze terecht twee nederlagen te incassee-
ren kregen - uit 't lood wordt geslagen. Na
15 minuten spelen krijgt de Pantarei-rechts-
buiten van links een bal toegespeeld, die hij,
na Catsberg verschalkt te hebben, langs den
verrasten Minorkeeper jaagt 0~1. 'n Onbe-
daarlijk gejuich gaat op bij de Pantarei-sup-
porters en doet de Minorlui 't bloed in de
aderen verstijven! Ze zijn ietwat ontmoe-
digd, waardoor ze hun anders zoo kalme(?)
spel niet meer weten te behouden en er
wat meer physiekekracht. bijzetten. Pantarei

De stand is hier:

À À- ... vCD v '"
C;I C;I Q) d 0
'011 '011 '011 :>- "'0

Limburgia IJ 4 3 1 0 7 20-5
Sparta III 4 1 1 2 3 8-11
Kl. Rolduc 4 1 0 3 2 4-16



echter, door haar eerste succes aangemoe-
digd en toegejuicht door haar supporters,
speelt enthousiast verder, en weet juist door
deze geestdrift aan te vullen, hetgeen hun
aan baltechniek en physieke kracht ont-
breekt. Toch komt hun doel meerdere malen
in gevaar en alleen aan 't energieke ingrijpen
van de achterhoede met den keeper en den
spil aan 't hoofd is 't te danken, dat de stand
0-1 tot rust gehandhaafd blijft. Na halftime
blijkt de rechtsbinnen van Minor uitgevallen
te zijn en vervangen door 'n frissche kracht,
de spil n.l. van Rolduc's elftal, waarvoor
gedurende de eerste helft bij Minor een in-
valler had gespeeld. Minor zet er nu alles op
en 't doel der Philosophen komt ernstig in
't gedrang. Deze houden echter goed stand
en d,aardoor treedt er bij Minor weer eenige
verslapping in. Wat de Minorlui echter aan
uithoudingsvermogen inboetten, trachtten ze
te vergoeden door bruut geweld. Herhaalde-
lijk moet dan ook de scheidsrechter hande-
lend optreden en zijn waarschuwend gefluit
is niet van de lucht.

Een weerzinwekkende vertooning, die ge-
lukkig niet op rekening gesteld moet worden
van alle Minorspelers, maar van slechts
enkele; moge men in de toekomst tegen dit
onsportieve gedoe radicaal optreden! Als
dan bij 'n schermutseling voor 't Minordoel
de linksbinnen van Pan ta rei de 2de goal
scoort, schijnt Minor de oorzaak van zijn
onvermogen te zoeken in een minder goede
opstelling. Na 'n grondige.' reorganisatie,
waarbij de linksback op de linksbuitenplaats
verzeild raakt en de linksbinnen op de spil-
plaats, kwam Minor inderdaad geweldig op-
zetten en moesten de PhiIosophen alle zeilen
bijzetten om doèlpunten te voorkomen.
Maar wijl hun tegenstanders juist de beste
schutters uit de voorhoede genomen had-
den, was 't voor 't Pantareidoel 'n hope-
loos schieten. Wel forceerde Minor 'n pe-
nalty, die echter rakelings langs de paal ge~
schoten werd. Dan komt Pantarei weer sterk
opzetten, maar even later is Minor weer voor
't Pantareidoel en werkelijk hebben ze nu
succes. Waat de teruggetrokken linksbuiten
lost van af zijn linkshalfplaats 'n schitterend
schot, dat den Pantareikeeper te machtig
bleek ~-2. Nog 7 minuten is er dan te
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spelen, maar daar Pantarei nu met alle man
gaat verdedigen, weten ze de stand onge-
wijzigd te houden. Daarmee heeft Pantarei
door haar enthousiast en fair spel 'n wel-
verdiende overwinning behaald.

Sparta I-Pantarei (4-2).

Na in de eerste bekerronde tegen de
Spartanen de nederlaag geleden te hebben
wist Pantarei in de tweede Minor uit te
schakelen, zoodat de derde ronde weer tus-
schen Sparta en Pantarei zou gaan. Wie ech-
ter gedacht had, dat Pantarei revanche zou
nemen, is bedrogen uitgekomen. Want nou
werd het zelf het slachtoffer van 'n over-
rompelingstactiek" die het de vorige Zondag
met succes tegenover Minor had toegepast.
Sparta immers zat vurig op de bal en door 'n
paar blunders van den Pantareikeeper was
de stand reeds na 20 minuten spelen 3-.().
Wel maakte Pantarei een tegenpunt, maar
de daardoor ontstane verwachtingen werden
spoedig teniet gedaan, want nog even voor
rust maakte Sparta zijn 4de doelpunt 4-1,
zoodat men hun al vast de beker kon toe-
wijzen. Na de rust pakte Pantarei echter zoo
geducht aan, dat nagenoeg de geheele tijd op
Spartaveld gespeeld werd. Aanvallen van
Sparta komen slechts sporadisch voor en zijn
ongevaarlijk, omdat de Spartanen met man
én macht aan 't verdedigen zijn geslagen.
Ware vrouwe' Fortuna 'n beetje meer op
Pantarei's hand geweest, tot 'n nederlaag zou
't nooit gekomen zijn. 't Schieten bij hen wil
echter niet lukken en slechts door 'n penalty
weten ze hun achterstand te verkleinen 4-2.
Ondanks voortdurend zwoegen van Pantarei
komt er geen wijziging meer in de stand.
zoodat Sparta voor dit jaar de beker be-
machtigde.

BEKER WEDSTRIJDEN.

2de KLAS.

Minor II-Limburgia I (2-1).
Beide elftallen tellen één invaller. Minor

wint de toss en Limb. trapt af. Er ontwikkelt
zich 'n gelijk-opgaand spel, maar langzamer-
hand komt Minor in de meerderheid. De
Limb.-achterhoede weert zich echter goed;
toch kan ze niet verhinderen, dat Minor



na ongeveer 20 minuten de leiding neemt.
Dit is voor de tegenpartij 'n prikkel om wat
beter aan te pakken. Enkele opgezette aan-
vallen blijven echter zonder succes. 't V01-
gend oogenblik is Minor weer met de bal er
van door 'n schot op doel. De Limb.-
doelman weet te redden ten koste van 'n
corner. Deze wordt laag voor doel geplaatst,
keeper. en back hinderen elkaar en 't is voor
den Minor-rechtsbinnen 'n kleine moeite om
de voorsprong te vergrooten: 2-0. Met deze
stand treedt de rust in. Daarna is de meer-
derheid van Minor totaal verdwenen. Lim-
burgia onderneemt aanval op aanval. Maar
de Minor-achterhoede met den keeper aan
't hoofd weet voorloopig doelpunten te voor-
komen. Pas in 't laatste kwartier verkleint
Limb. de achterstand tot 2-1 door z'n
rechtsbuiten.

Minor gaat nu verdedigen; Limb. dringt
onstuimig naar voren, maar tot doelpunten
weten ze 't niet meer te brengen, en als de
scheidsrechter einde fluit, is de stand nog
steeds 2-1 voor Minor.

Sparta II-Limburgia I (2-5).

Beide elftallen zijn compleet. Limb. wint
de toss en Sparta trapt af. Deze laatste pak-
ken flink aan, maar de hechte Limb.-verdedi-
ging houdt stand en zet haar voorhoede aan
't werk. Nu is 't woord aan Limb. Bij een
van haar aanvallen zet de rechtsbuiten hard
voor en 'n Spartaman trapt de bal onhoud-
baar in eigen doel 0-1. Sparta beantwoordt
dit met enkele tegenaanvallen, maar Limb.
is niet meer te houden en bij 'n nieuwe
doorbraak jaagt de rechtsbuiten nummer 2
in de touwen 0-2. 'n Paar minuten later
is de stand al 0-3.

De rust schijnt Sparta goed gedaan te heb-
ben, want als de bal door de Limburgers
weer aan 't rollen gebracht is, nemen de
Spartamannen hem direct af en stormen op
't vijandelijk doel af. Limburgia wordt nu 'n
beetje overspeeld en in deze periode lukt 't
Sparta de achterstand tot 2-3 terug te bren-
gen. Maar dit wordt Limb. wat te bar, ze
weten zich los te werken en de linksbuiten
vergroot de 'Voorsprong 2--4. Toch geeft
Sparta zich nog niet gewonnen, maar als de
stand 2-5 is' (door den rechtsbuiten), spelen
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ze 'n verloren partij. Met 2-5 klinkt 't
eindsignaal.

Limburgia I-Minor 11 (4-6).
Minor is compleet, terwijl Limburgia met

één invaller verschijnt. 't Begin is erg zenuw-
achtig. Minor onderneemt de eerste aanval-
len, die alle op niets uitloop en. Limburgia
krijgt langzamerhand 't beste van 't spel in
handen, en na een kwartier spelen weet hun
linksbinnen de bal kalm over den doelman
heen te plaatsen en aldus z'n club de leiding
te geven: 1-0. Minor wil gelijk maken, maar
de Limb.-achterhoede is safe, zoodat er geen
doorkomen aan is. Bij een volgende Limb.
aanval weet de rechtsbuiten de voorsprong
te vergrooten 2-0. Hierna is rusten.

Na de rust is van 'n Limburgia-overwicht
geen sprake meer en in 'n kwartier tijds is
de stand reeds gelijk 2-2. Even later neemt
Limb. weer de leiding3-2. Lang hebben ze
daar geen pleizier van, want al spoedig weet
de linksbinnen van Minor met 'n schot, dat
den keeper volkomen verraste, de partijen
op gelijke voet te brengen 3-3. Kort daarop
maakt 'n Minor-speler hands in 't beruchte
gebied; de hiervoor toegekende penalty
wordt in 'n' doelpunt omgezet 4-3. Nu Mi-
nor ziet dat ze 't niet op 'n' faire wijze kun-
nen winnen, d<;>enze 't anders! I Ze stellen
namelijk een grensrechter aan; die voor de
overwinning moet zorgen. Als de bal zich
op 'ngegeven moment vóór 't Limb.-doel
bevindt, begint de grensrechter met z'n zak-
doek te zwaaien... .de scheidsrechter fluit
. : . .niemand weet wat er aan de hand is. . . .
maar de grensrechter zegt, dat 't penalty is.
Nadat deze genomen is, is de stand weer
gelijk 4~4. .

Even later herhaalt zich 't zelfde spelletje
4-5. Tenslotte scoort Minor in zuiver blii-
tenspel-positie de 6e goal 4-6.

Kort hierop fluit de scheidsrechter einde
en. is Minor op 'n niet al te faire wijze in't
bezit gekomen van de beker.,

KLEIN-ROLDUC.

Beker- en ..choc"~wedstrijden.
Concordia I-Unitas I (2-0).

Onder luide aanmoediging wordt begon-
nen, In't begin is 't spel wat zenuwachtig.



Maar dadelijk blijkt, dat Unitas sterker is en
dat ze een goede kans maken de beker te be-
halen. Concordia moet zich dan uitsluitend
op verdedigen gaan toeleggen. Bij 'n aftrap
'van halfveld komt Concordia door zijn spil
aan een doelpunt 1-0. Unitas zet er dan
alles op en weet Concordia in te sluiten.
Maar de Concordiakeeper is in vorm.
Rust 1-0.

Na de rust zit Unitas dadelijk weer voor
de goal van Concordia. 'n Penalty voor
Unitas scheert de paal, maar jammer aan de
verkeerde kant I Toch weet Concordia nog
eenmaal te doelpunten met een kalm boog-
schot 2-0. Dan verflauwt het spel en heeft
Concordia 'n ietwat geflatteerde zege be-
haald.

Unitas I-Concordia I (1-1).

Deze wedstrijd dachten we Unitas met
flinke Cijfers te zien winnen. Unitas ver-
schijnt met 'n anderen keeper en in gewij-
zigde opstelling. Maar Concordia schijnt
sterker te zijn dan in de vorige wedstrijd.

6i

Hun aanvallen zijn nu veel talrijker en beter
dan die van Unitas. Op vrij gelukkige wijze
komt Concordia dan aan 'n goal door haar
rechtsbuiten 0-1. Na de rust opentUnitas
'n geweldig offensief. Concordia's keeper
heeft de handen vol werk, bijgestaan door
de beide backs. Ze weten dan ook alles te
houden. 'n Penalty van Unitas stompt' de
keeper goed weg, maar bij 'n volgende elf-
meterschop laat hij de bal vallen en een der
Unitasspelers is er als de kippen bij l-I.
De supporters van beide zijden laten zich
niet onbetuigd. Unitas zwoegt,' Concordia
verdedigt. De stand blijft 1-1.

Zoo heeft dus Concordia voor de zoo-
veelste keer de beker. Maar Unitas, moed
houden, 't volgend jaar beterl

Unit as II-Concordia 11(4-1).

In 'n vlugge en enthousiast gespeelde
match wisten de kleine Unitassers met 4-1
hun suprematie over de Concordiajuniores
te bewijzen en zoo de "reepen" in de wacht
te sleepen.

Tennisclub R. T. C.
VERSLAG 1936.

Degenen, die de verslagen van de verschil-
lende clubs regelmatig volgen, zullen wel
eens toLde conclusie zijn gekomen, dat bijna
elk jaar voor de diverse clubs "gunstig" ge-
weest is of "goed geslaagd mag heeten".

Maar als we de werkelijke stand van zaken
nagaan, moeten we zeggen, dat onze tennis-
club in 't begin van dit jaar in zak en asch
zat, toen we het zonder Moderator moesten
stellen. Onze club immers kreeg door de
pastoorsbenoeming van onzen oud-Modera-
tor den Z. E. Heer Linssen een bittere pil
te slikken, omdat hij behalve Moderator ook
altijd onze grootste en vrijwel eenigste dona-
teur is geweest; ja, we kunnen wel zeggen,
dat de club aan hem te danken heeft wat ze
nu is.

De rest van het jaar verliep beter en het
is dan ook voor de club haar .eerste en groot-
ste. succes, wanneer wij den Z. E. Heer Tur-
linas, in de algemeene vergadering, als onzen

nieuwen Moderator kunnen inhalen. Direct
ondervonden we al, hoe hij zich juist in zijn
nieuwe functie geheel en al aan de club gaf
en dat niet alleen door de diverse giften,
maar vooral op ander gebied en dan noe-

. men we hier in 't bijzonder de steun, die we
hebben mogen ondervinden bij de herziening
van het reglement.

Ook het spel bleek een groot succes te
zijn. Dit kwam duidelijk uit door de belang-
stelling voor de competitie-wedstrijden, zelfs
van de kant van niet-leden. Veel jongens
werden daardoor zoo enthousiast dat ze zich
direct als lid opgaven; we hebben zelfs phi-
losofen in onze club mogen opnemen. En
zoo is het te begrijpen dat we met onze tijd
moesten woekeren, om alle leden een rede-
lijk aantal beurten te geven. Want door het
sloop en van de oude baan was het natuur-
lijk onmogelijk aan elk lid afzonderlijk even-
veel beurten te geven als vroeger.



TENNISCLUB R. T. C.

HOCKEY-CLUB "UNITAS".



Ondanks alles wisten we toch in 't begin
van 't seizoen 'n Zondag vrij te maken om
Roermond te ontvangen. Dat deze eerste
ontmoeting zoo uitstekend is geslaagd, heb-
ben we te danken aan de sportieve geest
en vriendschappelijke verhouding die tIJS-
schen beide clubs bestaat. Vooral echter aan
de volle medewerking die we mochten onder-
vinden van allen die er direct of indirect
mee in verband stonden. Het is dan ook heel
begrijpelijk, dat we al ons best deden om
hen nogmaals hier te zien. En toen we hoor-
den, dat de internen van 't Roermondsche
college een. bezoek aan Rolduc zouden bren-
gen, was de zaak spoedig voor mekaar, en
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zoo verschenen op Dinsdag 9 Juni onze gas-
ten voor de tweede maal op onze baan.

Ook deze ontmoeting is volkomen ge-
slaagd. Laten we hopen, dat Roermond eens
revanche zal kunnen nemen op eigen baan,
want de gasten hadden ditmaal heel wat
minder succes als bij de eerste kennis-
making. .

Tot slot van dit jaarverslag een aanspo-
ring tot de leden om hun uiterste best te
doen en hun spelcapaciteiten steeds hoog er
op te voeren, ondanks de beperkte spel-
gelegenheid.

De Secretaris-penningmeester:
JOS.SCHOEMAKER.

Hockey- en Cricket~Club "Unitas".
"We kunnen met genoegen op dit jaar

terugzien,. het is goed geslaagd".
Zoo beginnen gewoonlijk de verslagen, die

op sportgebied in dit jaarboek worden ge-
publiceerd, maar als toch ergens deze tra-.
ditioneele .zin gebruikt mag worden, dan is
het. toch zeker in het verslag van ons" Uni-
tas" over dit jaar.

Het is in alle opzichten een mooi jaar
geweest.

Allereerst kreeg onze club in de persoon
van mhr.. J. Titulaer een moderator toege-
wezen, die' vooral wat de organisatie van
gelden etc. aangaat Unit as tot een meer
ordelijke club gemaakt heeft.

Verder werden onze uitwedstrijden door-
gezet, de uitwedstrijden, die zoo prachtig
meewerken om 't animo voor de hockey-
sport te versterken; dit zal blijken uit de
verslagen.

Er is één verschijnsel vooral, waarop we
trotsch mogén zijn, dat namelijk de sportieve
geest in Unitas zoo goed bewaard blijft, dat
er druk getraind wordt, dat er daarom juist
goed werk geleverd wordt.

We kunnen daar trotsch op zijn, vooral
omdat de algemeene sportieve geest op Rol-
duc hard achteruitgaat.

Die goede. geest moet blijven, de vroeger
ongeachte hockey-sport moet een gunstige
uitzondering maken op die slapheid, die niet
bestaan .mág. onder. jongens!

En als 't veld vernieuwd zal worden,' dan
zal dat trainen,dat goede teamwerk, die
sportiviteit op nog hoogerpeil komen; we
hopen, dat ook de andere tak van sport,
die van dat veld gebruik maakt, dan in die
hockey-club een voorbeeld kan zien, hoe er
met relatief weinig leden toch iets goeds te
bereiken is.

Als we nagaan, dat we van alle wedstrij-
den van dit jaar er slechts één verloren
hebben, en wel van de Roermondscile eerste-
klasser "Concordia", en één gelijk gespeeld
tegen "Maastricht", dat tot de beste clubs
van Limburg gerekend wordt, dan is er reden
genoeg om.ook "Unitas" bij de beste clubs
te noeméÎ1.

De volgende korte verslagen zullen dat
misschien aantoonen.

Unitas-H.E.H.C. (Heerlen) 6-2.

De eerste wedstrijd van dit jaar kan voor
Unitas geslaagd genoemd worden. Niet al-
leen wat het puntenaantal betreft, maar
vooral wat het spel aangaat.

Reeds direct na de bully... valt er mooi
samenspel te constateeren. Vandaar al gauw
'n goal voor Unitas.

H.E.H.C. weet niet te ve,rhinderen dat de
rust met 4-0 aanbreekt. "

Ook na de thee zijn de onzen in de meer-
derheid, hummer vijf wordt in 't Heerlensch
doel' geplaatst.

5



Dan is H.E.H.C. aan de beurt en kort op
elkaar maken zij twee doelpunten. Unit as
besluit met de zesde goal deze wedstrijd,
die in prettige en sportievé geest verloo-
pen is.

H.E.H.e.-Unitas 0-2.

Rolduc, zelf als gast dit keer, wint de toss
en is dan direct in de aanval, een mooie
doorbraak en, voor den H.E.H.e.-keeper ter-
gend langzaam, rolt de bal over de lijn O-I.

N a enkele mooie aanvallen: van Heerlen
is 't weer Rolduc dat succes heeft, 0-2.

Na rust konden geen van beide partijen
meer doelpunten, 't einde komt met een ver-
diende overwinning voor Unitas.

Unitas-Concordia (Roermond) 2-5.

Ditmaal krijgt Rolduc niet de kans om te
winnen, ofschoon de meerderheid van Con-
cordia wel iets te sterk in de doelpunten tot
uiting komt.

De eerste helft was Unitas zelfs in de
meerderheid.

Gedurende de tweede helft zakt Rolduc's
spel erg af, doordat de rechts-back gebles-
seerd raakte. Roermond behaalt dan ook
een overtuigende overwinning.

Unitas-Rapid (Roermonds Bisschoppelijk
College). 3-2 (na verlenging).

In de eerste minuut al heeft Unitas 't
eerste doelpunt gemaakt. Dit ontmoedigt de
College-jongens wel eenigszins, maar toch
zitten ze niet bij de pakken neer en scoren
na een kwartier de gelijkmaker.

Voor de rust maakt onze midvoor nog
,een doelpunt. Rust 2-I.

De tweede helft was zeer spannend en
in de laatste minuut scoort de spil van Ra-
pid de gelijkmaker.

Er wordt tien minuten verlengd; Rolduc's
rechtsbinnen weet dan nog op 't nippertje
voor Unitas de overwinning in de wacht
te sleepen.

Unitas-Maastricht I-I.

Beide elftallen speelden met twee invallers.
In 't begin zag 't er naar uit dat Rolduc
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zou winnen, maar de wedstrijd verliep toch
anders dan we verwacht hadden.

Na een kwartier doelpunt Maastricht 't
eerste, maar Rolduc laat 't er niet bij zitten
en voor de rust weet onze linksbinnen nog
gelijk te maken.

Als de rust is afgeloopen en 't spel weer
begonnen, maakt Unitas kort na elkaar twee
goals, die echter beide door de scheids-
rechters geannuleerd worden.

Ook de verlenging bracht geen verande-
ring in de stand.

Laten we pa deze verslagen, waaruit de
verdiensten van vele spelers kunnen aange-
toond worden, dank brengen aan die elf
kerels, die dit jaar onze mooie ploeg hebben
gevormd.

Zes van hen zullen dit jaar Rolduc ver-
laten, wij danken hen, de meesten hebben
van klein af de hockey-club gemaakt (tot de
sportieve goede club die ze is.

Dank aan het bestuur, dat dit jaar zoo
prachtig z'n taak heeft vervuld, vooral aan
den voorzitter M. Schenk, die mede onze
club vier jaren geleden opnieuw heeft opge-
richt, die al die jaren deel uitmaakte van
't bestuur, aan wiens leiding de bloei van de
laatste jaren voor een groot deel te dan-
ken is.
, Jullie die weggaan van Rolduc, maakt het
goed, denkt nog dikwijls terug aan Unitas,
zooals wij aan jullie sportief voorbeeld zul-
len denken!

Jongens van het tweede elftal en alle
andere jonge spelers, die de toekomst van
Unitas vormt, traint, oefent tegèn de klip-
pen op om Unitas op dit peil te houden I

Denkt eraan wat Unjtas beteekent. Denkt
aan onze reputatie in en buiten Rolduc en
toont, dat de hockey-sport 'f waard is om
enthousiast gespeeld te worden!

Het Bestuur,

Moderator: Mhr. J. Titulaer.
Voorzitter: Jan van der Harten.
Secretaris: Jan Gelissen.

Guus Zonjée.
Joris v. Zinnicq Bergmann.



SCHOOLJAAR 1935-1936.
....................

Leerarencorps
I. Priesterleeraren.

van de Venne Mgr. A. J. M. H., Directeur.
Benoemd 1898.

Janssen J. A. E. I. 1932.
Vliegen M. J. H. 1932.
Jansen J. E. P. M. 1933.
Jenniskens J. Ch. W. 1934.
Meisen P. J. W. 1934.
Flecken J. J. 1935.
Vogels J. A. H. 1935.
Waterval J. M. J. 1935.

Jacobs Dr. J. W. J. J. 1905.
Janssen Drs. L. J. 1910.
Everts Dr. P. E. 1912.
Deumens Dr. A. L. I. 1913.
van der Mühlen Drs. H. J. 1913.
Sittarz Drs. W. F. J. 1914.
Metzemakers J. P. J. 1914.
Reynen Drs. H. M. H. 1915.
Hutschemakers K. C. 1916.
Smits A. M. I. H. 1916.
Brouwers Drs. G. L. J. 1917.
Kurris Dr. J. M. H. 1917.
Zuylen A. H. H. J. 1922.
Adams J. H. 1923.
Stroux Drs. F. A. A. 1923.
Boosten Drs. J. P. 1924;
Turlings H. J. H. 1924.
Pop Dr. L. J. J. 1926.
Huysmans Dr. R. H. A. 1927.
Castermans P. G. F. 1928.
Janssen A..J. A. 1928.
Peeters A. M. J. L. 1928.
Titulaer Drs. J. J. B. 1929.
Bohnen J. H. J. 1930.
Damen J. W. L. 1932.
Geurts P. H. J. M. 1932.

11. Leekenleeraren.

Eck P. J. A. 1910.
Vaessen J. H. 1921.
Ross Drs. A. L. H. 1924.
Willems G. H. 1926.
van Can Dr. H. L. M. 1928.
Burgers Dr. W. A. M. 1929.
de Groot C. A. J. 1930.
Selman Dr. J. 1933.
Veldman D. J. 1935.
Léger G. J. M. 1935.

111. Onderwijzers voorb. school.

van der Heyden A. C. J. 1922 (hoofd).
Zwitserlood J. M. G. 1934.

IV. Muziekleeraren.

Zeyen P. 1901.
Rhoen J. L, 1934.

....................
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Leerlingen van het schooljaar 1935~1936
....

Philosophie Sup.

Berkers Antoon, Helden.
Bey Joseph, Kerkrade.
Bours Joseph, Valkenburg (L.).
Claus Willem, Eygelshoven.
Delhoofen Willem, Heel.
Douven Jan, Brunssum.
Franssen Hubert, Spekholzerheide.
Gelissen Gerard, Sittard.
Gielen Martin, Venlo.
Gulikers Harry, Bunde.
Hafmans Jan, Velden.
Hermens Victor, Amby.
Heynen Guillaume, Maastricht.
Janssen Cor, Venray.
Janssen Willem, Vijlen-Vaals.
Lochtman Hendrik, Kerkrade.
te Locke Willy, Panningen.
Martens Richard, Valkenburg (L.).
Mulkens Jean, Gronsveld.
Niessen Pierre, Roosteren.
Penders Joseph, Dieteren.
Rademakers Nico, Wijk-Maastricht.
Rongen Dominique, Schinveld.
Schlangen Nico, Roosteren.
Slangen Louis, Heerlen.
Snackers Joseph, Munstergeleen.
Storken Jean, Holtum-Born.
Swelsen Pierre, Schimmert.
Verschaeren Jacques, Nederweert.
Widdershoven Willy, Heerlen.
Wijnen Joseph, Kerkrade.

Philosophie Inf.

Bessems Leo, Heerlen.
Bindels'" Joseph, Wassenaar.
Bours Theo, Terwinselen.
Claessens'" Alphons, Berg en Terblyt.
Coenegracht * Wim, Roermond.
Co enen * Jan, Helmond.
Co enen * Piet, Neeritter.
Creusen * Joseph, Brunssum.
Damoiseaux * Joseph, Sibbe.
Flecken * Matthieu, Bingelrade.
Geurts * Jan, Blerick.
Gijskens * Theo, Guttecoven.
Hünen Leo, Bocholtz (L.).
Huybers * Nico, Bergen (L.).
Janssen Frans, Spekholzerheide.
Janssen'" Willy, Krawinkel-Geleen.
Kerckhoffs * Henri, Spaubeek.
Kluijtmans * Jan, Oegstge.est.
Lejeune * Etienne, Maastricht.
Lipperts * Godfried, Margraten.
Lodewick * Emile, Houthem-St. Gerlach.
van de Loo * Gerard, Gennep.
Martens * Piet, Roermond.
Meertens * Chrétien, Maastricht..
Rademakers Jo, Sittard.
R,einders * Henri, Helden.
Rooyakkers * Frits, Meyel.
Sanders * Henri, Roermond.
Suilen * Emile, Swalmen.
Systermans Willem, Valkenburg (L.).
Thomassen * Theo, Roermond. .
Wetzels Frans, Bleijerheide.
Willems * Joseph, Sittard.
Wijnen * Leo, Kerkrade.

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

*) Nieuwe leerlingen van het schooljaar 1935-1936.
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SeIninarie~Gymnasium
6de Klas.

van den Berk Jacques, Holtum-Born.
Claessens Piet, Gronsveld.
Coenen Piet, Sittard.
Curfs Willy, Houthem-St. Gerlach.
Jaspers Emmanuel, Klimmen.
van Loo Joseph, Kerkrade.
Martens Joseph, Valkenburg (L.).
Moors * Henri, Tungelroy~ Weert.
Omloo Egbert, Arnhem.
Paulussen Pierre, Maastricht.
Schijns Marcel, Mechelen- Wittem.
Smits Jacques, Maastricht.
Swenker * Martin, Eindhoven.
Tegelaers Willy, Ammerzoden.
Vallen Emilè, Ottersum.
van de Venne Hans, Nijmegen~
Verheugt Piet, Mierlo. .

van Wersch Florent, Heerlen.
Wolken Gerard, Nieuw-Schoonebeek.

Sde Klas.

Bissinger Max, Amsterdam.
Bloemen Arthur, Schaesberg.
den Boer * Joop, Gennep.
Brand Thom, Wylré.
Dekkers Eduard, Tilburg.
Dirix * Léon, Maastricht.
Förster Henri, Nieuwenhagen.
Geerits Willy, Blerick.
Giesen Frans, Zeddam.
Habets Alphons, Kerkrade.
van der Heyden Frans, Oirschot.
Knops Joseph, Oirsbeek.
van Leeuwen * Antoon, Rotterdam.
Litjens Pierre, Horst.
Lumey Hubert, Simpelveld.
Marcus Gerard, Gulpen.
Olieslagers Henri, Doenrade.
Paes Willy, Chèvremont-Kerkrade.
Rutten René, Maastricht.
Schelfhout *Cor, Kloosterzande.
Wiegersma Jaap,. Deurne.
Zeyen Nico, Chèvremont-Kerkrade.
van Zinnick Bergmann Rob, Vugt.

4de Klas.

Bauman&Laurent, Vaals. .

Bertels Hans, Dev,enter.

Blom Victor, Maastricht.
Bruysten Koos, Stein.
Cremers Pierre, Maastricht.
Delahaye Frits, Nuth.
Gelissen Jan, Sittard.
Hendriks Frans, Kerkrade.
Horbach Hans, Gulpen.
Janssen Leo, Weert.
Jaspers Paul, Klimmên.
Joosten I{<Gerard, Grubbenvorst.
Kuypers Hans, Chèvremont-Kerkrade.
van Loo Otto, Kerkrade. .

Nelissen *Antoon, Beltrum bij Groenlo.
Olieslagers Martin, Doenrade.
Reuwer Wim, Ootmarsum.
Seelen Jan, Reyen.
Smeets Jan, Valkenburg (L.).
Thissen Willy, Schinveld.
Verhey Henk, Didam.
van de Voort Eddy, Heerlen.
Vreuls Eugène, Nieuwenhagen.
Vreuls Frans, Nieuwenhagen.
Weterman Theo, Deventer.
Wintgens Dirk, Heerlen.

3de Klas.

Adriaansens Theo, Walsoorden.
Alberts Jules, Gulpen.
Begheyn Paul, Nieuwenhagen.
Boymans Adolf, Nieuwenhagen. .
Brouwers Bob; Heerlen.
de Bruyckere Gerard, Oostburg.
Caminada Leo, den Haag.
Cammaert Paul, Hontenisse.
Coerver Willem, Bocholtz (L.).
Crolla Alphons, Valkenburg (L.).
Limpens Jules, Amby.
van Loo Paul, Kerkrade.
Loyson Hubert, Nieuwenhagen.
Meens Henri, Berg en Terblijt.
van der. Meulen Frans, Kerkrade.
Paulissen Joseph, Kerkrade.
Pubben Theo, Venray.
Ramaekers Joseph, Gulpen.
van Riet Jan, Stevensweert.
Schoemaker Joseph, Deventer.
Senden Hans, Eygelshoven.
Starmans Joseph, Nuth.
Systermans Antoon, .Valkenburg (L.).



Verhoeve Frits, Makassar.
Weyenborg Adriaan, Lichtevoorde.
Wolfs Emile, Voorburg.

2de Klas.

van Acker Piet, Dongen.
van Alphen Joseph, Maastricht.
Augustus Louis, Kerkrade.
van de Berg, Arnold, Hoensbroek.
Burm Andreas, Nieuw-Namen.
Coppes Jan, Enschede.
Corsius Henny, Maastricht.
Crijns Jan, Hoensbroek.
Damen Lambert, Maastricht.
Erens José, Schaesberg .
Grond Jan, Amsterdam.
de Haes Joseph, Echt.
Hermans Leon, Nuth.
Jansen Frits, Kloosterburen.
Janssen Philip, Nijmegen.
Jaspers Matthieu, Klimmen.
Maas" Joseph, Nuth.
Mertens Joseph, Mechelen (L.).
Pinckaerts Piet, Maastricht.
Salemans Bart, Amstenrade.
Smeets Eduard, Thorn.
Smeets Harry, Ottersum.
Verhaak Christ, Zevenbergsche Hoek.
Verhoeckx Dries, Blerick.
Voorpool Jan, Deventer.
Vrancken Hubert, Kaalheide-Kerkrade.
van Waes Johan, Zuiddorpe.
van Wessum Jaap, Wateringen.
Wolfs Winand, Voorburg.

tste Klas, lste Afd.

America" Albert, Nuth.
Batenburg. Karel, Amersfoort.
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Bischoff Hubert, Kerkrade.
Blom Eric, Maastricht.
Busch .. Jan, Dordrecht.
van Crey Jo, Rosmalen.
Crolla Joseph, Valkenburg (L.).
Crombach Leon, Vaals.
Duysens .. Henri, Mesch.
Emondts * Paul, Terwinselen.
Everts * Piet, Raaite.
Geilenkirchen .. Freddy, Kerkrade.
Habets Chrétien, Kerkrade.
Habets Emmanuel, Kerkrade.
Hellendoorn John, Sawahloento (5: W.).
van Hoef" Pierre, W essem.
Huurman * Jacques, Deventer.
Jongen" Eugène, Chèvremont.Kerkrade.
Seelen Harry, Reyen.

lste Klas, 2de Afd.
Bemelmans Peter, Heerlen.
Linders * Jan, Dordrecht.
Loyson Piet, Nieuwenhagen.
Maas" Jan, Helmond.
Puylaert * Etienne, Zuiddorpe.
RQex Heiny, Rimburg.
van Schagen" Fred, Medan.
Schrijnemaekers Frans, Maastricht.
Starmans * Louis, Nuth.
Starmans" Max, Nuth.
Theunissen * Pierre, Eysden.
van Thiel * Wim, Tilburg.
Vaessen. .. Jackie, Kerkrade.
de Valk * Jan, Oisterwijk.
V oncken .. Nico, Heerlerheide.
Wagemans .. Jacques, Posterholt.
Willemse .. Paul, Eygelshoven.
Wijffels Carlos, Westdorpe.
van Zinnick Bergmann .. Floris, Vugt.

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

Hoogere Burgerschool
Sde Klas.

van Arcken Daan, Nijmegen.
Borghstijn Gustave, Vlissingen.
Heuvelmans Cas, Ell-HunseI.
Heys Karel, Gennep.
Maenhout Bertrand, Sluis Heille.
Martens Jean, Bocholt (België).

van der Sande Herman, Breda.
Schäft1ein Roul, Sarangan.
Schenk Matthieu, Maastricht.
StoItz Wim, Oss.
Veeger Hein, Nijmegen.
Vrancken Joseph, Kaalheide-Kerkrade,



4de Kla8.

Akkermans Leo, Rotterdam.
Bary Hubert, Zevenaar.
Bos CorneIis, Usquert.
Boumans * Jan, Kerkrade.
Braat Adri, Roosendaal.
Brugman Bernard, Geridringen.
Dijkstra Jules, Gendringen.
Eysink Rudolf, Deventer.
Franssen Henri, Venlo.
Gelhard Bob, Deventer.
Goes Frans, Amsterdam.
Heys Henk, Gennep.
Heys Jan, Gennep.
Retel Piet, Padang Pandjang.
Schoemaker Otto, Deventer.
Smeets Marcel, Maastricht.
van Susante Bertie, !len Bosch.
Termote Urbain, IJzendijke.
Tromp Johan, Sneek.
Turk Matthieu, Kerkrade.
Welp Phons, Boxmeer.
Wennekers Rudolf, Utrecht.
van Wessum Theo, Wateringen.
Zonjée August, Uitgeest.

3de Klas, lste Afd.
van Alphen Antoon, Maastricht.
Beugels Nico, Kerkrade.
Bos Frits, Usquert.
Brand Henri, Wylré.
Buck * Peter, Kerkrade.
Cobben Hans, Breda.
Driessens Joseph, Weert.
Drost Simon, Venlo.
Fleischeuer Bob, Maastricht.
Goossens Piet, Gennep.
Henquet Joseph, Eysden.
ten Horn Herman, Maastricht.
Hoynck van Papendrecht Adri, Bergeijk.
Jaartsveld Henri, Groenlo.
Köchen Wim, Spekholzerheide.
de Kock * Rudi, Padang-Sidempoeàn.
Kortmann Gerard, Oegstgeest.
Kremer Hein, Terwinselen.
Tunnissen * Alphons, OeHelt.

3de Klas, 2de Afd.

Jaartsveld * Harry, Winterswijk.
Lemmens * Willy, Gulpen.
Martens Arnold, Heerlen.
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Meulemans Piet, Ravenstein.
Mutsaerts Paul, Tilburg.
Muysson Charles, Batavia.
van Nierop Wim, Langsa (Atjeh).
van Pol André, Buggenum.
Retera Joseph, Beek (L.).
Sikkes Folkert, Gulpen.
Snijders Leo, Nieuwenhagen.
van Soest Jo, Utrecht.
Steppe Henk, Venlo.
Tielens * Léon, Meerssen.
Tromp Hein, Sneek.
Veeg er Jan, Groningen.
van Velzen Jan, Bemmel.
Vullinghs Gert, Horst.
Willemse Kees, Kerkrade.

2de Klas, lste Afd.
Akkermans Denis, Rotterdam.
Athmer Gerrit, Utrecht.
Braat Jules, Roosendaal.
Bresser August, Eygelshoven.
Bruykers Henri, Brunssum.
Catsberg Arthur, Lutterade.
Caubo Joseph, Vaals.
Coppes Leo, Enschede.
van Crey Jan, Rosmalen.
Crijns Alphons, Rumpen-Brunssum.
Diederen Joseph, Nuth.
Dirken Frans, Simpelveld.
Dongelmans * Leo, Abcoude.
Drenth Bernard, Oude-Pekela.
Ebus Paul, Venlo.
Feitz Winny, Apeldoorn.
Gonzales Charles, Batavia.
de Haes * Louis, Eindhoven.
van Hapert * André, Eindhoven.
Hoogstraten Jan, Deventer.
Hunink Antoon, Wij he.

2de Klas, 2de Afd.
Eckmans Pierre, Maastricht.
Geelen * Hein, Kerkrade.
van Nierop André, Langsa (Atjeh).
Rompen * Joseph, Vijlen.
Rouppe van der Voort Rudolf, den Haag.
Ruiters Gerard, Kerkrade.
Schoemaker Hans, Deventer.
Schormans Joseph, Nieuwenhagen.
Smeets Guillaume, Stevensweert.
Smit Jan, Deventer.



Snijders Edgard, Nieuwenhagen.
Sogtoen Johan, Hasselo (bij Hengelo).
Stein Wim, Lonneker.
Tielens * Arthur, Meerssen.
van de Venne Paul, Nijmegen.
Verdijk Thom, Eindhoven.
de Vet Wouter, Gilze.
Vullinghs Henk, Horst.
Wiegersma Pieter, Deurne.
Zantman Hans, Batavia.
van Zinninck Bergmann Joris, Vugt.

lste Klas, lste Afd.
Adriaansens Lodewijk, Walsoorden.
Breukel Tonny, Djember (Java),
Burger Henri, Zeist.
Burger * Kees, Zeist.
Coppes * Theo, Enschede.
Dongelmans * Nico, Abcoude.
Gerards Leo, Heerlen.
Horbach * Paul, Gulpen.
Jaartsveld * Jan, Groenlo.
Janssen Jan, Best.
Leygraaf Jan, Venlo.
Mabesoone René, Oostburg.
Otto ::0Frits, Rimburg. .

Retel August, Padang Pandjang.
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Schins George, Heerlen.
Schoemaker * Wim, Deventer.
Schijns Joseph, Méchehm (L.).
Smeets GuiIlaume, Si Gala Galil BatàngToroe.
van Soest * Henk, Utrecht.
Stein Harry, Lonneker.
Vullinghs ::0Fon, Horst.
Vullinghs Jacques, Horst.
Zwijsen Godfried, Eindhoven.

lste Klas, 2de Afd.
Batist * Philip, Bandoeng.
Beckers August, Ubach o. Worms.
Bury Armand, Maastricht.
Demonte Louis, Weert.
Fliek Jan. Kerkrade.
van Ginneken Karel, Zundert.
Haast Willem, Dong~n.
van Kalleveen * Johan, Nîeuwer-AmstèI.
van der Lande * Piet, Deventer.
van der MeuIen Frans, Eindhoven.
Mooren Jan, Gennep.
van der Sman * Nico, Heemstede.
Többen Huby, Leeuwarden.
Venhoven * Jan, Heemstede.
Vromen Antoon, Brunssum.
Vromen Louis, Brunssum.

..................-

Hoogere Handelsschool.
2de Klas.

Bergmans Jean, Maastricht.
Bücker John, Gilze.
Caubo Willy, Vaals.
Fröger Theo, Medan.
Gerards Emile, Heerlen.
van Hegelsom Frans, Grubbenvorst.
Henquet Henri, Eysden.
Moorman Gerard, Tilburg.
Nijdam Assu, Wageningen.
Sadée Ed, Rotterdam.
Spauwen George, Gronsveld.
Stoffels Frans, Brunssum.
Tromp Jan, Sneek.
van Waes Hubert, Westdorpe.

lste Klas.

ten Berge Hans, Arnhem.
Catsberg Emile, Lutterade.
Drost Theo, Venlo.
Garé Alphons, Beek (L.).
van der Harten Jan, Eindhoven.
van den Heuvel * Marinus, SchijndeI.
Huynen Hubert, Maastricht.
de Koning Frits, den Haag.
Koten Joseph, Amstenrade.
Pappers Joseph, Mechelen (L.).
RühüIessin Willem, Mr.Cornelis.
Spackler * Karel, Eindhoven.
Veen Leo, Hilversum.
Vorstermans Joseph, Arcen.
de Wit Wim, Hilversum.
van de W ouw* Henk, den Helder.
van WyIick * Frits, Venlo.
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V oorbereidende Klas
lste Afd.

Clevers * Joseph, Kerkrade.
Cobbenhagen ... Frans, Gulpen.
CrolJa * George, Valkenburg (L.)

. Crijns * Leo, Nuth.
Drost * Harry, Venlo. .

Engelen * Leo, Kerkrade.
Franssen * Gerard, Venlo.
de Haes * Antoon, Echt.
vàn Heeswijk * Cor, Best.
Hoogstraten * Jacques, Deventer.
Huisman * Lou, W~Iten (Heerlen).
Hupperetz Jan, Gulpen.
Koonings * Jan, Eindhoven.
Kuppers * Joop, Kerkrade.
van Liempd ...Virgilius, Schijndel.
van Loo * Eduard, Kerkrade.
Marinus * Wim, Pangkalan Brandang.
Pinckaerts * Gust, Maastricht.
Russel * Ferdie, Weert.
Schreurs Wim, Vaals.
Steemers Nico, Zutphen.
Voncken * Wijnand, Workum.
Wiegersma * Wieger, Deurne.
Willemse * Henk, Kerkrade.

2de Afd.
Dechesne * Bartho, Leeuwarden.
Ebus * Frans, Venlo.
Groten Willy, Simpelveld.
Hensgens * Jo, Mechelen- Wittem.
Knops * Gaston, Heerlen.
Lenders ,~ Hubert, Eygelshoven.
Loyson * Wim, Nieuwenhagen.
van der Meulen Hubert, Eindhoven.
Mooren * Piet, Gennep.
Nijssen * Matthleu, Maastricht.
Olieslagers'" Noêl, Doenrade.
van Pol * Piet, Buggenum.
Retera * Lucien, Spekholzerheide.
Roukens * Jan, Kerkrade.
Ruiters * Joseph, Kerkrade.
Souren Eduard, Vaals.
SourenJeröme, Vaals.
Sijpkens * Jan, Bussum.
Thissen * Arnold, Schinveld.
Verhaak" Rein, Zevenbergsche Hoek.
Vineken * Arnold, Heerlerheide,
de Wit * Antoon, Hilversum.
Wijffels * Jacques, IJzendijke.

.....................
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PERSONALIA 1935~1936.
............-......

PERSONALIA 1935-1936.

De H. Priesterwijding ontvingen:

M. Kuepers.
1. Nabben.
H. Naus.
H: Opveld.
M. Partouns.
P. Peters.
J. Pisters.
H. Roumen.
W. Schulpen.
E. Senden.
Th. Thijssen.
J. Tindemans.
H. Voncken.
A. Wolfs.

E. Beel.
E. van den Bergh.
W. Coenen.
Jos. Custers.
V. Debets.
H: Gerrits.
Alph. Geurts.
Aug. Geurts.
P. Geurts.
G. van Helden.
M. Henderickx.
E. Hoenen.
J. Jacobs.
H. Janssen.
J. Keulen.

van hèt Bisdom Roermond.

P. Schi-äder.
van de Orde der Jezuïeten.

Pier re Ramaekers.
van de Orde der Kruisheeren.

Frans Helwegen.
Priester in de Slavisch-Byzantijnsche ritus.

Joseph Hermans.
van de Orde der Cisterciënsers.

M. Cramers.
van het bisdom New-Orleans.

De volgende examens werden afgelegd:

Universiteit Nijmegen:

G. Offermans, doctoraal ex. Ned. lett.
P. Geurts, cand. ex. Geschied.
J. Slangen, cand. ex. rechten.
H. Wouters, cand. ex. rechten.
Th. Hendrikse, cand. ex. rechten.
I. Debrot, cand. ex. rechten.
Mr. C. van Haren, promotie Economie.
A. Mertens, cand. ex. rechten.

Universiteit Leiden:

A. Engels, le d. cand. ex. med.
P. Zoetmulder S.J.,promotie Lett. en wijsbeg.
J. Pop, promotie biologie.
H. 1. M. van Can, promotie lett.
W. van Geldrop, promotie W. N.

Universiteit Delft:

J. Meens, cand. ex. med.
Th. Jennekens, cand. ex. med.
J. Simons, semi-arts ex.
J. Loyson, le d. cand. ex. med.
H: van Wylick, cand. pharmac.
J. Vallen, semi-arts ex.
W. Henquet, arts ~x.
J. Jaspar, arts ex.
W. Gruythuysen, le theor. tandartsex.
H. Mesker, doctor. ex. rechten.
M. Schoemaker, cand. ex. med.
A. Hillebrandt, cand. ex. med.

Universiteit Amsterdam:

J. Wegdam, cand. ex. med.
G. Kreyen, semi-arts ex.
A. Verheugt, cand. ex. med.
J. Beuskens, cand. pharmac. ex.

Universiteit Groningen:

A. Annyas, arts ex.
H. Swart, arts ex.

Landbouwhoogeschool Wageningen:

S. Dijkstra, prop. ex.

Technische Hoogeschool Delft:
R. Dooper, ir. ex. scheik.

Handelshoogeschool Tilburg:
A. Ploegmakers, prop. ex.
K. Samson, prop. ex.
K. Breukers, prop. ex.
H. Lebens, prop. ex.
J. Verster, cand. ex.
J. Veldhuis, prop. ex.
B. Lüger, prop. ex.
J. Willekens, doctor. ex.
1. Nijst, cand. ex.



J. Kieven, cand. ex.
R. Nadaud, cand. ex.
J. van Hegelsom, doctor ex.

Technische Hoogeschool Aken:
J.Ruiters, bouwk. Ir. ex.

Techn. Hoogeschool Freiberg (Saksen):

L. Beuken, promotie techno wet.

Surnumerairsex. dir. Belast.:

1. van den Ende.

Cand. notarisex.

H. Tromp, Ie d.
A. Beckers, 2e d.
H. van Mourik, 3e d.
J. Schepers, 3e d.

Ned. M.O.:

J. .Bohnel1.

(De examenlijst is afgesloten 6 Juli.)

Werden benoemd:

tot Pro~onotarius Apostolicus a.i.p.:

Mgr. Dr. H. A. Poeis, Hoofdaalmoezenier
van Sociale Werken, te Heerlen.

tot Ridder in de Orde van den Nederland-
schen Leeuw:

W. M. A. Galiart, lid van Ged. Staten van
Limburg, te Stevensweert.

tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

Mr. B. M. Berger, burgemeester van Venlo.

tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Ir. J. H. H. Bemelmans, algemeen geestelijk
Adviseur en Directeur van den Limburg-
schen Land- en Tuinbouwbond, te Roer-
mond.

P. J. Cremers, Voorzitter van het Natuur-
historisch Genootschap in Limburg en
Conservator van het Natuurhistorisch
Museum, te Maastricht.

J. H. H. Joosten, arts, te Panningen.
H. M. F. Smeets, Directeur van de N.V. R.

Smeets' Meelfabrieken, te Roermond.

tot Commandeur in de Ridderorde van 't
H. Graf:
H. B. Russel, te Nievelstein.
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tot lid van Ged. Staten van Limburg:
Mr. Nico Beckers, te Sittard.

tot Secretaris van Z. Exc. Deckers, minis-
ter van Landbouw:
Ir. 1. Peters, voorheen landbouwconsulent te

Washington en Brussel.

tot lid der Koninklijke Akademie van We-
tenschappen, afd. Letterkunde:
Prof. Dr. F. Sassen, hoogleeraar aan de R. K.

Universiteit te Nijmegen.

tot Officier in de Belgische Kroonorde:
Ir. L. Peters, landbouwconsulent te Brussel

en Secretaris van den Minister van Lànd-
bouw.

Werden begiftigd:
met het Eerekruis Pro Ecc1esil;let Pontifice

van den H. Stoel:
Dr. Fr. de Wever, arts, te Heerlen..
M. Custers, te Heerlen.

met het Grootkruis der Orde "Polonia
Restituta" van Polen:
Z. Exc. Prof. Dr. Ir. H. c.. J. H. Gelissen,

Minister van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart.

met de zilveren medaille "de la reconnais-
sance Française":
E. H. Haenen, kanunnik en em. pastoor-
. deken van Weert.
J. M. Souren, pastoor-deken van Weert.
M. F. Vrancken, arts te Weert.
Jos. Specken, drogist te Weert.

werd benoemd tot Grootkruis in de Kroon-
orde van België:
Z. Exc. Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen,

Minister van Handel, Nijverheid enScheep-
vaart.

tot Ridder in de Orde van de Kroon van
Italië:

Dr. M. W .A. Widdershoven, arts, Heerlen.

OVERLEDENEN.

(achter de naam is het jaar aangegeven,
waarin ze op Rolduc gekomen zijn.)

Jules van de Venne (1886), Onder-voorzitter
van de Kamer van Koophandel, te Echt.



H. Ign. Ant. König (1921), teHolzhau-
sen (D.). .

J. W. Hendriks (1878), pastoor van Beesel.
H. Munnecom (1878), em. pastoor van Kes-

sel, te Weert.
Mr. Maria Jos. Henri Hub. Paulussen (1884),

Lid van Ged. Staten van. Limburg, te
Maastricht.

P. Th. Verheggen (1874), Eere-Kanunnik,
voorheen Prof. en Provo van het Groot-
Seminarie, te Buggenurn.

H. O. J.. J. Motké (1895), pastoor van de
H. Hart-parochie, te Venlo.

p. Th. Peusens (1866), em. pastoor van Lim-
meI, te Wijk-Maastricht.

H. W. D. Hellebrekers (1873), bestuurslid
van de R. K. Werkgeversvereeniging te
Rotterdam, te Lübeck.

P. C. Windhausen (1894), pastoor van Mo-
lenberg~Heerlen.

F. H. Simons (1872), em. pastoor van Hom,
te Handel.

H. J. Pierey (1892), Notaris te Wittem.
Barth. Jac. Jos. de Wit (1889), pastoor van

Groot-Linden.
Alph. Gilissen (1930), te Vaals.
Ant. Jos. Hub. Leuchter (1928), te Kerkrade.
P. J. Hub. Caris (1873), em. pastoor van

Ospel, te Weert.
Mr. Frans Erens (1868),te Houthem-St. Ger-'

lach.
Matth. Willinck (1878), em. pastoor van

Werm (Bèlg.), te Stevensweert.
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Aloysiu5 Gijsbei'tus Fruytier (1895), pastoor
van Boschkapelle. . .

Dr. Rud. van Oppenraay S.J. (1869), Oud-
provinciaal. en Oud-assistent van den Ge-
neraal.

Charles Hubert Dirix (1876), rustend pries-
ter, te Meerssen.

Jean A. J. A. Verheggen (1894),pastoor van
St. Matthias, te Maastricht.

Jean Verstraelen(1900), arts, te Roermond.
G. J. J. Litjens (1908), pastoor van Geys-

teren. .
Noël PijIs (1873),em. pastoor van Wijnands-

rade, te Schinnen.
Jos. Bogaers (1870), te. Helmond.
P. van Rijswijck (1881), em. pastoor van

Maasniel, te Ottersum.
H. A. J. M. Erens (1885), pastoor-deken van

Gulpen. .
Joannes Antonius Geurts (1881),pastoor van

Beegden.
H. G. J. M. van Dortmund (1915),cand. not.,

Terheyden.
Dr. F. M. Wibaut (1870), oud-wethouder van

Amsterdam.
F. I. H. Sassen (1895), Hoofd van het Tele-

foondistrict 's Gravenhage. .
Jozef Windhausen (1885), rustend priester,

te Goch (D.).
Louis Comelis (1879), oud-directeur bij van

Gend & Loos, oud-voorzitter van de Ka-
mer van Koophandel, te Roermond.

C. A. H. Janssen (1908), Kapelaan van Sle-
naken, benoemd rector van Banholt.

-......



IN MEMORIAM.
............

Prof. Dr. W. J. Paimans. t
Wilhelmus Johannes Paimans werd de

18de November 1864 geboren te Wagenberg,
gem. Terheyden (N.Br.), bezocht de lagere
school in zijn geboorteplaats, werd in 1878
toegelaten tot de 1ste klas H.B.S. te Rolduc
en deed in 1882 met goed gevolg 't toela-
tingsexamen tot de toenmalige Rijks- V ee-
artsenij school te Utrecht. Op 22 Juli 1886 be-
haalde hij zijn veearts-diploma cum laude.

Op 1 October d.a.v. werd hij door Ge-
deputeerde Staten van Noord-Brabant be-
noemd tot provinciaal veearts en door 't
Gemeentebestuur van Oss tot gemeente-
veearts te Oss. Reeds zeer vlug was hij in
't bezit van een zeer uitgebreide praktijk
en genoot alom een zeer .goede reputatie
èn als mensch èn als veearts. Ged. Stat.
benoemden hem tot permanent lid der keu-
ringscommissie voor de paarden-fokkerij in
't district Eindhoven, nadat bij de samen-
stelling van 't in 1888 vastgestelde regle-
ment op de paárden-fokkerij in N.Br. meer-
malen <lijn advies was gevraagd. Niet alleen
verwierf hij Ûch groote bekendheid in de
paarden-fokkerij, maar ook bewoog hij zich
op 't gebied der rundveeteelt. In 1899 werd
hij door den Minister van Landbouw toe-
gevoegd aan de commissie voor premie-?'
keuring in de z.g. Kleidistricten van Noord-
Brabant. Naast de drukke praktijk vond hij
steeds tijd om nieuwe operaties en nieuwe,
instrumenten te beproeven. .

Ook op maatschappelijk terrein verrichtte
hij nuttig werk.

Gedurende vele jaren was hij secretaris
en later voorÛtter der afdeeling Noord-
Brabant-Limburg, en later van de afd.
N.Brabant van de Maatschappij voor Dier-
geneeskunde.

In Oss was Paimans lid der plaatselijke
Gezondheidscommissie, mede-oprichter en
voorÛtter der vereeniging "Geloof en W eten-
schap", voor<litter van 't plaatselijk comité
der KS.A. en lid van 't Diocesaan-Comité
der KS.A.

Bij KB. van 28 Augustus 1908 werd hij
benoemd tot leeraar aan 's Rijks Veeartsenij-
school, belast met 't onderwijs in vee-ver-
loskunde, speciale pathologie en propaedeu-
tische kliniek, en leider der ambulatojre en
station dezer interne kliniek.

De combinatie van al deze vakken was
voor één persoon te zwaar, zoodatna enkele
jaren hierin wijziging gebracht moest wor-
den. Paimans werd toen belast met 't onder-
wijs in de vee-verloskunde, <iè geschiedenis
der veeartsenijkunde en met. de leiding der
ambulatoire kliniek.

In 1915 promoveerde hij te Bern tot doc-
tor in de Veeartsenijkunde op proefschrift:
"Das geschlossen bleiben des Cervix uteri
beim herannaherenden Partus des Rihdes".

Verschillende andere publicaties op't ge-
bied der vee-verloskunde verschenen van
zijn hand.

Gedurende 't cursus-jaa:r 1920-'21 was hij
Rector Magnificus der in 1918 tot stand ge-
komen Veeartsenijkundige Hoogeschool,

. welke in 1925 zesde faculteit werd van de
Rijksuniversiteit te Utrecht.

Om gezondheidsredenen vroeg hij in 1928
ontslag uit 's Rijks dienst,wat hem bij K.B..
van 24 Juli 1928 eervol werd verleend,met
dank voor de -vele, den lande. bewezen
diensten:.

Zijn gezondheidstoestand, die reeds lang
door een' sleepende ziekte werd ondermijnd,
was dusdanig verslechterd, dat 't onmogelijk
was zijn functie te blijven waarnemen. Hij
vestigde zich in de St. Annastichting te Nij-
megen, waar hij verbleef, tot de dood op
5 Januari 1935 een einde maakte .aan dit ver-
dienstelijk leven, dat de la~tste jaren ver-
somberd werd door een sloop ende ongenees-
lijke ziekte. "

Hij heeft zijn lijden gedragen met een
moed en gelatenheid, die bewondering en
eerbied afdwongen bij ieder die hem zag.
Geheel zooals hij geleefd heeft, .ru~tig en



kalm, stierf hij, volkomen overgegeven aan
Gods heilige wil.

Bij allen die hem gekend hebben zal hij in
de herinnering blijven voortleven als een
rechtschapen en eerlijk menseh, die, wars
van uiterlijk vertoon, vastberaden en kalm
zijn weg ging.

Moge God hem beloonen voor 't vele
goede dat hij gedurende zijn vruchtbaar
leven heeft verricht I

Een jeugdvriend van den overledene uit
z'n Rolducsche jaren schrijft over hem 't
volgende:

"Dit is wel uw voorrecht, Rolduc,
dat wie onder uw dak heeft ge-
woond en een edel hart heeft, u
nooit zal vergeten!"

Mgr. Dr. R. Corten.

Eheu fugaces labuntur anni, Oei wat
vliegen de jaren! Deze woorden van den
ouden (destijds zoo taaien en saaien) Hora-
tius kwamen mij voor de geest, toen mij het
verzoek gewerd om enkele bijzonderheden
over de Rolducsche jaren van den lateren
Hoogleeraar aan de Veeartsenijkundige Fa-
culteit der Utrechtsche Universiteit Dr. Wil-
lem J. Paimans z.g.

55 jaren is 't geleden, dat ik nogal schuw
en beduusd als nieuweling opzag tegen een
kleine 400 jolig jolende, wilde eh wildvreem-
de jongens. Stond 't huilen mij nader dan 't
lachen bij hun jool? Waarschijnlijk. Maar
ik zag, en zie 't nog, hoe 'n oudere jongen
naar mij toe kwam, mij vriendelijk ~ankeek
en vroeg: "Zeg, ventje, kom jij niet uit Bra-
bant?" "Jawel, meneer"., - "Toe, geef me je
hand en kom mee, met andere jongens uit
Brabant gaan we kastie spelen."

En Willem, want jij was 't, ik gaf je m'n
hand en jij gaf me de jouwe. Daarmee zijn
we toen vrienden geworden en sindsdien 55
jaar lang hOuë en trouë vrienden gebleven.

55 jaar! Wat is er in die halve eeuw tijds
op de lei van 'tgeheugen gekrist en gekrast,
als op een palimpsest, uitgekrabd en over-
gekrabbeld; een wirwar van trekken, van
halen en lijnen I Maar wat daarop werd ge-
griffeld in de jaren der jeugd, dat staat daar
nog altijd in frisch en dUidelijk fractuur-
schrift: zonder eenig hulpmiddel van mne-
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motechniek zie ik nog altijd de goedige
oogen van WilIem, zie ik waarachtig nog de
kleur en de snit van z'n jasje, zie ik nog z'n
tic, dat winden van de horlogeketting om
en op z'n vinger.

De andere kameraden der companie wa-
ren al druk doende met Fénélon's Télemaque
en hadden aan Willem de bijnaam gegeven
van Mentor. Een ware oprechte Mentor was

. ie voor ons. Bij wat jong kattekwaad lachte
hij 't eerst en 't gulst; maar wee bij kwa-
jongensstreken, dan werd ieechtboos, "ach-
terbaks" bracht hij alles wel in 't reine bij
den prefect of den prof, maar "voorbaks"
kregen we de waarheid kalm, doch ongezou-
ten te hooren.

Jij kleine van E. D. uit Amsterdam, leef
jij nog? en zoo ja, zeg, weet je dan nog dat
stiekeme rooken in de toren onder de klok-
ken? ik hoor nog dat onraad boven ons
hoofd - wij weg als de bi , maar voor
jou was 't te laat; Directeur E. loerde en
spiedde tusschen die klokken, maar jij petie-
ter zat er in!

Zeg, herinner je je nog de vermakelijke
historie van T. v.. E. na z'n mislukte wijn-
pr'oef? Wat was Mentor toen boos, tot ie
opeens moest proesten van 'tlachen.

Eens had Mentor mij onder handen geno-
men over wat gekheid tijdens' de studie en
ik hoor hem nog fluisteren: "Speel op, de
cour, 'maar kijk hier in je boek!" Bits beet
ik terug: "Speel jij op de cour en kijk jij in
je boek!" want volgens z'n gewoonte zat ie
meestal te turen naar een vaste hoek in dè
zaal en onderwijl te spelen met pèn of pot-
lood. Eerst jaren nadien heb ik' z'n doening
gesnapt; wat z'n oog in 't boek had gelezen,
dat was z'n geest dan aan 't verwerken, en
had z'n geest 't gelezene verwerkt, dan zat
't vast in z'n geheugen, het zat erin en bleef
erin. Hij had 'n scherp verstand en 'n sterk
geheugen.

Vele en rijke gaven had hij van geest en
hart, en, wat men hoogst zelden ziet bij de
menschen, bij hem waren die gaven volko-
men evenwichtig, geest en hart vormden bij
hem een harmonisch geheel. Hij zelf wist
niet, vermoedde niet eens hqe rijk óf hij was,
daarvoor was hij te bescheiden; maar wij
jongens, och kinderen nog, wij voelden z'n



grootheid van geest en z'n adel van hart.
Wat wij anderen voelden, dat uitte een onzer
typisch: Willem, die wordt.

En wat was Willem gehecht aan Rolduc!
Hij beschouwde Rolduc als zijn tweede te-
huis. Critiek op 't huis of op de leeraren
stond hij nooit toe, dat was hem hinderlijk,
leek hem ondank. En toen ik hem eens
vroeg: "Je verlangt misschien nog een dank~
je, wel drommels waarvoor?" toen antwoord-
de hij heel ernstig: "Omdat het zoo hoort;
voel te geen dank, daar, hoop ik, zul je dank
leeren, en leer je geen dank, dan: tant pis
pour vous!"

En gelijk heb je gehad, jij Willem, de
wijze.

Op allerlei lengten en breedten der we-
reld heb ik velerlei oud-Rolduciens ontmoet,
en ons gesprek liep dan van 't begin tot 't
einde haast uitsluitend over Rolduc. Maar
zonder een eenige uitname leeft bij allen
een dan,kbare herinnering aan dat ouwe lieve
tehuis.

Hier gaan m'n gedachten opeens naar dat
blije weerzien van den oud-companieman N.,
een officier onzer marine, in de haven van
Singapore. Zijn lof en zijn waardeering, juist
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zijn dank trof me zoo sterk, omdat ik die uit
zijn mond het minste verwacht had.

Men vraagt mij wat Willem geweest is als
jongen en ik antwoord: Zie zelf wat hij ge-
weest is als man. Ik heb niemand gekend,
die zich in z'n leven zoo gelijk is gebleven,
een stille, eenvoudige, bezadigde, doodeer-
lijke natuur, een man van eer en geweten,
van orde en plicht, een hartelijk, trouw, en
vertrouwd vriend; daarenboven een diep-
geloovig in-godsdienstig Christen.

Wel hem bij God! In pace!

Nun ging st du heim, wie nach des Tages Last
Ein frommer Landmann spät, mit müden

. Schritten
VomFelde kehrt zu seiner stillen Hütte
Getaner Arbeit froh und süsser Ràst.

Ruh aus, mein Freund! Der Acker wohl
, b~elli

Trug reiche Saat, der mein,e steht im Reifen,
Den Schnitter hör' ich schon den SickeI

schleifen
Vnd ho~fnungsvoll seh ich hinaus im Feld.

(Weber.)

A. G.

Ir. H. W. D. Hellebrekers. t
Onverwacht, ver van zijn vaderstad, in

de oude Hanzestad Lübeck, waar hij voor
ontspanning vertoefde, is de bekende Ka-
tholieke voorman Henri Hellebrekers 29 Oc-
tober l.l. op 73-jarige leeftijd in den Heer
overleden. .

Hij was oud-leerling van Rolduc; daarom
wijden wij gaarne eenige woorden aan hem
in ons jaarboek, dat zich van den beginne
af in zijn sympathie mocht verheugen.

Hellebrekers heeft te Rolduc gestudeerd
van October 1873 tot Juli 1878; hij bekroon-
de hier zijn studie met een welgeslaagd eind-
examen H.B.S. Hij was een begaafde, ern-
stige en diepgodsdienstige jongeman; daarbij
beschikte hij over mooie uiterlijke talenten
van voordracht en muziek en, had hij een
prachtige stem. Geen wonder, dat de Rolduc-
sche heeren régisseurs en speciaal de beken-
de toenmalige Rolducsche musicus B. Pothast

telkens opnieuw voor theatrale en muzi-
kale uitvoeringen op hem beslag legden; met
zijne komst begon Pothast met een nieuw
jongenskoor en weldra kon Directeul," Everts
openlijk in de eetzaal zeggen "que les voix
d'anges étaient revenues à Rolduc." Pothast
teekent in zijn dagboek op, dat Hellebrekers
o.m. optrad en vooral meezong 2 maal in
Athalie (met de mooie koren van Pothast), in
"Der Bischof" (muziek van B. P.), in "Joseph
en Egypte" van Méhul, in Louis XVII
(woorden van Victor Hugo, muziek van B.
P.); bij de tweede opvoering van dit laatste
stuk, bij de prijsuitdeeling van 1878 was Hel-
lebrekers als geslaagd in zijn eindexamen
reeds heen gegaan van Rolduc, doch hij
keerde er terug om de rol van Louis XVII
te vervullen; meermalen vermeldt Pothast
met merkbare trots op zijn leerling, dat hij
zeer krachtig tot het welslagen van zijn mu-



zikale uitvoeringen bijdroeg. Tusschen mees-
ter en leerling ontstond een hechte vriend-
schap, waaraan de dood alleen een einde
vermocht te maken. Ook Rolduc zelf heeft.
Henri Hellebrekers lange jaren zijn belang-
stelling en gehechtheid getoond. Op het Rol-
ducscb ~ priesterkoor, in de oude abdijkerk
legt zijn geschenk, een mooi brandglasraam,
daarvan getuigenis af en meermalen herhaal..
de hij zijn bezoek aan het séjour de son
enfance; schrijver deze:;; herinnert zich nog
met voldoening zijn laatste bezoek, toen
allerlei jeugdherinneringen met vreugde wer-
den opgehaald. '

Na het behalen van zijn eindexamen H.B.S.
heeft Hellebrekers ook aan de Polytechni-
sche hoogeschool te Delft zijn studie met
succes voltooid en is toen in de bekende
zaak getreden van zijn vader. Het ligt niet
op mijn weg over hem als zakenman te
schrijven, wel vraag ik gaarne de aandacht
voor hem als echt katholiek voorman en
strijder, zooals hij zich tientallen van jaren
in zijn vaderstad heeft laten kennen.

In de groote stad Rotterdam, waar de Ka-
tholieken slechts een kleine minderheid vor-
men, is hij onverschrokken en met blijvende
toewijding steeds opgetreden voor de katho-
lieke zaak. Er is nauwelijks een terrein van
Katholieke actie, waarop hij niet vruchtbaar
werkzaam is geweest: als lid en voorzitter
van de Vincentiusvereeniging heeft hij enorm
veel gedaan voor zijn behoeftige geloofsge-
nooten; voedselvoorziening voor hongerigen
in de zeer zware tijden, welke Rotterdam
reeds jaren doormaakt, was een van de wer-
ken van liefdadigheid, aan 't welk hij zijn
krachtdadige steun gaf; het katholiek-sociaal
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vereenigingsleve~, gevraagd door Paus en
Bisschoppen, vond in hem een ijverigen be-
vorderaar; natuurlijk was hij lid (ook be-
stuurslid) van de Katholieke Werkgevers-
vereeniging. De organisatie zijner geloofs-.
genooten op politiek gebied heeft hij mach-
tig gestuwd, wijs geleid en vaal\ ter overwin-
ninggeleid. Dat Rotterdam Katholiek lager
onderwijs heeft en voor enkele jaren ook
Katholiek Middelbaar Onderwijs kreeg, is
voor een niet gering gedeelte aan hem te
danken; ook het streven van de St. Radboud-
vereeniging vond in hem een warmen vriend
en helper.

Het mooie bij Hellebrekers is geweest, dat
hij zichzelf bij al zijn werken en streven voor
de goede zaak nooit gezocht heeft; hij heeft
onbaatzuchtig "payé de sa personne" bij alles
wat hij deed voor anderen en voor de katho-
liekekerk. De hoogste kerkelijke en burger-
lijke overheden hebben zijn. verdiensten er-'
kend door hem tebenoernen, respectievelijk
tot Commandeur in de Orde van Gregorius
en tot Officier in de Orde van Oranje-Nas-
sau, doch ik vind het zoo typeerend. voor
dezen "miles Christi", dat bij de vermelding
van zijn titels ook die staat van "lid van de
derde orde van St. Franciscus"; dat geeft
voor een groot stuk de verklaring van zijn
apostelleven: eerst zelf diep geloovig, vroom
en deugdzaam zijn en dan het zaad van

. Christus' leèr uitwerpen en doen gedijen.
Gaarne brengt Rolduc hulde aan de na-

gedachtenis van dezen oudleerling, dezen
echten "Katholiek van de daad" en stelt het
zijn lichtepd voorbeeld ter navolging voo!'
aan zijn tegenwoordige leerlingen.

Mr. H. Paulussen. t
Tot de oudleerlingen van Rolduc, die se.-

dert het verschijnen van ons laatste jaar-
boek zijn overgegaan tot een beter leven,
behoort Mr. H. Paulussen, op 29 Augustus
1935, overleden te Ma~stricht. Gaarne ge-
denken :wij dezen oud-Rolducien in het nieu-
we jaarboek.

Hij werd geboren te Caberg 1 Augustus
1871, was leerling van Rblduc. vanaf 1884 tot

1900, toen hij met succes hier eindexamen
Gymnasium deed, studeerde daarna Rechten
en vestigde zich in' 1895 als advocaat-proc~-.
reur te Maastricht. In de hoofdstad onzer
provincie is hij 40 jaren werkzaam geweest
op allerlei gebied en heeft hij zich hoogst
verdienstelijk gemaakt tegenover velen. -
Als scherpzinnig jurist genoot hij weldra een
groot. vertrouwen, maar tegelijkertijd heeft
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hij ononderbroken zijn groote talenten ge-
wijd aan tal van instellingen van maatschap-
pelijke, cultureele, politieke en godsdienstige
aard. Vermelden wij o.m. dat hij jarenlang
voorzitter was van het Burgerlijk Armbe-
stuur, 18 jaar lid van de Maastrichtsche Ge-
meenteraad, ruim 25 jaren lid van de Pro-
vinciale Staten, daarvan 15 van de Gedepu-
teerde Staten van Limburg; hij had zitting
in het Kerkbestuur van de hoofdparochiale
Kerk -der stad; de Vincentiusvereeniging
telde hem onder hare leden en voor vele
Katholieke vereenigingen toonde hij zijn
groote belangstelling, was hij een krachtige
steun.

Indien de vraag gesteld wordt, waaraan
Mr. Paulussen het hem zoo algemeèn ge-
schonken vertrouwen te danken had, luidt
het antwoord, dat zulks gemakkelijk ver-
klaard wordt door zijn mooie gaven van
geest en hart. Mr. Paulussen toch was niet
alleen een man met een scherp verstand, die
helder de hem voorgelegde problemen 'door-
schouwde, maar ook een persoon van on-
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kreukbare eerlijkheid. Hij was eenvoudig,
oprecht vriendelijk en dienstvaardig tegen-
over iedereen: zoo was hij het type van den
gemoedelijken Limburger, de algemeen' ge-
ziene en populaire man in stad en provincie.
Daarbij was hij een persoon van diepe gods-
dienstige overtuiging en van degelijke vroom-
heid, iemand, die leefde uit en voor het
geloof, die ziqh voor zijn geloof nooit ge-
schaamd heeft, maar die met zijn mooie ta-
lenten zijn God en zijn Kerk gediend heeft
geheel zijn leven lang.

Hij was en bleef ook een trouwe vriend
van Rolduc; nooit sloeg hij een invitatie
voor een of andere feestelijke gelegenheid af;
hij ontbrak niet op de reunie-dagen en het
laatst mochten wij hem hier begroeten bij de
opening van. de nieuwe aula.

Dankbaar gedenkt Rolduc dezen verdien-
stelijken oud-leerling. Moge hij in betere ge-
westen het rijke loon genieten voor het
mooie en het goede, dat hij deed in het
aardsche levenl

Mr. Frans Erens. t
Wijlen Mr. Fr. Erens was de oudste zoon

uit 'de hooggeachte familie Erens-Menten,
wonende in het bekende oude huis "De
Kamp" te Schaesberg. (De eminente Lim-
burgsche priester en oud-Ieeraar van Rolduc,
Mgr. Dr. E. Menten was de broer vanille-
vrouw Erens). Frans' werd geboren 22 Juli
1857; als elfjarige knaap kwam hij te Rolduc
en had o.m. als klasgenooten Pater Rud. van
Oppenraay S.J., aan wien in dit jaarboek een
mooi opstel is gewijd, en den thans te Baarlo
wonenden Mr. P. Bloemaerts, oud-president
van de Rechtbank te Breda; hij had een zeer
goede aanlèg voor de studie en toonde als
knaap reeds een opvallende neiging voor
Letterkunde; hij was evenwel bestemd om
de rechtskundige loopbaan in te gaan en be-
gon daarvoor in 1873 de studie aan de Uni-
versiteit te Leiden; uitzijn eigen verklaring
weten wij, dat zijn voorliefde voor kunst en
letteren zijn rechtsstudie bemoeilijkt en ver-
traagd heeft. Na enkele jaren vertrok hij uit
Leiden naar Amsterdam; waar hij in 1888 de

Mr.-titel in de rechten behaalde en korte
tijd als advocaat werkzaam was. Ook be-
kleedde hij, al was het maar kort, het ambt
van Griffier bij het Kantongerecht te Veghel
en te Oostburg in Zeeland. Maar vooral in
de hoofdstad had hij zich speciaal bezig ge-
houden met zijn lievelingsstuQie; daar kwam
hij in aanraking met de "Tachtigers" en met
bekende schilders en kunstenaars uit die da-
gen; geregeld hield hij met hen samenkom-
sten en toonde hij een opvallende kennis op
litterarisch gebied, niet het minst van de
Fransche boeken en tijdschriften, die toen
opgang maakten. Hij werd en bleef mede-
werker van "De Nieuwe Gids" en werd alge-
meen erkend als schrijver met een levendige
stijl, van diep doorzicht en van een eigen
persoonlijk oordeel.

Om een idee te geven van zijn schrijftrant
drukken wij' een gedeelte over van een op-
stel; dat indertijd de aandacht trok en om
zijn realistische beschrijving ook niet geheel
onverdiende afkeuring vond,nJ."De Con-
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feren tie van Schaesberg" voorkomend in de
Nieuwe Gids van 1 April 1890.

In 1902 legde hij zijn ambt te Oostburg
neer en keerde hij terug naar zijn geboorte-
huis, waar hij bleef tot 1913; daarna woonde
hij te Haren bij Aken, vanwaar hij verdre-
ven werd door de wereldoorlog, en verbleef
sindsdien achtereenvolgens te Zandvoort,
Heihof hij Heerlen, te Fillinges in de Haute
Savoie in Frankrijk, om vandaar terug te
keeren naar Limburg, waar hij tot zijn dood
gevestigd was in het lieve Limburgsche
plaatsje, Houthem.

De laatste 33 jaren waren uitsluitend ge-
wijd aan letterkundige arbeid. Hij heeft. ge-
werkt tot het einde toe, ook toen zijn
lichaamskrachten ziend er oogen afnamen.
Terwijl zijn betrekkelijk kleine gestalte meer
en meer ineenkroop, bleef zijn geest helder.
Menige lezer herinnert zich wellicht de inte-
ressanteherinneringen, die Erens nog in de
laatste jaren schreef eerst voor "de Tijd"
en later voor "De Maasbode". Van zijn be-
kende werken noemen wij: "Gangen en We-
gen", "Vertelling en Mijmering" en "Litte-
rarische Overwegingen".

Ofschoon de beweging der Tachtigers,
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welke Erens onder haar ijverige voorstan-
ders telde, zeker geen katholiek karakter
droeg, en zelfs door vele katholieken om
haar naturalisme en realisme werd afgekeurd,
is hij katholiek, geloovig katholiek geble-
ven tot het einde toe; zijn belimgstelling ging
voor een niet gering gedeelte naar oude ka-
tholieke schrijvers over het geestelijk leven;
hij leverde zelfs welgeslaagde vertalingen
van de Confessiones van Augustinus, van
de Navolging van Thomas a Kempis en van
"Het Sieraad der Geestelijke Bruiloft" van
Ruysbroec.

In zijn typisch oud-Limburgsche woning te
Houthem - waar hij 5 December 1935 over-
leed - hebben wij hem bezocht en gaarne
geluisterd naar hetgeen hij uit zijn jeugd en
speciaal uit zijn Rolducsche tijd vertelde.

Zijn weduwe, Mevr. Erens-Bouvy, die hem
vooral in zijn laatste levensjaren met haar
opofferende zorgen omringde en zijn werk
tot het einde toe steunde, was bereid eenige
herinneringen van haar man voor ons jaar-
boek te schrijven, welke wij hier dankbaar
plaatsen. Moge haar man bij God het loon
voor zijn rustelooze arbeid gevonden hebbenl

FRANS ERENS EN ROLDUC.

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

Mijn man sprak graag over Rolduc; de ja-
ren daar doorgebracht hadden zich diep in
hem afgedrukt. Hij heeft zijn leven lang
belangstelling en vriendschap behouden .voor
degenen met wie hij daar in engere verbin-
ding heeft gestaan en tot in zijn laatste jaren
heeft hij met eenigen hunner gecorrespon-
deerd, o.a. met den Hoog Eerw. Pater van
Oppenraay, wiens geestige briefjes vol
vriendschappelijke bezorgdheid, gemengd.
met een beetje plagerij, een vreugde vOOr
hem waren.

Mijn man vertelde mij van zijn genot en
zijn overwinningen bij het beugelen en
boogschieten en het heen- en weer-gaan
dier jongens, hun doen, hun bewegingen,
hun gesprekken, hun gedachten begonnen
voor mij te leven, wanneer hij er mijmerend
over sprak. Hij kon verhalen hoe zij b.v.
hadden gedebateerd over het Darwinisme

en over veel andere dingen, over streken,
die zij hadden uitgehaald. Zoo kende ik van
Oppenraay, Bloemaerts, Lurasco, Piet Peu-
sens, Frans Coenen en anderen. v. O. noem-
de hij als de meest intelligente en de best
onderlegde in de klassieken. Met Frans Coe-
nen was hij ter bedevaart naar Isoudun ge-
weest, het genadeoord van Notte Dame du
Sacré Coeur. Van Piet Peusens wist ik, dat
hij alle boeken, die hij mooi vond twee maal
las e~ dit ook in zijn later leven heeft ge-
daan. Van Lurasco vertelde hij, dat toen
deze later in Amsterdam aan de Tijd ver-
bonden was als muzikaal verslaggever, hij
eens bij een toevallige ontmoeting met Kloos
in het bekende locaaltje van Wynand Foc-
kink in de Pijlsteeg, op de Nieuwe Gids was
gaan schelden, waarop Kloos het zijne had
geantwoord. Het speet mijn man, dat hij er
niet bij was geweest om zijn jeugdkameraad
en zijn vriend met elkaar te verzoenen.

Eens toen hij bezig was mij een bespre-



king van van Deyssel's Gedenkschriften te
dicteeren en het gedeelte werd aangeroerd,
waarin deze auteur van zijn Rolducschen
tijd vertelt, kwam hij er zóó in en liet zich
zóó meesleep en, dat ik riep: "Je vergeet
van Deyssel en begint zelf over Rolduc te
schrijven I"

Hoewel hij ook vertelde van zijn leed,
wanneer aan het einde der vacantie het ou-
derlijk huis weer moest worden verlaten,
van zijn verdriet, dat het nu een tijdlang
zou uitzijn met zijn omdolingen door de
bosschen en de hei, heb ik toch den indruk
behouden, dat zijn verblijf te Rolduc in
hoofdzaak een lichte plek in. zijn herinnering
is gebleven.

Hij kon nog hartelijk lachen over de lessen
in de Fransche literatuur van prof. Deutz en
citeerde dan sommige van diens phrasen.
Van de docenten was prof. Thissen, de latere
pastoor van Amstenrade en felle journalist,
de eenige die invloed op zijn intellectueele
vorming heeft gehad. Hij kon enthousiast
van diens lessen over de Ilias vertellen. Hij
zeide, dat diens opmerkingen over het Ho-
merische vers hem toen reeds een goed in-
zicht daarin hadden gegeven. Toen de lee-
raar had bemerkt, dat François Erens uit
pure liefhebberij verzen uit de Ilias vertaal-
de,hàd hij hem bij zich op de kamer laten
komen, met hem nog meer ingaand over de
groote kwaliteiten van het dichtwerk ge-
sproken en hem ook de verzen aangewezen,
die hij beter deed niet te vertalen. Mijn man
zei, dat hij die had genoteerd en zich aan
dien raad had gehouden.

Hij ,kon met schik vertellen, hoe professor
Thissen soms door de gangen kwam geloo-
pen, met een boek in de hand, waarvan hij
zorgvuldig het stof afblies. Hij wist dan, dat
de professor op de bibliotheek een boek had
gehaald, hij kende zijn bewegingen daarbij
en zag in de wijze van het vasthouden en in
het afblazen van het stof een liefkozing van
het boek.

Bij hemzelf heb ik ook altijd opgemerkt,
dat hij een boek in de hand nam op een
zekere teere en vertrouwelijke manier, an-
ders dan de meeste menschen dit doen. Hij
wist ook heel gauw of hij zich de moeite zou
geven het te lezen of niet.
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De literatuur had hem toen reeds zoo zeer
in haar greep, dat hij 's avonds, wanneer
iedereen sliep, zachtjes naar den kleinen
dortoir sloop van de leerlingen der normaal-
school, waar den geheelen nacht een petro-
leumlamp brandde, "die nog al goed licht
gaf", zeide hij er na zestig jaar nog met een
zekere voldoening bij. Daar ging hij onder
die lamp staan en las er meestal Vondel.
Om de kou deed hij een jas aan, sloeg een
bouffante om en zette er zelfs een pet bij op.
Wanneer hij daarvan verhaalde, moesten wij
alle twee lachen over die uitrusting. Hij ver-
telde met groote voldoening van de cham-
brettemet een venster, die hij eindelijk had
gekregen, toen hij in hoogste klas van het
gymnasium was. In den zomer begon hij dan
's morgens om vier uur Schiller te lezen.
Toch geloof ik niet, dat hij er toen al aan
heeft gedacht zelf te schrijven; zijn plan
was in de Rechten te studeeren om een mid-
del van bestaan te hebben. Toch heeft de
literatuur zich niet uit zijn leven laten ban-
nen en ten slotte heeft zij hem overwonnen,
zooals hij in zijn "Vervlogen Jaren" zelf
heeft verteld met een gevoel van weemoed
en zelfs van spijt.

In zijn laatste levensjaren had hij in Hou-
them den oud-leerling van Rolduc, Emile
N eys, teruggevonden, dien hij vooral van de
studiezaal kende en dien hij zich als een
z~er goeden student herinnerde; hij wist ook
de bizonderheid, dat die leerling zijn boeken
en cahiers altijd onberispelijk in orde hield.
Daar ordelijkheid niet de sterke zijde was
van Erens François, en deze zich daar waar-
schijnlijk van bewust was; imponeerde hem
die hoedanigheid altijd sterk, wanneer hij ze
bij anderen zag. Hoewel de ouders van den
heer Neys zich in Luik hadden gevestigd,
zonden zij hun zoon naar het gymnasium te
Rolduc. Na een lange loopbaan als advo-
caat te Luik, was hij gedurende den oorlog
naar Houthem gekomen en was daar geble-
ven. Deze vrome, hoogontwikkelde en be-
minnelijke man, sprak steeds met een zekere
teederheid over de jaren, die hij te Rolduc
had doorgebracht en het was aardig om hem
daar over bezig te hooren met mijn man.
Zij vuurden elkaar aan om herinneringen op
te halen, die een buitenstaander onbelangrijk



konden schijnen, maar die voor hen de sfeer
der jeugdjaren opriepen, waarin zij zich
goed voelden.

Dat er enkele anecdoten werden verteld
over het doen en laten van François Erens
in zijn Rolducschen tijd, beviel aan dezen zelf
niet erg. Als ik dan vroeg of zij gefanta-
seerd waren, kon hij dat blijkbaar toch niet
volhouden. Eens was hij boos op Alfons
Diepenbrock geweest, omdat die er eenige
had verteld in den kring der "tachtigers".
Va,n hemzelf heb ik gehoord, dat toen het
monument voor Johan van Weede op het
kerkhof te Rolduc gereed was en de jongens
het mochten gaan zien, hij er het laatst van
allen, heel alleen, naar toe was gegaan. Op
dien weg had bij den directeur Everts ont-
moet, die dat niet goed schijnt te hebben
gevonden en hem boos had toegeroepen:
"Erens, toujours trop tard, même au cime-
tière!"

Hoewel ik nu spreek over Frans Erens,
wil ik hier over zijn broer Emile een bizon-
derheid aan toevoegen, omdat zij in nauwe
betrekking staat tot Rolduc. Deze vertelde
onlangs, dat voor hem de aanleiding tot het
schrijven van een boek over St. Benoît Labre,
was geweest de voorlezing van een biogra-
fie van dezen heilige in de eetzaal te Rolduc.
Daar hij toevallig dicht bij den voorlezer
had gezeten, had hij hem goed kunnen ver-
staan en het gehoorde, dat zich in zijn geest
had vastgezet, werd na veertig jaar aanlei-
ding tot een boek. De invloed van die lezing
zette zich zelfs nog verder voort, want daar
er eenig verband bestaat tusschen Benoît
Labre en den pastoor van Ars, kwam hij
later tot het schrijven van een werk over
den heiligen patroon der pastoors.

Ik kan mij begrijpen, dat Rolduc op de
oud-leerlingen een zekere fascinatie blijft
uitoefenen. Ik ben er zelf niet aan ontkomen.
Het fraaie complex gebouwen met de zui~
ver schoone kerk, heeft de aantrekkelijke
atmosfeer van een rijk verleden, dat zich
vastknoopt aan onzen tijd, daar uit dit oude
centrum van Christelijke cultuur nog steeds
hooge moreele en intellectueele waarden het
land in worden ilezonden.

S. ERENS-BOUVY..
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DE CONFERENTIE.

De Pastoor van Schaesheuvel zat in zijn
brevier te leze~. Zijn klein-flikkerende grijze
oogjes liepen vlug langs de regels heen, en
hij bewoog zijn lippen en bad luid, terwijl
zijn speeksel het boek besproeide, dat hij
dan met zijn mouw zorgvuldig afveegde zoo-
dra hij het blad omsloeg.

De huishoudster, een magere, lange vrouw,
van omtrent 40 jaren, kwam binnen: -
"Wanneer komen de heeren, heer Pastoor?"

"Om tien uur, Annaberb!" En zij een zuur
gezicht, want zij was woedend dat er heden
weer conferentie bij haar meester was. Zij
ging naar de keuken en begon al vast de
groenten voor het diner op te zetten. Toen
zij den ketel op de ronde opening van het
fornuis wilde plaatsen, viel die haar uit de
handen, en de groenten op de steenen van
den grond. Zij grabbelde ze op met hare
handen, hield ze even.. in een aarden schotel.
onder de pomp, en zij zette ze neer op het
vuur. "Er is immers niets vuils meê gebeurd",.
mompelde zij in haar eigen. Er werd ge-
scheld. "Daar zijn ze al en 't is ,nauwelijks
half tien! die zijn ook gepresseerd, dezen
mprgen." En zij slofte naar de deur.

"Dag Annaberb, hoe gaat het. kind?"
"O!. goed, heer kaplaan," en een groote,

dikbuikige kapelaansgestalte stapte naar bin-
nen, veegde zich met een rood en zakdoek
het zweet van het voorhoofd en zei: "Waar
is de heer pastoor?" "Hij is nog aan het
brevier bezig," zeide de meid. "Nu, dan ga
ik nog even in den tuin, u hebt immers aard,
beien I"

"Goed, kaplaan, maar u mOet ze niet all~-
maal opeten."

"Wees daaromtrent gerust, beste kind."
Annaberb~s humeur was door het binnen.-

komen van den kapelaan opgehelderd; ~ij
hoorde nu met genoegen het koken van de
worteltjes in den ketel, die als goudvisschen
dansten en sprongen en doken en tezen en
knapten in het zingende water. Zij zou van
middag eens haar best doen, dacht ze. Als
het eten goed was, zouden de kaplaanl) en



niet minder de heeren pastoors haar vrien-
delijk toeknikken, haar zacht op den rug
kloppen, terwijl zij de schotels op tafel zette.
Zij had veel porties. Een soep met vermi-
celle, dan een flinken grooten rostbeaf, die
wel bijna geheel op zou gaan, daarbij aard-
appelen; vOor de tweede portie, braadworst
met bloemkool, dan, ham met worteltjes,
dan vier hanen met kom pot, en vervolgens
sla met pastei. En dan nog zou zij een pud-
ding maken. Dit kon zij beter dan Mieke,
de meid van den pastoor van Kerkrade, die
anders het beste kookte in den geheelen
omtrek. En zij wreef zich in de handen. Maar
daar ging al weer de schel.

"Dag, Annaberbl" En voor zij iets had
geantwoord verscheen de heer uit het ver~
trekje van links in de gang en riep: "Dag,
Heerlen, hoe gaat 't je?" Waarop deze ant-
woordde: "Dag, Schaesheuvell"....

De deken van Heerlen was een kleine man,
met roze gezicht, schitterende, zwarte oogen
en lang zilverwit haar. Hij was erg doof,
wat hem het biecht-hooren zeer lastig maak-
te; zoodat hij een horen moest gebruiken,
waardoor zijn parochianen hunne zonden tot
zijn bewustzijn brachten. Zoo was het gekó-
men, dat er steeds minder menschen bij hem
kwamen biechten, waardoor hij gevaar liep
van zijn invloed in de parochie te verliezen.
Hij had zich daarom op het preeken gewor-
pen en zoo sprak hij dan soms een uur lang;
zijne woorden waren steeds eenvoudig en bij
voorkeur eene imitatie van bijbelsche ver-
hevenheid. Zijne beschaafde manieren had
hij gekregen toen hij rector was in een kost-
school in het zuiden van Limburg, waar
adelijke jonge meisjes hunne opvoeding ont-
vingen. De nonnen, die de kostschool Blu-
menthal bestuurden, waren meestal dames
uit den italiaanschen adel en zij spraken veel
met hem over Cavour, die de neef van de
"dame supérieure" was.....
. . . . . .. ... .....

't Was langzamerhand tien uur geworden
en het kamertje was gevuld met 16 zwarte
soutanen, waarop de vroolijke hoofden van
geestelijken glommen. Het was een gebabbel
en een gebrokkei van volzinnen in den grij-
zen sigarenrook, waarin de roode en witte
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zakdoeken verschenen en dm verdwenen: . ..
. ................
, - "En nu, mijne heeren, zullen we maar

eens doorgaan," en hij opende de deur. Allen
stonden gereed in wachtend verlangen. -
"Aan u, heer confrater," zei hij tot den deken
van Heerlen, die met een fijn glimlachje en
kleine buiging voor de eer van het eerst-uit-
te-gaan gevoelig scheen. Hij ging dan ook
deftig voorop, met het hoofd naar achteren
en zijn zilverwitte haren ver hangend over
zijn rug; de anderen volgden, pratend met
grove goedigheid tegen èlkaar....

. . . . .. .
In het midden zat de deken van Heerlen

en liet met eene beschaafde waardigheid
zijne oogen om de langwerpig-ronde tafel
gaan. Matwit lag het tafellaken; spreidend
over de tafel het vroolijk wit der etensgezel-
ligheid; zestien borden blonken rond in hun
glanzend porcelein, en de bier- en wijngla-
zen, doorzichtig en helder, waren bespren-
keld met lichttikjes als schitterende dauw-
droppels op bloemkelken. De zilveringvan
vorken en lepels glom kostbaar, liggend in
orde tusschen het porcelein en het glaswerk.
In een porcelein-kom gloeiden de aardbeien
in een zacht rood-donzig en trekkend de
hoopvolle blikken.

Maar hoog boven de tafel en hare beko-
rjngen begon de deken van Heerlen te oree-
ren, de vraag opwerpend, over den disch,
naar den pastoor van Schaesheuvel, die be-
gonnen was uit een rook ende soepkom te
scheppen: - "Wat zegt gij dan van Frank-
rijk, zouden ze weldra een koning krijgen?"
- "Zoolang de vrijmetselaars daar regeeren,
kan daar tiiets goeds komen," zei de pastoor
van Schaesheuvel. - "Ja", zei de pastoor
van Kerkrade, een groote, gebogen man, met
een kaal hoofd. "Die moesten er nog eens
een hebben zooals de óude Napoleon, dan
zouden ze wel koesjes zijn:'
- "De Pruisen deugen ook niet," riep een

ander en slurpte heel hard een lepel soep
naar binnen, sprekend in zijn bord, gen oege-
lijk boven den geurig en vleeschwalm der-
gele, vettige soep.
. . . . . . . . . '. . . . . . . . .

Anneberb, plezierig en bedeesd door al die
zwarte heeren" droeg de schotels op, die



allen vlug dampten, versch van het vuur.
- "Zeg, kind," zei een pastoor.
- "Wat, Heer?" En hij klopte haar op

den rug: - "Ge hebt goed gekookt. Ge kunt
het." - "Ja, ja", zei Anneberb, trekkend
een dommen glimlach van tevredenheid en
schuddend het hoofd, toegevend.

De pastoor van Schaesheuvel sneed voor,
de ellebogen breed uit elkander en stootend
de gezichten en neuzen van zijn buurlui,
maar hij ging door, snijdend en drukkend op
het mes met de vleezige vingers, en hijgend
met open mond en knorrend en morrend
tegen het stompe mes. Hij liet het vleesch
rechts en de groenten links rondgaan, dat
het op de handen, als op een golving van
water, op en neerging in den pratenden en
lachenden kring der zwarte mannen.

De woorden schoten nu talrijker en talrij-
ker over den disch, geuit met hevige ge-
zichtstrekken in de opwelling der discussie,
over het recht van eigendom op een haas,
volgens de lex naturalis. - "Dat is een
gansch. andere zaak," riep er een, voortdu-
rend, tegen de voortrukkende argumenten
van de overzijde der tafel. En hij hield er
zich bij: - "Het is een gansch andere zaak,"
en ik zeg het nog eens: - "het is een gansch
andere zaak," en hij zweeg, tevreden in zijn
zegevierende oppositie.

De hanen gingen rond, zacht-gelige en wit-
te stukken, malsch en sappig, jeugdig vleesch.
Iedereen keek naar pastoor Knops. - "Je
krijgt ze. Ben niet bang." En toen hij den
schotel voor zich had, sneed hij zorgvuldig
de kammen van de koppen, die hij als het
fijnste gerecht beschouwde dat er was. Hij
was bekend in de dorpen van den omtrek
als de liefhebber van hanekammen, en hij
kende aan den smaak van de kam den
ouderdom van den haan; hij vertelde de
kwaliteiten van de beste soorten, het smel-
ten er van op de tong, zoodat ge soms niet
eens noodig had er in. te bijten.

Pastoor Knops was niet gemakkelijk in
zijn parochie, en men schertste over den
coup d'état (zoo noemde men het) dien hij
onlangs had uitgevoerd. Hij had namelijk al
de vier leden van zijn kerke raad ontslagen
en vier nieuwe benoemd, wat in zijn dorp de
tóngen deed los komen en de kroegen met
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twistende groepen vulde. Toen men hem
over zijn coup d'état sprak, zette hij zijn
hoofd stijf in den nek en riep: - "Had ik
geen gelijk?" - "Ja," riepen zij allen aan die
zijde van de tafel en - "de pastoor heeft
het recht te doen in zijn parochie wat hij
goedvindt." Pastoor Knops was nu de man
geworden, naar wien aan die tafelzijde de
woorden werden gericht....

. .
Doch steeds oreerde de waardige deken

van Heerlen, en toen hij uitgesproken had,
zeide hij tot den gastheer: - "Kom, Schaes-
heuvel, geef eens een paar v~n die "Marco-
brunner". De pastoor van Schaesheuvel vond
dat niet plezierig, hij gaf niet graag weg van
zijn beste wijnen. Ook hield hij alléén het
toezicht over den kelder en wilde niet dat
Anneberb zich met den wijn bemoeide. Maar
hij ging weg en kwam weldra terug' met
eenige, met nattig zand bedekte flesschen,
gevuld met goudgelen wijn. Allen keken met
gretige oogen en dronken hunne glazen leeg
tot den laatsten druppel; eenige veegden ze
uit met de servetten, om te proeven den
geurigen goudwijn. Zij wachtten metonrus-
tige tongen, dat de deken het signaal zou
geven en jawel: - "Nou, Schaesheuvel, op
je gezondheid." En de goudschitterende gla-
zen gingen in de hoogte, naar de reikende
lippen, en lang gingen 4e kelen op en neêr.
En ieder zei tot zijn buurman: - "Dat is wat
fijns, zoo iets heb ik in lang niet meer ge-
dronken," en zuchtte .

.. ...
Maar de deken van Heerlen, die als een

der fijnste wijnproevers bekend was en op
vele kasteelen en bij voorname families in
Limburg en België had gedineerd, wierp de
vraag op: - "Raad eens, waar ik de fijnste
flesch heb gedronken in mijn leven?" Nie-
mand wist het en toen zei hij kalm en ge-
wichtig: - "Bij den ouden burgemeester van
Schaesheuvel. Ja, dat is lang geleden, wij
hadden een kaartje gelegd, de onderwijzer
Vliegen, de oude burgemeester en ik, het
was op Driekoningen-avond, en toen zei de
oude burgemeester, gij herinnert je hoe hij
kon doen: - "Wacht," zei hij, "ik haal jelui
eenS wat goeds," en hij kwam weer terug
met een paar flesschèn. Je kon niet zien dat



het glas was, zoo was het zand er om ge-
kleefd. Zijn jas was vol spinnewebben. Maar
ik zeg u, dat was ietsl en nog wel uit 1811." -
..He!" zuchtten de hoorders, "ik wou, dat ik
er bij geweest was." .

Maar er werd gescheld. - "Wie zou dat
zijn?" .zeiden eenigen en zwegen. De deur
ging open en de directeur van Rode, met
een glimlach op zijn gezicht, trad naar bin-
nen. Allen stonden op, in eene verwarring
en een geschuifel der stoelen. De directeur
ging zitten naast den delçen van Heerlen en
vroeg welk nieuws er was. Alle gesprekken
waren plotseling gestuit, ieder zette een
ernstig gezicht en de jonge kapelaans keken
heimelijk boos naar hun ouden meester, want
zij waren te Rode op kostschool geweest.
Doch de directeur lachte beminnelijk, en
streek zijne knoestige kommandeerende
hand door zijn zwarte, stijve haren, als plis-
send zijn zoo even afgezette bonnet. Als
directeur eener kostschool zat hij neer in
een provinciale gewichtigheid. Hij dronk een
glas Marcobrunner en wenkte met het hoofd,
bij het proeven, de rimpels en oog en gewich-
tig goedkeurend naar de hoogte.
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De pastoor van Schaesheuvel, gevleid,
zeide: - "Marcobrunner, heer directeur."

De directeur kon echter niet langer blij-
ven, hij had slechts even willen rusten, zeide
hij, want hij was op wandeling terug naar
zijn kostschool. Hij stond op, na beloofd te
hebben weldra te komen dineeren en een
fijne fIesch te drinken, en allen zagen hem
gaarne vertrekken. Het gezelschap was nu
samengegroeid in gevoel door een praten en
twisten en lachen en grappenmaken. Ieder
had zijn positie ingenomen, duidelijk voor
zich zelve en duidelijk voor de anderen. De
scheur, door het verschijnen van den direc-
teur ontstaan, was weder verdwenen, en bab-
belend en ratelènd gingen weer de tongen,
en de sigarenrook werd dichter en dichter,
men dampte ferm en dronk nu rooden wijn,
een gewoon wijptje, want men zou het toch
niet meer proeven, dàcht de gastheer. Men
klaagde hier en daar over de sigaren en zei,
dat het tabak was om vliegen mee weg te
jagen... .
. .. .............

FRANÇOIS ERENS.
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Bij een afscheid.
........

Bij de aanvang van ons vierde lus~rum past
het ons een woord van oprechte dankbaar-
heid te wijden aan Mhr. L. Linssen, die we-
gens zijn benoeming tot pastoor van Heu~
gem niet meer als ,redacteur van Rolduc's
Jaarboek optreedt.

Hij behoorde met Prof. Dr,. F. Sassen tot
de oprichters van ons Jaarboek. Met waar-
deering memoreeren wij op deze plaats het
vele, dat hij voor ons jaarboek gedaan heeft,
op welk een bewonderenswaardige wijze hij
zijn functie heeft vervuld" hoe hij de band
tusschen de oud-Rolduciëns en Rölduc heeft
doen blijven bestaan en versterkt.

De lezers, die onze reünies bezochten, zul-
len zich nog steeds Prefect Linssen herinne-
ren, hoe hij met zijn beminnelijke vriende-
lijke glimlach de Reünisten bij hun aankomst
in het "séjour de leur enfance" verwelkomde.
Rolducien in nierg èn been' voelde hij zich
in die dagen frisch en opgewekt te midden
van zijn vele vrienden, die hun aanhankelijk-
heid aan Rolduc kwamen versterken. Wat
laaide dan zijn geestdrift op, wanneer hij de
Reünisten rondleidde door die onmetelijke
gebouwen, door het bosquet, en de wande-
ling leidde naar Herzogenrath, waar allen
hun vroegere herinneringen konden opfris-
schenl

De verzorging van een jaarboek eischt veel
werk. Maar ondanks de drukke en beslom-
merende bezigheden, die de prefectuur met
zich brengt, werkte hij toch met enthousias-
me en liefde aan de hem toevertrouwde taak.
Voor vele menschen beteekent de vervulling

der dagelijksche plichten een harde nood-
zaak, waaraan veel vreugde en moeite moet
worden ten offer gebracht. Maar Pref. Lins-
sen wist zich met blijmoedigheid te geven
aan zijn zeer verantwoordelijke en lang niet
altijd zonnige taak. Die blijmoedigheid, die
innige toewijding, waarmede hij de toegene-
genheid wist te verwerven van zijn leerlingen,
gaf hem ook de tijd en de lust om ons jaar-
böek vooruit te stuwen. En wanneer we
thans kunnen cönstateeren, dat het jaarboek
door alle jaargangen heen - en we beginnen
hiermee de 16de jaargang - steeds op hoog
plan gebleven is, dan is dat voor, een niet
gering deel te danken aan zijn geestdriftige
onvermoeide medewerking. Zijn heengaan
laat dan ook op Rolduc een groote leemte
achter.

Het is niet de ,gewoonte verder uit te wei-
den over het werken en leven van leeraren,
die Rolduc verlaten; zulks geschiedt slechts
bij hun dood. Bij het vertrek van een mede-
redacteur van 't Jaarboek mag echter een bij-
schrift niet ontbreken.

Wij kunnen niet anders dan hopen, dat het
pastoor Linssen in Heugem, de nieuwe plaats
zijner vestiging, in alle opzichten goed en
naar wensch moge gaan, dat ook zijn nieu-
we werkkring, onder Gods zegen, vruchtbaar
moge zijn.

Moge het jaarlijksch verschijnen van zijn
"zorgenkind" hem steeds nieuwe vreugde
verschaffen en zijn herinnering levendig hou-
den aan de instelling, waaraan hij zoo ge-
hecht wasl

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



Het zilveren Priesterfeest van den Z.E. Heer L. Janssen.
.. ........

Na zes jaren mocht Rolduc op 1 April
w(j(jr eens het zilveren priesterfeest van een
zijner leeraren vieren. Er waren onder de
leerlingen er dus maar weinige, die reeds
zulk 'n echt huiselijk feest hadden meege.
maakt, maar de viering is dan ook zoodanig
geweest, dat allen er zich over verheugen,
dat - indien de berekeningen niet al te zeer
in de war worden gestuurd - er in de vol.
gende jaren weer geregeld zullen komen!

Het begon - na uitslapen natuurlijk "-

met een algemeene H. Communie. Het
hoogtepunt was de plechtige Hoogmis in
onze feestelijk versierde kerk (een van de
vele waardigheden van den jubilaris is die.
van "sacrista", zoodat men b()grijpt, dat de
kosters hun uiterste best gedaan hadden om
alles tiptop in orde te brengen). Hadden
allen in de H. Mis zich in lof en dank en
smeekgebed met den feesteling vereenigd,
in het Te Deum zongen allen met hem hun
blijde vreugde jegens den Gever van alle
goed uit.. .

Om kwart Vóór twaalf was het voltallig
leerarencorps met de leerlingen verzameld
in de aula - die zich voor zulke gelegen-
heden uitstekend bleek te leenen - om den
zilveren jubilaris, die van familieleden en
vrienden omringd was, te huldigen. Namens
de leerlingen bood Henk Willemse in een
keurig gedichtje bloemen aan en vertolkte
Fr. van der Heyden met de woorden van
Guido Gezelle (Dankgebed na de H. Mis)
wat er in hen leefde aan eerbied en hoog.
achting voor het priesterschap. De president
derphilosophen, Hub. Franssen, schilderde
in '11.hooggestemde rede de waardigheid en
verhevenheid van den priester als "alter
Christus" en dankte nog bijzonder den jubi.

laris voor zijn Eorgen als moderator van d.
academie St. Augustinus.

De Hoogeerw. Heer Directeur, die reeds
eerder (evenals Mhr. J. Eck namens de lee-
kenleeraren) in beperktere kring zijn waar.
deering en gelukwenschen had uitgesproken.
vertolkte nog eens aller oprechte gevoelens
in een warm en hartelijk woordje. Evenals
's morgens koor en orgel. had nu het orkest
het zijne bijgedragen om een echt feestelijk
karakter aan de plechtigheid te geven.

Ontroerd dankte de feesteling allen, die
door woord of daad hun gevoelens zoo óp.
recht hadden geuit, en betrok in die dank
ook hen, die. niet meer aanwezig, toch niet
vergeten mochten worden op die blijde dag:
zijn ouders en vroegere leermeesters.

Wat de verdere dag bracht, vindt men
elders in dit jaarboek: de tooneeluitvoerlng,
door muziek aangevuld in de pauzen, van
"Ferdinand Verbiest" door Cy~iel Ver-
schaeve, wekenlang door de Z. E. Heeren
Bohnen en Smits voorbereid, en zooveel te
zien en te hooren gevend, dat de orde van
de volgende dag 'n ingrijpende verandering
moest ondergaan.

Sluiten we onze herinneringen af met 't
mooie gedichtje, door onzen leeraar Mhr. J.
Eck voor deze dag bestemd: .

PRIESTER! - ist ed
Ein Mann nach Gottes Herzen!
Der eigne trägt und Anderer Schmerzon.
Ein Diener an dem Wort!
Der Sünder Zuflucht und der Schwacher

Hort!
Ein Sämann auf der Flur und Arbeiter in

dem Garten!
Ewger Lohn mög seiner wa.rtenl

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



Mijmeringen van de oude. Rolducsche zwarte plank.
....................

Hier lig ik nu tusschen oude rommel, ten
prooi aan bederf en wat erger is, aan spot
en verachting van hen, die mij voorbijgaan.
Is dat nu het loon, dat ik heb verdiend? Ik
kon wijzen op een schitterende staat van
dienst van bijna vijftig jaren. Ik, was nog
een product van de oude "proemerie" (de
vroegere schrijnwerkerij, gelegen op de speel-
plaats, waar zich nu de groote speelzaal be-
vindt); daar werd ik spiegelglad geschaafd
en kreeg ik die m.i. mo()ie golvende lijnen,
die op vier punten bijna spits uitliepen. Blin-
kend zwart werd ik opgehangen tegen de
witte muur van de oude eerbiedwaardige
kloostergangen, schuin tegenover de thans
steenen trap, die voert naar de slaapzalen
van Groot Rolduc.

Is het wonder, dat ik mij mijn waardigheid
bewust was en in mij de trots voelde van de
oude Romeinsche "valvae", die zich in de
stad der Caesars in zoo groote belangstel-
ling, verheugden? Onder het bestuur van 5
Rolducsche directeurs bleef ik trouw op mijn
post; honderden leeraren en duizenden leer-
lingen hebben in de loop der jaren dagelijks
nieuwsgierig hun blikken naar mij gericht;
het lijkt misschien vlOrwaand, wanneer ik
zeg, dat ik mij beschouwde als behoorend
bij het bestuur van de inrichting. Wie ging
ooit aan mij voorbij, wie kwam in mijn
nabijheid, zonder eerst te zien, of ik niets
had mee te deelen?

In den beginne, toen de punaises nog niet
zoo algemeen in zwang waren, werd ik met
behulp van lijm en ouwels beplakt met aller-
lei aankondigingen; het is waar, mooi en
zindelijk zag ik dientengevolge niet altijd uit,
maar onder de groote vacantie kreeg ik altijd
een extra beurt van den schilder Esser en
dan blonk ik weer verfrischt tegen de witte
achtergrond. Later kwamen de punaises en
wie telt nu de prikken, welke ik sedertdien
geduldig en lijdzaam heb doorstaan? Maar
het was nu eenmaal onafscheidelijk van mijn
voorname taak en die wilde ik vervullen
tegen elke prijs, tegen elk offer. Ik wist, dat
ik in deze instelling niet te missen was. Op

de eerste dag van het schooljaar, d~ dag der
"rentrée" zei men vroeger hier, toen men
hier nog Fransch sprak, was de eerste gang
van de nieuwe en oude leerlingen naar mij;
bij mij kregen ze de officieele aanwijzing van
de slaapzaal en het chambrette, waar zij zou-
den gehuisvest worden; en telkens bij het
einde van ieder trimester was ik het, die de
belangrijke mededeeling deed betreffende de
reis naar de ouderlijke woning. Wie wist al
die jaren, bij wien van de priesterleeraren
hij de heilige Mis moest dienen, als ik niet
aan de aankondiging meewerkte? Wat zou
er gekomen zijn van orde en tucht bij het
onderwijs, als ik niet de volgorde der lessen
en de wijzigingen daarin had meegedeeld?
Hoe verdrongen de jongens zich rondom
mij, als iets bijzonders aan de hand was,
speciaal, als zij uit hetgeen ik te vertellen.
had, meenden te mogen afleiden, dat een of
andere gunst daarmee voor hen kon verbon-
den zijn! Alle Rolducsche vereenigingen van
godsdienstige, ontwikkelende en sportieve
aard hadden mij noodig, om haar leden op te
roepen en wat zou de vol-ijverige infirmier
met zijn reuze badenlijsten hebben kunnen
doen zonder mij? Kortom ik was een onmis~

. bare factor in het dagelijksche leven van Rol-
duc. Ik heb mij steeds bepaald bij mijn taak;
wat verder rondom mij gebeurde, liet mij
koud; of de jongens rustig ontelbare malen
aan mij voorbijgingen, terwijl zij telkens op-
nieuw ronddraaiden om het carré voora:l vroe-
ger, toen er nog geen groote speelzaal was,
dan wel, of zij door de gang voortholden en
de straf verdienden voor: "ont fait des cour-
ses dans les corridors"; of zij netjes en inge-
togen zich gedroegen, dan wel of zij nu en
dan een indianengehuil aanhieven, dat veel
leek op "se mal conduire dans les corridors",
ik heb er mij niets van aangetrokken. Alleen
kwam mijn gemoed in opstand, als de een
of andere wijsneus meende critiek te mogen
uitoefenen op hetgeen ik afkondigde en een
enkele maal heb ik gesidderd van verbntwaar-
diging, wanneer een jongmensch, dat ge-
speend bleek te zijn van elk begrip van eer-



bied. voor het gezag, het waagde zijn schen-
dende hand te slaan aan mijn officieeIe
mededeelingen.

Helaas ik kan niet zeggen dat alle Rolduc-
sche leerlingen zich tegenover mij dankbaar
hebben getoond, zoolang zij het voorrecht
hidden kinderen te zijn van deze alma ma-
ter; maar als zij .later terugkeerden, om me-
nig hier dierbaar geworden plekje weer te
zien, dan ging ook hun belangstelling uit
naar mij, dan richtten zij vaak een bewogen
blik naar mij, waarin ik de vleiende gedachte
las: "zoo hang je daar nóg, oude jongen?"
Ja, er is in de laatste tijd hier veel gewij-
zigd en, naar men beweert, verbeterd en ik
zou aan de waarheid te kort doen, indien ik
niet ruiterlijk bekende, dat in menige een-
zame nacht, waarvan de stilte alleen verbro-
ken werd. door de zware stappen van de
waakzame nachtwacht, bij mij de vrees is
opgekomen, dat ook ik eens het slachtoffer
zou worden van die. vernieuwingswoede;
maar er leeft binnen deze muren, zoo troost-
te ik mij dan, eerbied voor het oude en dat
schonk mij vertrouwen. . .. tot onder de laat-
ste groote vacantie. De oude kloostergangen,
waarvan de muren helaas scheuren vertoo-
nen en die tot veier ergernis ook niet altijd
door de jonge bewoners van Rolducworden
ontzien, zouden worden opgeknapt. Toen het
werk een aanvang genomen had, werd ik
op een morgen vlak bij mij twee eerwaarde
heeren gewaar; het was de directeur en de
provisor en toen, onverwacht, als een blik-
semstraal bij heldere hemel klonk mijn von-
nis. "Moet dat oude, onaesthetische ding
ook niet weg?", zoo durfde de eerste te spre-
ken. "Oud en onaesthetisch" en dat uit de
mond van hem, dien ik 48 jaren geleden hier
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voor het eerst begroette als een broekje van
een jaar of twaalf, wien ik gedurende onge-
veer al die tijd zooveel diensten bewezen
heb. "Oud", maar verdient de ouderdom
dan geen respect? "Onaesthetisch", had men
dan vroeger geen gevoel voor het schoone?
Maar wat baatte mijn inwendig protest; een
uur later beklom de Rolducsche provisor de
trappen van de timmermanswinkeI en gaf
order voor het maken van een "nieuwe
zwarte(?) plank". Ik had dus uitgediend,
"der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er
kann gehen".

Twee weken later had mijn opvol~er mijn
plaats ingenomen. Een vierkante plank van
triplex hout, gevat in een eiken lijst en bruin
gevernist. Beantwoordt die meer aan de
voorschriften van de schoonheidsleer? Beter
aan haar doel? Had men mij tenminste mijn
gouden jubileum laten vieren I Een eervol
ontslag bij die gelegenheid, met misschien
een koninklijke onderscheiding had mij de
bittere pil van het gedwongen aftreden wel
verzoet. Maar ook dat werd mij niet gegund,
ja, ondank is 's werelds loon I

Ik heb nog eene hoop: komt Rolducsche
heeren, richt hier een museum op van oud-
heden, die vindt gij nog wel te Rolduc en
anders komen zij met het verloop van de
jaren; geeft mij daarin een plaats en ik ver-
zeker U, dat ik een attractie-plint zal zijn
voor de bezoekers, en gij, hooggeachte Redac-
tie van Rolduc's Jaarboek, neemt mijn som-
bere mijmeringen op in uw 16e jaargang,
dan is mijn leven vastgelegd in de Geschie-
denis en blijf ik verzekerd van de dankbare
herinnering van tallooze oud-Rolduciens.

DE OUDE ZWARTE PLANK.

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



De plechtige onderwerping van de Bulle
. "Unigenitus" te Rolduc in 1740. 1)

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

Ge.orges Louis de Berghes, sedert 1724
prins-bisschop van Luik, had reeds vanaf het
begin van zijn episcopaat 'n bijzonder groo-
ten ijver getoond om het Jansenisme in zijn
bisdom te bestrijden 2).

Zeer sterken weerstand tegen elke zuive-
ringspogingboden de reguliere Kanunniken
van Val-des-Ecoliers te Luik, die exempt
waren en daarvan misbruik. maakten. Door
bemiddeling van den nuntius wist Mgr. de
Berghes van den paus gedaan te krijgen, dat
'n canonieke visitatie in het klooster zou
plaats hebben. Het succes der visitatie was
volledig: alle kloosterlingen zwoeren het
Jansenisme af. Dit Succes werd voor den
bisschop de aanleiding om paus Clemens XII
te vragen, dat hij 'n soortgelijke verklaring
van onderwerping. aan de pauselijke beslis-
singen van den geheelen exempten clerus
zou mogen eischen, wat dan door 'n breve
van 19 Augustus 1738 werd toegestaan.
Hierop begon de bisschop op te treden tegi:)n
hen, die de Constitutio Unigenitus niet
hadden aangenomen. Spontaan stelden het
kathedraal kapittel en vele andere geestelij-
ken zich achter hun bisschop, ze verklaarden
zich bereid hun alfnnemen van de Consti-
tutie Unigenitus te hernieuwen. Hierdoor
aangemoedigd schreef de bisschop 21 Januari
1740 .voor, dat eveneens de rest van den
clerus van zijn diocees, waartoe ook Rolduc
behoorde, nogmaals zou verklaren de bulle
Unigenitus aan te nemen.

Het begin der beschuldigingen van Janse-
nisme tegen de Rolducsche k.oorheeren valt
na den tijd, dat abt Petrus Melchior van der
Steeg, die de abdij van 1667 tot 1682 bestuur-

1) Door de welwillendheid der Redactie van
het Historisch Tijdschrift kunnen we dit artikel
uit het nummer van December 1935 hier nogmaals
afdrukken. Aan de Redactie onze dank!

') Zie voor het optreden van de Berghes tegen
het Jansenisme: J. Daris. Histoire du diocèse et de
la principauté de Liège (1724-1852), Tome J. Liège
Verboven-Debeur. 1868. pag. 58 sq.

de, er de hervorming doorvoerde, dus onder
het bestuur van abt JoannesBock (1683-
1712) den pestendiger der hervorming, terwijl
onder het bestuur van diens .opvolger, den
grooten abt Nikolaas Heyendal3) (1712-
1733). die tevoren reeds als lector der theolo-
gie van het klooster in den strijd was betrok-
ken geweest, de aantijgingen nog voortduur-
den. 'n Meer uitvoerige, laat staan volledige
geschiedenis dezer conflicten bestaat nog niet.
'n voorl.oopig beknopt overzicht kan men vin-
den in de in druk verschenen feestrede van
F. P. Neujean I) bij gelegenheid van het zil-
veren jubilé van Rolduc als Klein-Seminarie
van het bisdom Roermonq. We willen ons
hier bepalen tot het beschrijven van gebeur-
tenissen. die te .Rolduc plaats grepen naar
aanleiding van den zoo. even gemelden stap
van den Luikschen bisschop. tot wiens bis-
dom ook Rolduc behoorde. We zullen daarbij
toch nog 'n enkele maal terug moeten grijpen
naar de vroegere gebeurtenissen, .omdat men
dat te Rolduc in die dagen eveneens met op-

. zet gedaan heeft. Deze belangrijke gebeur-
tenis van 1740 is nog nooit volledig beschre-
ven. Neujean drukt er één document van af
in zijn noten, zonder 't feit zelf uitvoeriger
te verhalen 5), terwijl ook Directeur Corten
het slechts even terloops verhaalt 6).

~Zie ~oor het veelbewogen leven van dezen
abt: Dr. Gierlichs. Nikolaas Heyendal, Pastoor
van Eupen en Abt van Kloosterrade. Voortzetter
van de Annales Rodenses. Bij de 200-jarige her-
denking van zijn sterfdag 5 Mei 1733. Rolduc's
Jaarboek XIII (1933).pag. 67-76.Ook: J. G. Hei-
nen. Pfarrgeschichte Eupens. Eupen. 1896. pag.
56-68.

I) F. P. Neujean. Notice historique sur l'ab-
baye de Rolduc depuis son origine jusqu'à nos
jours. Aix-la-Chapelle. C. H. Georgi. z.j. (1868)
pag. 26 sq. Zie vóor Heyendal vooral pag. 27-33
en 51-61.

6) Opere citato pag. 55.56. Bovendien enkele
fragmenten van oudere stukken. .

5) Dr. R. Corten en A. H. M. Ruyten. Rolduc
in Woord en Beeld. Geschiedenis der abdij en der
onderwijsinrichting. Utrecht. S. Gregoriushuis. z.j.
(1903), pag. 145 (voor 't Jansenisme in het alge-
meen zie pag. 141sq.).
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De voornaamste bron 7), die we zullen be-
nutten is handschrift no. 13 van het archief
van Rolduc, getiteld: Liber Actuum Capitu-
larium Canonicorum Regularium S.Augustini
Abbatiae Rodensis a 30a Sbris Anni 1712 (de
laatste kapittelbijeenkomst er in vermeld,
had plaats Zaterdag 1 Februari 1794; na door
de Franschen te zijn aangeslagen, werd de
abdij drie jaar later: 27 Maart 1797, publiels
verkocht). Dit manuscript bevat, pag 36-59,
het verslag der ons hier interesseerende ka-
pittelbijeenkomst van Februari 1740 onder
het hoofd: Capitulum Canonicorum Regula-
rium ordinis Si Augustini Abbatiae' Rodensis,
provinciae Limburgensis, Dioecesis Leodien-
sis extraordinarie convocatum die 9a Febru-
arii AnnÇ>1740, circa Constitutiones Sae me-
moriae Clementis Papae XI quae incipit
Unigenitus acceptationem.

Het dagboek der abdij is helaas niet in zijn
geheel bewaard gebleven, 'n gedeelte van
wat behouden is bevindt zich in hetPrui-
sische Staatsarchief te Düsseldorf, 'n ander
deel in handschrift no. 7 van het archief te
Rolduc; dit laatste loopt van Januari 1685 -
het begin is abrupt - tot en met 11 April
1701; één bladzijde is er tusschenuit, name-
lijk van 24 Mei 1696 tot 10 Mei 1697; ook
bevindt zich te Rolduc 'n viertal dagboek-
bladzijden van Augustus tot October 1747.
Van het zich te Düsseldorf bevindende ge-
deelte is op het archief te Rolduc 'ngetypte
copie aanwezig; dit deel begint met het jaar
1740; zoodat we tenminste het met' boven-
vermelde kapittelbijeenkomst correspondee-
rend verslag van het dagboek bezitten (het
loopt tot 4 September 1748; eveneens is, te
Düsseldorf het dagboek van 1 Januari 1750
tot 7 Mei 1752 en van 1 Januari 1769 tot 19
Juni 1772). Het eerste deel, dat we hier be-
nutten zullen, is getiteld: Diarium rerum me-
morabilium abbatiae rodensis inchoatum An-
no 1740 prima Januarii.

De schrijver is, dat blijkt uit meerdere
aanduidingen, voor dit. gedeelte Joannes
Goswinus Fabritius, reeds onder Heyendal

7) Mijn collega Drs. L. Janssen, Archivaris van
Rolduc, dank ik vriendelijk voor zijn mij betoonde
hulpvaardigheid b,iJ het doorzoeken van het ar-
chief.

93

en Rauschaw prior, en later van 1746 tot
1757 abt van Rolduc.

We vinden in het diarium op 5 Februari
1740 vermeld, dat bij gelegenheid van het
dien dag' gehouden kapittel, abt Rauschaw
(die van 1733 tot 1745 de abdij bestuurde)
mededeelde een brief ontvangen te hebben
van den prins-bisschop van Luik, waarin
deze hun vraagt openlijk te betuigen en
onder eede te bevestigen hun algeheele on-
derwerping en gehoorzaamheid aan de Con-
stitutie Unigenitus. Na voorlezing van dezen
brief waren allen zonder uitzondering van

. meening, dat in alle opzichten onverwijld in
den geest van den bisschop moest gehandeld
worden, en wel in een plechtig, speciaal hier-
voor sameng~roepen kapittel, te houden in
tegenwoordigheid van twee boven allen twij-
fel verheven getuigen, namelijk van den pas-
toor en onderpastoor van. Simpelveld, twee
Praemonstratensers. Vervolgens werd beslo-
ten ook de medebroeders, die buiten het
klooster in de zielzorg vertoefden, voor zoo-
ver ze in den omtrek der abdij gevestigd
waren, tot dit kapittel op te roepen, en werd
ook de agenda voor het te houden kapittel
opgesteld.

Den gen Februari werd met het gewone
teeken het kapittel bijeengeroepen. Nadat
allen de hun volgens hun rang toekomende
plaats hadden ingenomen, sprak abt Fran-
ciscus Gulielmus Rauschaw de vergadering
toe, om het doel der bijeenkomst uiteen te
zetten: in 'n rechtsgeldig stuk publiek te
getuigen, dat men zonder meer en eerlijk de
Constitutie Unigenitus aannam, en dit door
'n nieuwen eed te bevestigen, hierin het
boven allen lof verheven voorbeeld volgend
van het katqedraal kapittel van Luik en van
alle kapittels der collegiaal-kerken dier stad.
Hij voegde eraan toe, dat hij, aller opvatting
in dezen kennend, er niet aan twijfelde, of
ze zouden niets liever doen, dan 'n nieuw ge-
tuigenis geven van hun onkreukbare en aller-
oprechtste gehoorzaamheid aan de pauselijke
decreten, in het bijzonder af1n Unigenitus.
Zoo zouden ze niet alleen aan hun bisschop,
maar ook aan de geheele wereld getuigenis
geven van de zuiverheid van hun geloof en
hun leer, en door hun voorbeeld voortzetten
de overgeërfde. nauwgezetheid van het klooi-



ter Rolduc in het met algeheele gehoorzaam-
heid aannemen van alle pauselijke decreten
en het trouw volbrengen van alle bisschoppe-
lijke bevelen. Vervolgens herinnerde hij aan
hetgeen vroeger in gelijke omstandigheden
geschied was, om aldus tot nog grooter ijvel,'
aan te sporen. Daarop las de secretaris van
het kapittel, de provisor W. Savelsberg, den
blief van den bisschop van Luik voor, waar-
in deze verzocht, tenminste binnen acht da-
gen na het ontvangen van dezen brief, de
door allen onderteekende verklaring in te
zenden, waarin men Unigenitus aannam; de-
genen, die den eed niet wilden doen en niet
wilden onderteekenen, moesten den bisschop ~

bekend gemaakt worden. Vervolgens werd
voorgelezen de formula acceptationis door
den bisschop van Luik zelf opgesteld. Ze
luidde aldus:

"Ego infrascriptus corde et animo adhaereo et
sincera obedientia me submitto prorsus et per
omnia Constitutioni S. M. Clementis. XI quae
incipit Unigenitus Dei Filius: Sub die octava Sep-
tembris 1713 publicatae, sine ulla restrictione,
caeterisque omnibus prout in dicta Constitutione
continetur: damno et reprobo librum reflexionum
moralium Quesnelli, et centum et unam propo-
sitiones ex eodem libro extractas, et in dicta Con-
stitutione Unigenitus damnatas, eodemmodo, et
cum iisdem, qualificationibus in dicta Constitutio-
ne expressis, quibus respective propositiones prae-
dictae affectae sunt, et ipse afficio. Libellos quo-
que omnes qui ad defendendum dictum librum re-
flexionum moralium et propositiones ex illo in
eadem Constitutione decerptas ac expressas, sparsi
wnt in vulgus, eidem damnationi subiicio, et
promitto atque iuro ita semper sentire~ ex corde,
docere et praedicare. Item quemcumque cultum
sive venerationem erga memoriam vel corpus vel
tumulum defuncti diaconi Paris, notorii dictae
Constitutioni refractarii, abhorreo, reprobo et ex
animo damno, et ita iuro ad haec sancta Dei
evangelia, et ita constanter credo".

De speciale toevoeging over de vereering
van den Jansenistischen diaken Paris zal wel
geschied zijn, omdat men bij het onderzoek,
in Juli 1739 door den bisschop van Luik
voorgeschreven bij van Jansenisme verdach-
ten, aan Jansenistische boeken vooral gevon-
den had 'n verdediging van de waarheid der
op het graf van Paris gebeurde "wonderen",
en verder relikwieën van denzelfden per-
soon, stukjes kleeren door hem gedragen,
prentjes enz.

Vervolgens werd voorgelezen de authen-
tieke en onder eede bevestigde verklaring
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van het algemeen kapittel van 24 Mei 1696
onder abt Joannes Bock.

Van dit kapittel is ons geen verslag be-
waard gebleven; wel bezitten we het Liber
Actuum Capitularium Canonicorum Regula-
rium Abbatiae Rodensis ordinis S. Augustini
ab 8a Aprilis anni 1687), usque ad 26 Sep-
te mb ris 1710 (deze titel is foutief, 't moet
zijn ab 20a Aprilis anni 1683), maar bedoeld
kapittel staat er helaas niet in vermeld; 't
boek bevat alleen verslagen der kapittels in
dien tijd gehouden over het toelaten der no-
vicen tot de professie. Van handschrift 7:
Diarium Abbatiae Rodensis (Januari 1685-
11 April 1701) ontbreekt alleen deze eene
paginill Gelukkig brengen de Annales in de
voortzetting van Heyendal eenig bericht hier-
over 8).

Dien 24en Mei 1696 waren op drie na alle
achtentwintig kapittelleden bijeengekomen.
Daar werd 't al lang geopperd voorste~ der
kanunniken, die tegenstanders van abt Bock
waren, om abt Bock 'n "Adiutor cum spe
successionis" te geven, die vrij was van
alle verdenking van Jansenisme en Rigoris-
me, door allen verworpen, "ob insignem rei
indignitatem et absurditatem", temeer waar
men als "adiutor" voorstelde den stokouden
proost van Limburg, die eenige lustra ouder
was dan de abt. Het zou ons te ver voeren
deze heele geschiedenis te verhalen; er was
reeds lang 'n scherpe oppositie van eenige
der oudere kanunniken, die tegen de door
abt Bock krachtig doorgezette reformatie der
tucht waren. In plaats van dit voorstel be-
sloot men toen, '~ door allen geteekend ge-
meenschappelijk en publiek schrijven klaar
te maken, waarin allen hun geloof en hun
leer uiteenzetten, en alles verwierpen en ve.r-
oordeelden, wat met de ware leer en zeden
in strijd was, in iederen zin waarin de Apos-
tolische Stoel het veroordeeld had. Dit werd'
door zesentwintig aanwezigen geteekend en
opgezonden aan den H. Stoel, het koninklijk
hof, den hertog van Beieren en den bisschop
vàn Luik. Deze verklaring dus liet abt Rau-

8) Zie voor de handschriften der Annales Ro-
denses: Dr. P. S. Everts, Oude steenhouwerskunst
in Rolduc, 11, De sc~riftelijke bronnen: Annalen
en Documenten, Rolduc's Jaarboek XIII (1933),
pag. 89-98.



schaw thans in het kapittel weer voorlezen.
Vervolgens werd voorgelezen het antwoord

van abt Heyendal van 8 September 1730 op
'n anonym werkje, waarin de oude beschul-
digi~gen tegen hem werden herhaald, welk
antwoord Heyendal had opgezonden aan de
Gouvernante der Zuidelijke Nederlanden en
aan den Nuntius te Brussel. In handschrift
22 van het archief: Notitia de vita seu rebus
gestis et operibus tam editis quam manu-
scriptis Reverendissimi ac Amplissimi Do-
mini D. Nicolai Heyendal 35ti Abbatis Ro-
den sis, vinden we blz. 99 deze episode ver-
meld. Nadat het zeventien jaar lang rustig
was geweest, had' 'n anonymus, om welke
reden is onbekend, de oude aanklacht van
Jansenisme weer hernieuwd en Heyendal bij
de Gouvernante aan~eklaagd. Deze deelde
dit aan Heyendal zelf mee, waarop deze zijn
korte maar krachtige en zakelijke weerleg-
ging schreef, die de Aartshertogin en ook
den Internuntius, die eveneens ingelicht was
geworden, volkomen voldeed. 't Is uit dit
stuk dat Rauschaw nu ook 'n passage liet
voorlezen.

Tot slot werd ter documentatie voorgele-
zen 'n stuk van den brief van Mgr. de
Berghes zelf van 27 Mei 1733, waarin hij het
kapittel van Rolduc prijst om zijn gehoor-
zaamheid aan de pauselijke en bisschoppe-
lijke voorschriften.

Nadat dit alles als herinnering aan 'n roem-
rijk verleden voór den geest was gebraèht,
verklaarden zonder uitzondering allen, die
traditie voortzettend, dat ze als gehoorzame
zonen der Kerk bereid waren, om nogmaals
de Constitutie Unigenitus (en alle andere
pauselijke constituties, reeds verschenen of
nog zullende verschijnen) te aanvaarden en
dit onder eede te bevestigen, er bijvoegend,
eventueel bereid te zijn, dit wederom te her-
halen, zoo dikwijls als en naar de wijze waar-
op dat zou gevraagd worden. Bovendien wer-
den nog de volgende bepalingen vastgesteld:
twee leden van het kapittel zullen alle mede-
broeders, die buiten het klooster de zielzorg
uitoefenen, zoowel in het bisdom Luik als in
het aartsbisdom Keulen, bezoeken, om ze
het voorgeschreven formulier onder eede te
doen aannemen en het door hen te laten
onderteekenen; beiden moeten ze het ook
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zelf als getuigen mede-onderteekenen; ook
de drie novicen, die hun noviciaatsjaar bijna
voltooid hadden, de eene candidaat voor het
noviciaat en de eene clericus commensalis
(die niet tot het kapittel behoorden) zullen
moeten onderteekenen en den eed afleggen;
in de toekomst zal het aannemen en onder
eede bevestigen van dit formulier in 'n plech-
tig kapittel gevraagd worden van eenieder,
die tot de professie wil worden toegelaten.
Al deze bepalingen, vrijwillig toegevoegd
aan dat, wat de bisschop had gevraagd, wer-
den vastgelegd in 'n besluit, dat door alle
leden van het kapittel was onderteekend 9}.

Nu werd door ieder der aanwezigen de
formula acceptationis, die we hierboven ga-
ven, onder eede aangenomen. Daarna wer-
den ook de drie novicen, de candidaat en de
clericus commensalis naar het kapittel ont-
boden,om hetzelfde te doen. De twee ge-
tuigen, de Praemonstraterisers F. G. Bancx,
pastoor te Simpelveld, en P. Spirlet, onder-
pastoor aldaar, vroegen verlof het formulier
ook te mogen onderteekenen, wat hun gaarne
werd toegestaan. De senior van het klooster,
.de koorheer Caspar Henrico, door ziekte
verhinderd aanwezig te zijn, had reeds te-
voren op zijn cel, in tegenwoordigheid van
den abt en de beide getuigen, het formulier
onder eede aangenomen.

. Tot de afwezige medebroeders werd 'n
door allen goedgekeurde brief van abt en
kapittel gezonden, waarin ze verzocht wer-
den, zich bij hen aan te sluiten, volgens 't
zoo even bepaalde, opdat geen enkel lid der
kloostergemeenschap nog onder verdenking
zou kunnen staan. Hiermee was dit gedenk-
waardig kapittel beëindigd. De schrijver van
het dagboek besluit: "quibus omnibus cum
maximo ordine et gaudio peractis (de quo
Deo O. M. sint laudes) dimissum fuit Capi-
tulurn". Behalve het verslag in het Liber
actuum capitularium, door den abt, de beide
getuigen en den secretaris van het kapittel
onderteekend, werd ook nog een officieel
verslag van het gebeurde opgezonden aan
den bisschop van Luik.

Den lOen Februari benoemde de abt den
prior Fabritius en den onderpastoor van

9) Zie hiervoor de citaten bij Neujean o.c.
pag. 52sq.



Kerkrade Frensch als afgevaardigden, om de
buiten het klooster werkzaple koorheeren te
bezoeken; ze vertrokken nog dienzelfden
dag naar Limburg, vanwaar ze den 13en
terugkeerden. Daags daarna, den 14en, gin-
gen ze wederom op reis naar Lommersum en
Hersel, twee parochies door het klooster be-
diend, en naar het klooster Marienthai, waar-
van de abdij eveneens de geestelijke bedie-
ning had. De reis duurde tot den 20en, 'n
zeer korte tijd, merkt de dagboekschrijver
op, ofschoon 't een zeer zware reis was, van-
wege de hevige koude en den grooten
sneeuwval, Nu besluit de abt den 21en voor
den 22en Februaririogmaals het kapittel bij-
een te roepen.

Het Liber actuum capitularium bevat we-
derom het volledig verslag van deze bijeen-
komst op pag. 54 vg. onder den titel: Capi-
tulum resumptum die 22a Februarii 1740,
circa acceptationem Constitutionis Unigeni-
tos in vim Decreti Capitularis de 9a curren.
tis pro audienda deposjtione D. D. Prioris
Monasterii et vice-pastoris in Kirchrode
tanquam testium a R. D. Abbate denomina-
torum ad conveniendum omnes D. D. Con-
fratres Foraneos et ad excipiendum eorum
iuramentum specialiter authorizatorum. De
beide afgevaardigden brachten hièr officieel
verslag uit van hun reis en konden mede-
deelen, dat alle kloosterlingen zonder uit-
zondering het formulier onderteekend en
ondereede het aannemen ervan bevestigd
hadden. Daarna werd het concept voorgele-
zenvan een brief, te richten tot den bis-
schop van Luik, waarin tegelijk met het
aanbieden van het onderteekend formulier,
het verloop van het kapittel werd uiteen-
gezet. Allen keurden het schrijven goed en
men besloot het tegelijk met de officieele
stukken zoo spoedig mogelijk naar Luik op
te zenden. 'n Passage (ms. 13 pag. 57 en 58)
citeer ik hier, 't is de kern van den brief,
en uit den toon blijkt wel, ho~ pijnlijk men
de voortdurende verdachtmakingen voelde:

"Scimus plane Cellme Princeps haud tantis opus
fuisse ad probandum Celsitudini Vrae integerri-
mam nostramfidem et ad omnia Ecclesiastica
praecepta submissionemquam aliunde utpote mi.
nime dubiis argumentis testatam, perspectissimam
semper nec unquam suspectam habuisse novimus.
Sed lIic cornpescenda putavimus malitiosa detra~to-
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rum .ora, quorum vix aliudstudium quam quae.
rere in quos caninos dentes exerceant; acumen,
comminisci in sincerissimis quibuscumqueprofes.
sionibus ipsis etiam sacrosanctis iuramentis imagi.
nariam fraudis suspicionem, gloria quae sycophan-
tarum omnium propria, ex aliena scilicet diffama-
tione famam captare,

Ea non fuit minima ratio Cellme Princeps,
quae nos permovit, ut ne quid praetermissum
sineremus, quod ad eximendam etiam ex male-
volentissimo corde omnem diffidentiam conferre
arbitrati sumus, quo deineeps conspicuum sit
prorsus impudentis ae desperatae esse malitiae,
quisquis post tot indubitata integerrimae fidei
argumenta, post iterato obstrictas tam solemni
iuramento conscientias nostras non dubitaverit
vel suspieari nos ex animo et sincera mente hane
aeceptationem non fuisse professos, vel calumniari
nos mutato consilio in alium a pristina deservisse
sententiam, cuius comm.enti falsitas vel hinc
patescit, quod non solum ex nostris nullus umquam
fuerit inventus, qui detrectarit debitam Eeelesias-
tieis Constitutionibus submissionem, aut eui non
fuerit conformiter ad Apostolieae Romanae Eccle-
siae doctriqam sentiendi constans propositum; et-
enim etiam nos prae aliis ad eas aeceptandas
pariformi semper allaeritate promptissimi et in
observando tenacissimi fueJ,"imuseomperti",

Conform het genomen besluit legde de no-
vice Gerardus Franctscus Josephus Beckers,
die den 25en Februari zou geprofest worden,
in ditzelfde kapittel de ple9htige geloofs-
belijdenis af. Alle stukken werden den 25en
Februari naar Luik verzonden, en de schrij-
ver van het dagboek teekent hierbij aan:
"Confirma hoc Deus quod in hoc maximi
momenti negotio operatus es in nob is et
posthac redime nos a calumniis hominum ut
custodiamus mandata tua". Uit de onder-
teekeningen van het formulier blijkt, dat de
communiteit toen, behalve den inwonenden
clericus commensalis, een en twintig pers<>-,
nen telde, namelijk: abt, prior, provisor, lec-
tor theologiae, novicenmeester, 8 andere
priesters, 2 diakens, 2 subdiakens, 3 novicen
en één candidaat. Buiten het klooster waren
werkzaam 4 priesters, die in de buurt de ziel.
zorg uitoefenend, bij het eerste kapittel aane
wezig waten geweest, namelijk de pastoor
van Herzogenrath, Aefden en Kerkrade, als-
mede de onderpastoor van Kerkrade, en 19
priesters, die op verderen afstand werkzaam
waren, en tot wie de twee afgevl;lardigderi
waren gegaan, om hun onderteekening te be-
komen, te weten de pastoor en 2 onderpas-
toors . te Eupen, de proost tevens pastoor'
te Limburg, de pastoor en onderpastoor van
Baelen, de administrator en assistent te



Membach, de deservitor te Welckenrade, de
pastoor en onderpastoor van Henrichappelle,
de prior van Sinnich, de pastoor en onder-
pastoor van Doveren, de pastoor en onder-
pastoor van Lommersurn, de prior en de
biechtvader van Marienthai, de pastoor van
Herse!.

Den 27en Februari begon men in het kloos-
terhet veertigurengebed, terwijl men tege-
lijk dien dag de maandelijksche recollectie
hield. In het dagboek vinden we hierbij de
bede: "Domine doce nos orare, replendo nos
spiritu tuo qui postulet pro nobisgemitibus.
inenarrabilibus pro Sanctae Ecclesiae tuae
necessitatibus ut ipsi concedas loco defuncti
communis sanctissimi Patris nos tri dignum
Filii tui in terris vicarium uti et pro necessi-
tatibus tam Diocesis nostrae quani Monas-
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terÏi nos tri" (den6en Februari 1740 was Cle-
mens XII bijna 88 jaar oud overleden).

Den 7en Juni begaven zich de koorheeren
Brandt en Creusch naar Luik, de eerste om
er de priesterwijding, de tweede om er de
diakenwijding te ontvangen; den 12en keer-
den ze in het klooster terug en konden tot
groote vreugde der kloostergemeenschap
mededeeleri, dat de wijbisschop van Luik bij
gelegenheid der wijding openlijk het optre-
den van het kapittel van Rolduc geprezen
had vanwege hun bijzonder plechtige onder-
werping en hun gehoorzaamheid aan paus en
bisschop. Hiermee eindigt deze gedenkwaar-
dige . episode, en naar het schijnt heeft ze
aan de geruchten over Jansenistische nei-
gingen bij de Augustijnerkoorheeren. van
Rolduc definitief een einde gemaakt.

Dr. R. H. A. HUYSMANS.

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



Het winnende doelpunt.
....................

Na de Paasvacantie, nu ruim 16 jaar ge~
leden, stapte ik als leerling van de Poezie
Rolduc binnen.

"Voetbal je ook?" was de eerste vraag,
die mijn zwaar gebrilde klasse-buurman,
waarmee ik de derde bank aan de zonnige
raamkant deelde, mij' onmiddellijk na het
gebed stelde.

"Zo'n klein beetje", fluisterde ik beschei-
den, en ik schepte nog duchtig op, want mijn
voetbaltalent beperkte zich zo ongeveer tot
een zeer oppervlakkige kennis der spelregels,
minus de off-side-puzzel, die ik trouwens
nog altijd niet snap.,

"Goddank, dan hebben wij morgenavond
tenminste een elftal" zuchtte hij tevreden,
en in diepe aandacht boog hij over zijn
zwaar gehavende Vergilius. Een kwartier
later schoof hij mij, de brilleglazen in noeste
contemplatie op den docerenden Latinist ge-
richt, een vuil papiertje toe: de Poezie in
wedstrijdformatie. Mijn naam prijkte dub-
bel onderstreept op de mid-voor-plaats. Ik
meende te protesteren, maar de gelegenheid
werd me ontnomen door den professor, die
me met een aanmoedigend lachje een voor-,
beeld van een ablativus limitationis vroeg.
Protest en antwoord bleven onuitgesproken.

Na de pauze was me alles glashelder....
Morgen zouden de klasse-wedstrijden een
aanvang nemen, en dat voetbalfestijn zou
met de match Rhetorica-Poezie ingezet wor-
den. De rivaliteit tussen die twee klassen
was dat jaar heviger dan ooit. Niemand kon
er een bepaalde reden voor aangeven. Zulke
dingen constateert men, zonder er zich ver.
der druk over te maken. Het is er mee als
met sommige Limburgse dorpen, die een
eeuwen-lange vete tegen elkaar hebben,
zonder dat iemand der betrokkenen ook
maar bij verre benadering kan zeggen waar-
om. Als een schijn-dode vulkaan sluimert ze
het hele jaar .onder de as van een dagelijks
sleurleven, maar er gaat geen kermis voorbij
zonder uitbarsting Welnu, wat voor de

Limburgse dorpelingen de zomer-kermis is,
was toentertijd voor ons de klasse-wedstrijd.
En aangezien een voetbal-match een nobeler
tijdpassering is, dan een ~ zelfs onbloedige
- vechtpartij van heel- of half-beschonken
landlieden, was onze vreugde na een over-
winning om begrijpelijke redenen van een
hogere orde dan die der vete-maniakken,
zelfs na de meest smadelijke aftocht van
hun murw geslagen vijanden. . . .

Een kwartier na het souper wandelde()ns
elftal met bestudeerde bedaardheid door de
bosquet-poort naar het veld. Het was een
verrukkelijke zomeravond. Een enkele pro-
fessor liep met trage wandelpassen te bre-
vieren over het mosbegroeide wandelpad.
De bomen van het bosquet wierpen lange
schaduw lijnen over het sportterrein. In de
diepte glansde de rimpelloze watervlakte
van de koele vijver. We deden expresselijk
of we de zachte avond stemming hevig be-
studeerden. Zo'n Olympische kalmte kon
haar uitwerking op de tegenpartij niet
missen... .

Ons elftal stond in slagorde, de Rhetorica
eveneens. Het had aan beide kanten heel
wat hoofdbrekens gekost dat elftal samen
te stellen. De Poe zie telde 15 leerlingen.
Hiervan mochten er drie niet voetballen van
den dokter; de vierde, die niet meespeelde,
had een stel platvoeten zoals ze zelfs den
militairen arts maar eens in zijn leven
ter keuring worden aangeboden. Met die
platvoeten was hij op deze planeet ver-
schenen, met die, bijna bol staande wandèl-
instrumenten, was hij, zelfs met steunzolen
in elke wedstrijd een waardeloze sta-in-
den-weg. De elf overblijvenden vormden ons
elftal. Hierbij waren er zeven, die op voet.
balgebied op enige ervaring konden bogen,
de overige vier - en daaronder behoorde
ook ik - waren figuranten, die uit collegi-
aliteit - en omdat er geen andere keus over-
bleef - meespeelden. De Rhetorica telde



één figurant meer dan wij; zij hadden er
vijf, de heele voorhoede wel geteld. Onze
figuranten stonden bijna allen in de achter-
hoede. Zo bleven de verhoudingen ongeveer
gelijk.

De kleding vormde een even interessant
verschijnsel. Het had iets van een gecostu-
meerde wedstrijd. Men zag er trui's en over-
hemden in de meest uiteenlopende kleuren
en strepen. Bij onze tegenstanders speelde
er een mee met tennisschoenen, een ander
had zijn lange broekspijpen in zijn knal-rode
sokken gestopt; onze keeper droeg boks-
handschoenen, onze beide backs ieder één
scheenplaat. Mijn nogal omvangrijk corpus
zat in een veel te klein geleend truitje,
waarin ik gekneld zat als het wasgoed in een
gloed-nieuwe mangel. Voetbalschoenen -
ook geleend - droeg ik voor het eerst; ze
zaten wel wat erg ruim, maar drie paar sok-
ken en een pak watten vulden de meest hin-
derlijkehiaten wel niet afdoende, maar in
elk geval voorlopig, aan.

De wedstrijd zelf zal ik niet verslaan. Ik
lever ten slotte geen bijdrage voor de Maan-
dagmorgen. Wie zich voor wedstrijd-versla-
gen interesseert, hij kan ze in genoemd blad
in elke gewenste hoeveelheid en in de meest
gevarieerde kwaliteit vinden. Bij de pauze
waren we moe als Marathon-lopers en,trans-
pireerden we als gieters. Maar dat bete-
kende niets, want de stand was nog steeds
0-0. Geen der beid'~ kee,Pers had ander
werk gehad, dan het Uittrippen van enkele
acl).ter de doellijn verdwaalde ballen. De
vijandelijke voorhoede was niet bij machte
gebleken één enkel schot in de richting der
bokshandschoenen af te vuren; anders zou
de stand trouwens niet 0-0 geweest zijn.
Twee-en twintig man hadden drie kwartier
gezwoegd als paarden in de oogsttijd, als
polderbewoners bij een dreigende dijkdoor-
braak, met geen ander succés dan een vijftal
cornèrs, drie voor de tegenpartij, twee voor
ons. Het aantal out-ballen zou alleen door
een astronomisch cijfer weergegeven kunnen
worden... .

De tweede speelhelft vertoonde noodge-
dwongen een ietwat,rustiger spelverloop. De
figuranten waren in hun rol in de meest
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letterlijke zin ingeleefd; zij waren uitge-
speeld en verplaatsten zich niet meer over
de grasmat. Zij hadden iedere hoop op con-
tact met het dol-buitelend leren-Iappen-rijg-
sel -waarom niet eens een ander woord dan
"bruine monster" voor een voorwerp dat
maar kort "bruin" en nooit "monster" is -
laten varen, en speelden enkel nog mee met
hun stembanden. Zodra een tegenspeler in
hun buurt met de bal een voorwaartse be-
Weging probeerde uit te voeren begonnen ze
te brullen en te huilen, harder en woester
dan de Indianen in Kar! May's boeken ple-
gen te doen, en gewoonlijk had dit angst-
aanjagend geluid wel het beoogde effect:
de tegenspeler trapte mis, of in de grond, of
out of helemaal niet.

Twee minuten voor het einde - de
scheidrechter-philosoof raadpleegde reeds
beurtelings zijn drietal horloges - kwam
hét moment, het grote psychologische ogen-
blik. . .. Laag maar toch snel als een voorbij-
schietende zwaluw zweefde het Fatum over
het veld, vriendelijk glimlachend en knikkend
tegen de Poëzie, tegen mij in het bijzonder. .
Met een laatste krachtsinspanning had onze
rechtsbuiten de bal bijna bij de cornervlag
een woeste trap gegeven, die hem prachtig
naar het speelveld deed suizen. Het was
ze.lfs een keurige effect-bal, die hoog door
de lucht cirkelend, als een topzware varkens-
blaas recht op mij toezwaaide....

Ik hoorde mijn linker collega met scherpe
nadruk en met een hatelijk stemgeluid gillen:
"Vooruit Boyens presteer eindelijk ook eens
wat!" Die opmerking maakte me werkelijk
woedend - de vent had de bal beslist een
aanmerkelijk aantal keren minder aangèraakt
als ik, en een drietal pracht-kansen om te
doelpunten had hij met de resoluutheid van
een scherprechter met 25-jarige praktijk om
hals gebracht. Misschien was ergernis in de
superlavitus de oorzaak van wat nu volgde,
misschien was het ook iets anders, na zoveel
jaren weet ik het niet precies meer. . . .

... .Recht als ijzer op een magneet schoot
de bal op mijn rechterschoen af. Plots be-
greep ik iets te moeten doen. . . . ik slingerde
mijn voet met een woeste ruk in de richting



van het voorwerp, dat als een donkere vlek
in de avond-klaarte op me toekwam, ik balde
mijn vuisten, mijn tanden sloegen op elkaar
met een duidelijk nijdige tik; ik voelde hoe
mijn nauw-sluitend truitje kraakte in de na-
den, als een vakkundig door-midden ge-
scheurd stuk marktlinnen, ik voelde een on-
deelbaar ogenblik hoe de holte van mijn
voetboog en de ronding van de bal in elkaar
sloten als een Lipsdeur in een brandkast,
of om een meer toepasselijk beeld te ge-
bruiken als een 42 cM. granaat in een. dikke
Bertha... .

Eén seconde later was het 1-0 voor. de
Poezie, al stond ik 23 meter en 98 centimeter
van het vijandelijke doel af. Onze aanvoer-
der heeft de afstand na de wedstrijd met
twee getuigen officieel afgemeten; ik zou
het anders later zelf - maar dan natuurlijk
stiekum - gedaan hebben Als een af-
geschoten racket suisde de bal draaiend als
een gezweepte jongenstol recht op doel af,
doorboorde het precies binnen het raakpunt
van linker goal-paal en deklat, nam de
bonnet van een haastig wegduikende sur-
veillant mee en bonsde meteen doffe knal
tegen de tuinmuur De keeper schetste
nog een vaag afwerend gebaar, even 'stak hij
twee aarzelende handen in de richting van
van de linker-bovenhoek, maar hij had met
dezelfde uitwerking naar een voorbij-flui- .
tende geweerkogel kunnen grijpen. Toen
keek hij totaal verbluft, en met een mond,
die als een lege eier-dop ~te naar de
fabrikant van het eerste dóelpunt van die
dag, die minstens even o~tzet als hij de
uitwerking van zijn woeste beenzwaai ob-
serveerde.. .. De bal had evengoed out of
achter kunnen vliegen, of zelfs bij onze backs
beland kunnen zijn. Het was echter een
doelpunt, zoals een amateur maar hoogstens
eenmaal in zijn leven scoort, een kogel, zo-
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als in onze dagen - ik mag het na zestien
jaren gerust zonder een zweem van zelfover-
schatting constateren - alleen Backhuys, en
dali nog maar bij hoge uitzondering in inter-
nationale uitwedstrijden afvuurt. Had men
mij een landhuis met 100 H.A. park - vrij
van personele belasting - geboden voor nog
zo'n doelpunt, ik zou beslist onmachtig ge-
weest zijn het te verdienen. Men had mij
evengoed kunnen verzoeken om de 100 meter
in 10 seconden te lopen....

Ik had gelukkig genoeg voetbalwedstrijden
bijgewoond om te weten hoe de speler zich
bij een voorval als boven omschreven te
gedragen heeft Ik voelde even met een
voorzichtig tastgebaar naar mijn "pijnlijke"
enkel, daarbij het geestdriftig brullend pu-
bliek mijn door pijn-scheutjes licht-verwron-
gen gezicht tonend; dan liep ik,het zoëven
geboren doelpunt als een afgedane zaak be-
schouwend, interessant-hinkend, maar bij
elke stap een fractie van een centimeter
minder doorzakkend in mijn rechterknie, als-
of de beenspieren langzaam-aan de gewel-
dige krachtsinspanning van de trap te boven
kwamen, naar het middenveld, waar ik me
met een quasi-onverschillig gezicht weer op-
stelde .

Toen daverde bravo-gebrul uit honderden
wijdgapende jongensmonden, handgeklap
kletterde langs de lijnen als mitrailleur-vuur
uit een met doodsverachting verdedigde
loopgraaf, zakdoeken zwaaiden als vlaggen
in een November-storm Op het ter-
rein dansten mijn klasgenoten alsof ze op
een zwaar onder stroom staande ijzeren
plaat stonden....

Toen snerpte driemaal achtereen een
krachtige fluitstootI....

Eindhoven. Dr. J. P. BOYENS.

.....-....-.......



Het Rolducsche "kader" zwaait af.
...........-.-....

Kort na de Kerstvacantie van 't school-
jaar 1920-'21 verschenen in de rookzaaItwee
eerste luitenants, in groot tenue. Zij kwamen
spreken over de pas opgerichte "Kaderland~
storm". Onder groote belangstelling van de
zijde der leerlingen werd de heele zaak uit-
een gezet. Enkele weken later kwam de lui-
tenant, die voor de kaderlandstormcompag-
nie "Liniburg" was aangesteld terug. 'n Veer-
tigtal plaatste hun handteekeningen daar-
mee was het "Kader" te Rolduc opgericht.
De Kroniekschrijver teek ent bij de datum
15 Maart in ons Jaarboek 1921 't volgende
aan: ,,'t Nieuwste militaire snufje op Rolduc!
Sinds een paar dagen is de aula in. een mili-
tair kleedingmagazijn veranderd. Vijf aan
vijf zijn de candidaat-landstormers binnen-
gelaten om in evenveel kleedhokjes, uit de
lichtschermen inderhaastopgeslag~n, hün
kanonnenvleeschin splinternieuwe militaire
jassen en broeken te passen. Vandaag zul-
len ze het eerst voor de dag komen. Om 10
uur al hebben verschillende getracht de put-
ties rond de onwillige beenen te draaien.
Maar na het diner is er een run van al wat
militair voelt naar de dortoirs om voor het
eerst zich officieel in 's koningsrok te ste-
ken.. .. .als de helden zich stuk voor stuk
naar bene~en wpgen, worden ze op de cour,
waar alle sPeHS stilgevallen, met gejuich en
gelach begroet en voelen ze hun onhandig-
heid in het stijve soldatenlaken."

Bijna 15 jaren heeft het "Kader" zich we-
ten te handhaven, totdat van hoog er hand
vóór de Kerstvacantie van dit schooljaar er
'n einde aan gemaakt werd.

Welk was 't doel van de Kaderlandstorm?
De studeerende jongelui in de gelegenheid te
stellen een gedeelte van hun dienstplicht
door vooroefeningen te vervullen. Hiervoor
moesten offers gebracht worden, anders was
het "zu schön urn war zu sein". Zoo b.v.
beteekende het "zomerkamp" voor ons 3 we-
ken van onze zoo kostbare zomervacantie,
die naar de maan waren. Maar we hebben er
'och ook nog veel nuttige dingen geleerd.

Wie weet of wij er later niet o-'htzettend "9'eel
nut van hebben, als er eens een "wolletje"
opgemaakt moet worden? Daarenboven leer-
den wij er de vette gamellen. te wàsschen
met wat zand en koud water! We hebben er
echt. gekampeerd, stijve nekken gehad van
de strookussens en daarbij om half zes
opstaan, reuze gezond was 't. Wat hebben
we niet veel pleizier gehad in onze stam-
kroeg "De Toko", waar we 'n heerlijke rust
vonden met 'n koele dronk na 'n zware dag-
oefening in de heete Augustuszon!

Op Rolduc hebben wij altijd onder de
wandelingen geoefend, we misten hierdoor
wel mep.ig lekker "pijpje", maar dat gemis
werd ons ruimschoots vergoed in ~t kader.-
"hok" of later in de rookzaal. Verder heeft
het kaderlandstormen ons. nog menig voor-
deeltje gebracht in de vorm van uitstapjes,
met schieten met geweer, mitrailleur of pis-
tool, en menigmaal werd bij deze gelegen-
heid de roos goed getroffen.

Rolduc zelf bewaart nog eenige dankbare
herinneringen aan ons. We denken hier aan
't Directeursfeest: hoe zou 'tdefilé geslaagd
zijn, als 't niet geschied was 'onder de des-
kundige leiding van het Kader?

Hoe zouden de revue's op Rolduc ooit
zoo'n geweldig succes geoogst hebben, als de
philosophen er geen tooneel bij gehad had-
den met soldaten-tenue's en geweren! Maar
eere aan die heeren: wij werden er rijkelijk
voor betaald, het was nooit gek, als er zoo'n
twintig halve peperkoeken voor ons Kader
bestemd waren. Zelfs de Missie-vereeniging
heeft nog van ons geprofiteerd! Wie denkt
niet aan die schitterende scène van gillende
Dajaks, krijgshaftige kolonialen in Neder-
landsche kaderpakjes gestoken, met de veld-
muts op, het was schitterend.

De leiding van 't Kader was in handen van
officieren en onder-officieren, maar we had-
den ook altijd een Moderator. Als zoodanig
heeft Prof. P. Cramer ons 't langst ter zijde
gestaan, en menig gezellig uurtje hebben weI

door zijn toedoen bèneden in 't kaderhok



doorgebracht, waar we ons vooral trainden
in 't maken van rook-gordijnen. Jammer
voor ons werd onze moderator tot pastoor
benoemd! Wie zouden we nu krijgen? We
vreesden dat niemand hem in deze functie
op zoo'n voortreffelijke wijze zou kunnen

, opvolgen. Maar het viel mee. Prof. Jos. Jan-
sen werd tot "aalmoezenier" bij de land-
macht te Rolduc benoemd en we hebben 't
verschil met Mhr. Cramer zelfs niet bemerkt.
Beide heeren hebben ons met raad en daad
bijgestaan, vooral als er examens moesten
afgelegd worden en extra-rookzalen te geven
waren.

Dan moeten we onze heeren instructeurs
nog herdenken, want zonder hen hadden we
nooit wat goeds van de examens terecht ge-
bracht. Wat was 't altijd gezellig in de
zomer- of wintertrimesters, als we onder de
wandelingen oefeningen hadden! Wel werd
het exerçeeren op 't laatst nogal saai, maar
als er daarna weer een practische oefening
gedaan werd, làaide onze jongens-fantasie
weer op en we speelden weer echt soldaatje
en renden onverschrokken op den gefingeer-
den vijand in. Van de officieren heeft luite-
nant Lamberti ons 't langst geholpen: later
is hij ook onZe compagnie's-commandant ge-
worden als opvolger van kapitein Crefqueur.
Als sergeant-majoor zullen we den heer
Schoenmakers niet licht vergeten.
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Waarom we eigenlijk opgedoekt zijn? Aan
bovengenoemde heeren heeft 't zeker niet
gelegen! Maar waaraan dan wel? Ach ja, de
crisis heeft ook ons niet met rust gelaten.
Toen we er 't vorig jaar zoo leelijk voor-
stonden met de begrooting, die maar niet
kloppen wilde ondanks 't feit, dat er overal
reeds bezuinigd was, heeft men ook beslo-
ten 't Kader uit motief van zuinigheid op te
heffen. .

Van onze kant een ach- en w~~oep
zonder einde! Maar tevergeefs.

Nu moeten we weer gaan wandelen en nu
kunnen we niet meer aan de appeltjes, en
we hebben drie rookzalen minder. We kre..
gen een net papiertje met een vriendelijk
verzoek om na de Kerstvacantie ons maar
niet meer in 't kaderhok te laten zien. Twee
weken voor de vacantie moesten we alles
inleveren, behalve onze jassen en de gewone
kleedingstukken, die er bij 'n ontwapend
soldaat hooren om hem nog soldaat te laten
zijn.

Ons kaderhok staat leeg, de muizen ren-
nen er nu rond, hun secties verspreiden zich,
in tirailleur-groepen gaan ze verdekt voor-
waarts onder 't gehuil van de pompmachines
van de watertoren en worden overwinnaar I

THEO FROGER.

L

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



..De Akensche geschiedschrijver Christiaan Quix
en de oudste Annales Rodenses.

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

Habent sua fata libelli.

Zooals bekend is, bevindt zich het hand-
schrift van de middeleeuwsche Annales Ro-
denses in de handschriftenafdeeling van de
staatsbibliotheek te Berlijn. Het zal onze le-
zers wellicht interesseeren, hoe deze ge-
schiedkundige bron, die voor de kennis van
de vroege middeleeuwen zoo belangrijk is,
daar terecht gekomen is. Het doel van dit
artikel is dan ook dit in het kort aan te
toonen, voor zoover de gebrekkige gege-
vens dit mogelijk maken.

Toen de alles vernielende storm der Fran-
sche revolutie, die bisdommen, vorstendom-
men,koninkrijken, ja zelfs het duizendjarige
Roomsche Duitsche Rijk wegvaagde, ook de
aloude abdij Kloosterrade dreigde mee te
sleuren, trachtte men daar alle waardevolle
schatten, die hier in de loop der eeuwen ver-
gaard waren, vooral de kostbare handschrif-
ten en het omvangrijke archief der abdij, bij-
tijds in veiligheid te brengen. Deze archivalia
werden, zooals S. P. Ernst ons meedeelt,
over de Rijn naar Duitschland gebracht. We
lezen namelijk in het tweede deel van zijn
"Histoire de Limbourg" p. 248 a, 1:".. .Voilà
ce que nous avons pu copier de cette lettre,
qui se trouvait dans un registre de cet abbé
(bedoeld is Joannes de Berensberg), lorsqu'il
fallut, à I'arrivée des armées républicaines,
faire passer en Allemagne ce r~gist e avec
les autres papiers des archives e I' bbaye
de Rolduc " Zeer waarschijnlij kunnen
wij dan ook aannemen, dat de laatste abt
van Kloosterrade, Peter Joseph Chaineux,
die de gelden van 't klooster alsmede de
plannen van de kolenmijnen der abdij over
de Rijn in veiligheid bracht, ook 't waarde-
vollekloosterarchief meegenomen heeft. Na
de dood van den abt te Münster i/Wo wer-
den de archivalia weer teruggebracht en
kwamen nu in 't bezit van den pastoor van
Afden S. P. Ernst. Onder de documenten
bevond zich ook het perkamenten hand-

schrift van de Annales Rodenses, dat zeker 't
waardevolste stuk was van 't oude klooster-
archief. Op 11 October stierf de verdienste-
lijke schrijver van de "Histoire de Lim-
bourg", en zijn literaire nalatenschap werd
- zooals ons zijn confrater en opvolger in
de parochie Afden, Johann Joseph Kruyder,
de 29ste Januari meedeelt - overhandigd
aan den neef van Ernst, F. J'ervagne, bankier
te Luik, die volgens de laatste wensch van
den overledene de "Histoire de Limbourg"
moest uitgeven. Waar 't kloosterarchief di-
rect na Ernst's dood gebleven is, kan men
niet met zekerheid vaststellen; maar we mo-
gen wel aannemen, dat het voorloopig nög
in de pastorie van Afden bewaard werd,
waar nu de vroegere kanunnik Kruyder, de
exécuteur-testamentair van S. P. Ernst, als
diens opvolger z'n intrek nam. Negen jaar
later is het handschrift der Annales in 't
bezit van den Akenschen geschiedschrijver
Christiaan Quix, die 't plan koesterde de
Annales Rodenses uit te geven. Hoe 't
manuscript hem in handen viel en wie 't hem
ter leen gaf - want daarom kan 't toch
alléen gegaan zijn - is op 't oogenblik niet
uit te maken. Misschien zullen de akten van
het Staatsarchief te Münster daaromtrent
eenmaal opheldering brengen 1).

Alvorens de verdere lotgevallen na te gaan
van ons handschrift, dat door Quix in 't
middelpunt der belangstelling van ,de toen-
malige wetenschap geplaatst werd, willen wij
den geachten lezer iets over 't leven en de
beteekenis van den Akenschen geschied-
schrijver Christiaan Quix meedeelen 2).

1) Vergelijk 't voortreffelijk artikel: "Eenige
opmerkingen over de oudste Annales Rodenses"
in de "Publications de la Sqciété Historique et
Archéologique dans le Limbourg" 1912, van Dr.
van Gils, die over Quix misschien wel wat te
streng oordeelt.

2) Wie meer wenscht te weten over de veel-
bewogen levensloop van dezen geschiedvorscher,
verwijzen we naar het artikel van Dr. C. Wacker:
"Leb en und Werke des Aachener Geschichts-
schreibers Christiaa Quix, Aaohen 1891". Afzon-



De familie Quix woonde vroeger in Wij-
nandsràde, in het land van V àlkenburg. Eén
tak dezer familie vestigde zich in de eerste
helft der 18de eeuw in Hoensbroek en daar
werd Christiaan Quix op 8 October 1773 ge.
boren.

Om een degelijke godsdienstige en weten-
schappelijke opvoeding te verwerven werd
hij op 1O.jarige leeftijd door zijn vrome
ouders naar Aken gestuurd, waar hij in het
z.g. "Marianische Lehrhaus", dat na de op-
heffing der Jezuietenorde in de plaats ge-
komen was van 't voormalige gymnasium
dezer orde, z'n gymnasiale studiën begon.

Toen hij deze beëindigd had nam de 19-
jarige Quix 't besluit theologie te gaan stu-
deeren. en in de orde te heden van de Cal'-
melieten. Nadat hij meerdere jaren in ver-
schillende kloosters dezer orde te Keulen,
Aken en Frankfort. a. M. had vertoefd en
z'n studies voltooid, werd hij de 8ste Octo-
ber 1795 te Keulen, priester gewijd.

De door de :Fransche revolutie veroorzaak-
te woelingen verdreven echter den jongen
ordesgeestelijke uit de beschouwende rust
van zijn kloostercel, en zoo ontmoeten we
Quix na de opheffing van zijn klooster als'
huisleeraar en rector bij een rijke familie te
Raeren bij Eupen.

In 1802,legde hij deze functie neer, en ver-
trok naar Aken, waar hij een lagere school
stichtte. Toen nu enkele jaren later aldaar
een openbare école sécondaire opgericht
werd, kreeg Quix aan deze school een vaste
aanstelling als leeraar in geschiedenis, aard-
rijkskunde en latijn, en na, de machtsover-
name door Pruisen en de hervorming van
het onderwijs in die stad werd hij benoemd
tot leeraar aan 't stedelijk gymnasium. We-
gens zijn to(;)nemende hardho()righeid werd
Quix op zijn verzoek in 1823 gepensioneerd,
en nu wijdde hij. zich geheel en al aan het
verzamelen en onderzoeken op 't gebied van
de ..,lokale Akensche geschiedenis, waarmee
hij reeds vroeger met groote toewijding be-
gonnen was. Als vrucht dezer werkzaamheid
verscheen een reeksvoorlreffelijke geschrif-

derIijke editie van de "Mitteilungen des Vereins
für Kunde der Aacherier Vorzeit", IV 1891; Van
deze voortr~ffelijke uiteenzetting heb ik in deze
levensschets gebruik gemàakt. .
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ten over 't verleden der stad Aken en omge-
ving, die van den schrijver groote finantiëele
offers vroegen, want hij moest ze op eigen
kosten uitgeven. Zoodoende leed hij herhaàl-
delijk aanzienlijke verliezen, gezien de ge-
ringe belangstelling van de toenmalige Aken-
sche kringen voor dergelijke publicaties. De
artikelen van Quix wàren vooral hierom ver-
dienstelijk, omdat de geleerde schrijver
steeds het oorkonden- materiaal uit zijn rijke
verzamelingen eraan toevoegde. .

Ook als stadsbibliothecaris, waartoe hij in
1833 werd benoemd, en waardoor hij in nau-
we relatie kwam met 't stadsarchief, ver,-
wierf Quix groote verdiensten.

De dood maakte tenslotte een einde aan
deze, rustelooze wetenschappelijke werk-
zaamheid. 13 Januari 1844 werd hij opgeroe-
pen tot 'n beter leven 3).

Het ligt buiten 't bestek van ons onder-
zoek nader in te gaan op de tàlrijke werken
van den geschiedschrijver Quix. Hetgeen ons
hier enkel interesseert is, zijn verhouding tot
de Annales Rodenses. Zooals reeds boven
vermeld is, waren deze vermoedelijk na de
dood van. Ernst in zijn bezit geraakt. De
jonge geschiedvorscher Quix voelde ..Jzichbij-
zonder tot den beduidend ouderen Ernst ge-
trokken. Hij koesterde voor deze een groote
vereeringen nam hem als historicus tot voor-
beeld. Hij noemt hem. den "kritischen ge-
schiedschrijver" en beroemt zich herhaalde-

. lijk op zijn vriendschap met Ernst 4). Ook
stond Quix met den opvolger van Ernst,
pastoor Kruyder, in briefwisseling, zooals

3) In aansluiting hieraan zij nog vermeld, dat
Quix ook groote kennis bezat op 't ,gebied der
dierkunde, vooral op 't gebied der inheemsche
vogelenwereld. Zoo bezat hij een waardevolle
collectie opgezette vogels, die hij nog tijdens z'n
leyen a~J1 het destijds, onder Luik behoorende
Se~e Rol~uc verkocht. Zooals zulks met zoo
vele andere dmgen 't geval was, kwam ook deze
collectie later in St. Truien terecht.

4) Dat ook Ernst hem z'n vertrouwen schonk
blijkt uit 't feit, dat hij Quix toestond z'n ge-
schriften in te zien. Dit was een geluk: want
daardoor werden de werken van Ernst tegen de
manipulaties van 'n gewetenloos plagiator be-
schermd. Toen n.l. een zekere heer von Reiffen-
berg de aandacht op zich vestigde door de publi-
catie van de door Ernst nagelaten geschriften, gaf
Quix in 1835 de titels uit van de nog niet in
druk verschenen historische werken van z'n over-
leden vriend, en rédde op deze wijze diens auteur-
schap. '
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blijkt uit de volgende brief aan pastoorKruy~
der, die een antwoord is op een vraag aan-
gaande de wetenschappelijke nalatenschap
van Ernst 5).

Hochwürdiger, verehrtester Herr!

Als Antwort auf dero Geehrtes vom 27
dieses habe die Ehre zu erwidern, daszge-
mäss Verordnung und Willen desabgeleb-
ten Pastors Ernst seligen Andenkens das
Manuskript enthaltend die Geschichte der
Province Limburg gleîch seinem Herrn Vèt-
ter F. Tervagne, Banquier zu Lüttich, zu-
geschickt worden. Dieser sollte nach Mei-
nung des Verstorbenen die Auflage besor-
gen. Drey Bänd in 4° waren schon ins Reine,
am Vierten fehlte noch wohl Einiges, viel-
leicht auch nicht ganz abgeschrieben; unter-
dessen wir sammelten hier alles, was nur
einigen Bezug daràuf hatte, zusammen und
schickten es an Ort und Stelle. Am 3 No-
vember 1820 erhielt ich von Lüttich aus
gegenseitigen Brief. N achherhab, ich mich,
so viel möglich, erkundiget, ob vielleicht
noch irgendwo was in Händen eines Kopis-
ten sich befände, ohne doch was zu ent-
decken. Einige der Kopisten bezweifelten
sogar diese angeblichen Lücken; in wieweit
ihre Bezweiflung gegründet, weiss ich eben
nicht. Gewiss ist, dass dieses Werk ohne
merkliche Unkosten, Mühe etc. nicht vors
Publikum gebracht werden kann. Ob nun je
etwas daraus werden wird, weiss ich eben-
falls nicht 6).

Meines Erachtens müsste selbst die belgi-
sche Regierung sich es angelegen sein lassen,
eine mit so vieler Mühe, Kenntnis, Wahr-
heitsliebe und. in soweit vollständige Ge-
schichteeines Ihrer Länder mit den umlie-

5) Deze en ook de volgende brieven zijn ont-
leend aan de literaire nalatenschap van den ge-
schiedschrijver Quix in het stads archief te Aken
Nr. 480, alsook aan 't werk: Johannes Janssen:
Briefe und kleinere Schriften, 3 Bnd. Freiburg i.B.
1868, Verlag Herder.

6) Met 't drukken van de Histoire de Limbourg
werd in 1837 begonnen en in 1840 was men er mee
klaar. . Het zevende deel, de oudste Annales Ro-
denses, benevens de voortzetting hiervan door
Heyendal volgens een handschrift uit St. Truien,
verscheen eerst in 1852. De. uitgave. werd 'ver-
zorgd door M. E. Lavalleye in opdracht der fami-
lieleden van Ernst.
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genden oder angrenzenden in Verbindung
stehende zum Druck zubefördern; aUein,
das Nichtswerthige scheint heut zu Tag
vors Ernsthafterem den Vorzug zu haben.
Was Herr Ernst über die Salm'sche Familie
geschrieben, hat er derselben dazumal zu-
geschickt; sn viel als sie m,it der limburgi-
schen in Verbindung steht, findet sich auch
in derselben Geschichte. Hier finden sich
übrigens keine merkwiirdige Manuskripten
des Verewigten mehr.

Genehmigen Sie gefälligst meine unter-
thänigste Empfehlung, der ich die Ehre habe
mit al1sgezeichneter Hochachtungzu seyn

Dero gehorsamster und
unterthänigster Diener

J. J. KRUYDER,Pastor.

Afden, den 29sten Jänner 1822.

Zoo zien wè Quix onvermoeid in de weer,
terwijl hij overal naar nieuwe bronnen zoekt
om deze voor zijn lokale geschiedvorsching
te gebruiken.

Wanneer ook al het meerendeel der Aken-
sche burgerij onverschillig stond tegenover
zijn werkzaamheid en vooral tegenover zijn
geschriften, toch smaakte hij 't genoegen, dat
z'n wetenschappelijke arbeid elders bij lei-
dende persoonlijkheden in de historische
wetenschappen erkend werd.

Hij stond immers in drukke gedachtenwis-
seling met mannen als de geteerde bibliothe-
caris uit Frankfort, Johann Friedrich Böh-.
mer, de archivaris Lacomblet van 't stads-
archief te Dusseldorf, de universiteitsprofes-
sor Eduard Lavalleye te Luik en de "Geheime
Regierungsrat" Pertz, de hoofd-bibliothecaris
van de koqinklijke Bibliotheek te Berlijn.

Deze laatste had tezamen met den oud-
staatsminister Freiherrn von Stein een veree-
niging gesticht, die zich tot taak gesteld had
't historisch bronnenmateriaal te. publicee-
ren, dat voor de geschiedenis van het mid-
deleeuwsche Rijk zoo belangrijk was: de be-
kende "Monumenta Germaniae Historica".

Dat in zoo'n omvangrijke verzameling de
Annales Rodenses, als zijnde een der ge-
wichtigste vroeg-middeleeuwsche bronnen
van 't Westen, niet mochten ontbreken,was



vOOr alle historici van die dagen een uitge-
máaktezaak. Daarom ligt het voor de hand,
dat Quix, die immers in 't bezit was van het
origineele handschrift, en in woord en ge-
schrift op de groote beteekenis ervan wees,
weldra met de leidende persoonlijkheden in
de geschiedenis-wetenschap in levendige ge-
dachtenwisseling trad over de Annales Ro-
denses.

Wij willen nu eenige uittreksels uit de
correspondentie van Quix uit deze periode
nagaan, voorzoover deze op ons handschrift
betrekking heeft. Zoo schrijft Böhmer uit
Frankfort op 15 April 1831 in een brief aan

, Quix: 7):
"Was Sie mir von den Annales Rodenses

schrei ben, hat mich sehr angezogen. Ich
wünschte sehr zu wissen, ob sich dieses Werk
nicht zur Aufnahme in die Monumenta Ger-
maniae Historica medii àevi eignete. Könnte
ich es nicht zur Einsicht erhalten, oder woll-
ten Sie nicht vielleicht eine nähere Nach-
richt mit einigen Proben geben, damit ich bei
der Gesellschaft für äItere deutsche Ge-
schichtskunde im entsprechenden FalIe ge-
eignete und mit Ihnen zu verabredende An-

,träge stellen könnte?; . . ."
In een postscriptum van 'n andere brief

van Böhmer van de 3de Augustus 1832 heet
het 8):

"Ihren gütigst verheissenen Nachrichten
über die Annales Rodenses und dortige Kai-
serurkunden entgegensehend, bestehe ich
hochachtungsvollst

Euer W ohlgeboren gehorsamster
Dr. BöHMER."

Op 1 Augustus 1834 schrijft Böhmer 9): c

". . ..Vielleicht liessen sich Ihre Seite 56 er-
wähnten Annalen von Klosterrath nach
Ihrer Bearbeitung und natürlich auch ganz
als Ihr Werk in die Serie aufnehmen. Da-
durch würde der Absatz befördert werden,
und die Druckkosten nähme ich wohl auf

'1) Janssen o.c. deel 2, pag. 192.
8) Vgl. handschrift Nr. 480 in 't stadsarchief

te Aken en Wacker o.c. pag. 25. Janssen geeft
merkwaardigerwijze deze brièf niet.

9) Vgl. handschrift Nr. 4SOin 't stadsarchief
te Aken. Noch Janssen, noch Wacker maken van
deze brief gewag.
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mich, da ich im Stande bin dem Vaterland
dergleichen Opfer zu bringen. Um jedoch
die Sache noch näher überlegen zu können,
müsste ich etwas über den Umfang dies er
Annalen wissen. Wollten Sie mich von der
Anzahl der edorderlichen Druckbogen in
Kenntnis setzen, so würde ich weiter zu-
sehen. . . ."

Uit bovenstaande citaten uit de brieven
van Böhmer blijkt, dat Quix den beroemden
geschiedvorscher een levendige belangstel-
ling had ingeboezemd voor de Annales Ro-
denses, die destijds slechts in 'n beperJde
kring van geleerden bekend waren. Van de
andere kant schijnt 't, dat Quix geen gevolg
heeft gegeven aan 't verzoek van Böhmer
hem:/t handschrift der Annalen ter inza~e te
zenden. Ook schijnt Quix innerlijk afwijzend
gestaan te hebben tegenover een later aan-
bod van Böhmer om de Annales Rodenses,
in een door Quix te verzorgen uitgave, op te
nemen in de door hem uit te geven verza-
meling van geschiedbronnen uit het Rijn-
land 1°). Quix liep namelijk met het plan rond
om de Annales zelf uit te geven, en hij hoop-
te, dat zijn uitgave dan later in de Monu-
menta Germaniae Historica zouden opgeno-
men worden 11). En inderdaad verscheen in
1836, in opdracht van Quix, een gedrukte
uitnoodiging om in te teek enen op een door
hem v:oorgenomen uitgave der Annales Ro-
denses, van de volgende inhoud:

Invitation à la souscription des annales
de Rolduc.

ANNALES RODENSES

Les annales non imprimées de la ci-devant
abbaye nommée Klosterrath ne sont pas
moins importantes pour l'histoire des pays
entre le Rhin, la Meuse et la Moselle, que
pour l'histoire universelle du moyen age.
Elles nous éclairissent la véritable origine his-
torique des comtes de Clève et de la Guel-
dre, des seigneurs de Wassenberg et Heins-

1°) 't Beroemde werk van Böhmer: Geschichts-
queUen Deutschlands, in 3 deelen, verscheen in
1843, 1845en 1853.De Annales Rodenses werden
tengevolge van de terughoudendheid van Quix
er niet in opgenomen.

11) De Annales Rodenses zijn later werkelijk
in de Monumenta opgenomen, maar niet in een
uitgave van Quix, maar van Pertz en Wattenbach.



berg etc. De même formeront-elles un sup-
plément considérable à l'histoire du onzième
et du douzième siècle des pays-bas, surtout
de la Flandre etc., et la géographie du moyen
age ne sera pas moins enrichie par elles. Ces
annales commencent par l'an 1104 et Hnis-
sent en 1f56. Elles sQnt écrites sur des par-
chemins en folio dans la langue latine par
un contemporain. Un des membres de la
diteabbaye en a fait la continuation depuis
l'an 1156-1700 après les documents et les
archives. Les noms des villes, villages, bourgs
etc. seront expliqués par une table géogra-
phique; aussi ajoutera-t-on les documens qui
concernent la matière. L'ouvrage paraîtra,
aussitöt que la subscription garantira les
frais très-considérables, savoir par livraisons
(l'ouvrage entier sera composé de six à sept
livraisons)de 10 feuilles au prix très-modéré
de 3 francs la livraison. Celui qui signera
pour dix exemplaires en aura le onzième
gratis. Messieurs les sousscripteurs sont priés
d'écrire lisiblement leur nom, état et domi-
cUe, et de les adresser franco de port au
soussigné ou à Messieurs J. A. Mayer et
Somerhausen, libraires, rue de la Madelaine
No 39 à Bruxelles.

Aix-la-Chapelle, le Fév. 1836.

L'éditeur

CHRETIEN QUIX

ancien professeur du collège et bibIiothécaire
de la ville 12).

Naat deze inteekening verwijst een andere
brief van Böhmer van 28 Dec. 1835, waarin
hij schrijft 13): " lch werde bei der oben-
genannten Buchhandlungnun noch ausdrück-
lich auf die Annales Rodenses subskribieren,
die mir willkommen sein sollen, zumal da
diese Separatausgabe nach Ihrer Äusserung
der Aufnahme in die Monumenta Germaniae
nicht hinderlich sein wird. . . ."

De, door Quix aangekondigde uitgave der
Annalen vond bij het publiek niet voldoen-
de weerklank; het getal dergenen, die in
Duitschland, België en Nederland inteeken-

12) Stadsarchief Aken, handschrift. Nr. 480.
13) Stadsarchief IAken.. handschrift Nr. 480,

niet bij Janssen en Wackér.
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den was te gering, en zoo kwam er van deze
voorgenomen publicatie der Annales Roden-
ses niets terecht.

Intusschen waren de voorbereidingen voor
de uitgave der Monumenta flink gevorderd,
en nu liet Geheimrat Pertz door Böhmer bij
Quix informeeren, of en onder welke voor-
waarden hij bereid was de Annalen voor dit
groote werk ter beschikking te stellen. Böh-
mer kweet zich van deze taak en schreef op
27 Febr. 1840 aan Quix: 14).

"Herr Archivrat lässt sich Ihnen empfehlen.
Er hatte mir schon voriges Jahr aufgetragen,
Sie zu befragen, unter welchen Bedingungen
Sie die Benutzung der Annales Rodenses
für die Monumenta Germaniae gestatten
wollten. Es wäre eigentlich zu wünschen, dass
Sie das Origihal an eine öffentliche Biblio-
thek verkauften, z.B. an die Bibliothèque de
Bourgogne zu Brüssel, welche fortwährend
Handschriften kauft und bereits eine alte
Abschrift Ihrer Annales Rodenses besitzt,
wie kürzIich Bethmann, welcher Holland und
Belgien für Unsere Gesellschaft bereiset, ge-
fun{1en hat ,;

De in deze brief vermelde medewerker
aan de Monumenta Germaniae Historica;
Bethmann, die in opdracht van het genoot-
schap Nederland en België bezocht om daar
in de archieven een onderzoek in te stellen
naar verdere handschriften en bronnen voor
de Monumenta, had zich in Luik tot E. La-
valleye gewend, den in de aanvang reeds ge-
noemden uitgever van Ernst's Histoire de
Limbourg. Hij verkeerden.I. in de meening
dat deze in 't bezit was van ~t origineele
handschrift der Annales Rodenses. Daarop
heeft de vqlgende brief van Lavalleye uit 't
jaar 1843 betrekking 15):

Mon cher ami,

Monsieur Bethmann, l'un des collabora-
teurs de la collection qui se publie sous la
direction. de Mr. Pertz vous rèmettra la pré-
sente. Ce savant est venu à Liège croyant
que j'avais l'original des Annales Rodenses;

11) Stadsarchief Aken, handschrift Nr. 480,
niet bij Janssen en Wacker. .

15) StádiJarchief Aken, handschrift Nr. 480;



je luj a~ dit que vous en étiez possesseur.
Je vous serais personnellement obligé, si
vous aviez la complaisance de lui en donner
communication.

Votre affectionné
E. LA V ALLEYE.

Hierop stelde zich Bethmann persoonlijk
met Quix in verbinding, maar zonder succes.
Quix stond het handschrift niet af; waar-
schijnlijk hoopte hij nog altijd de uitgave
onder meer gunstige omstandigheden per-
soonlijk te kunnen verzorgen. Zoover zou
het echter niet meer komen. Ook in zijn
overige werkzaamheden werd Quix steeds
meer door toenemende ouderdomszwakte
belemmerd, waardoor zijn oude kwaal, zijn
hardhoorigheid, voortdurend toenam. Zoo-
doende trok deze, door leed verteerde man,
zich meer en meer uit 't openbare leven te-
rug, en slechts enkele vrienden zochten hem
in zijn eenzaamheid op. Zijn toestand ging
zienderoogen achteruit, en tenslotte stierf hij
op 13 Januari 1844 aan algeheel verval van
krachten.

De nalatenschap van Quix, speciaal de
oorkonden en manuscripten, waaronder ook
ons handschrift, kwamen krachtens testa-
ment in 't bezit van zijn neef, den heer Hu-
bert Quix te Vetschau bij Aken. In een huis
op de markt te Aken stalde deze alle oor-
konden, akten en manuscripten uit en noo-
digde alle belangstellenden uit deze eens in
te zien, omdat hij van plan was heel de we-
tenschappelijke nailltenschap van zijn oom
aan de meestbiedenden te verkoopen.

De toenmalige Oberbürgermeister van
Aken, tot wien Hubert Quix zich op de eer-
ste plaats gewend had,. gaf den stadsarchi-
varis Laurent opdracht de documenten nauw-
keurig te onderzoeken en hun waarde te
schatten. Deze kweet zich van zijn opdracht
en bood namens de stad 100 Taler voor de
heele nalatenschap. Directeur Peters van
Rolduc, die overigens vriendschappelijke re-
laties met den overledene onderhouden had,
bood voor de vier origineele perkament-vel-
len dér Annales Rodenses alleen 50 Taler 16).

18) De volgende .brief, kort voor Quix's dood
aàn hem gericht, die weliswaar niet betrekking
heeft op de Annales Rod~nses, is misschien toch
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Dit bod vond Hubert Quix veel te laag.
Bovendien wilde hij de gansche nalatenschap
in haar geheel verkoopen, en daarom duur-
den de onderhandelingen over de verkoop
vier jaar lang. Merkwaardigerwijze hebben
noch de stad Aken noch de onderwijsinrich-
ting Rolduc er toe kunnen besluiten een
hooger bod te doen, respectievelijk de heele
nalatenschap van Quix aan te koopen. Daar-
om kan men deze er bij geïnteresseerde krin-
gen niet 't verwijt besparen, dat zij de groote
beteekenis van datgene, waarover 't hier
ging, niet beseft hebben. Anders had men
toch wel 'n weg kunnen. vinden om deze
waardevolle archivalia en vooral het kost-
bare handschrift der Annalen voor 't Wes-
ten, d.i. voor de stad Aken of voor het ~e-
minarie Rolduc te behouden 11).

Toen nu Hubert Quix 't met Aken en Rol-
duc niet eens kon worden over de door hem

wel interessant om hier afgedrukt te worden; hij
bevindt zich in de nagelaten brieven, stadsarchief
te Aken, handschrift Nr. 480 en luidt als volgt:

Monsieur l'Archiviste!

Malgré la meilleure volonté dumoride il m'est
impossible de faire par moi-même ce que je ne
voulais faire par aucun autre: je m'étais prornis
de venir moi-même chercher ce que vous avez eu
la bonté de nous faire espérer, mais je ne puis.
Dernièrement encore j'ai fait avec quelques .élèves
le voyage d' Aix-Ia-Chapelle pour assister aux
exercices des élèves du Gymnase. L'occasion était
belle, mais figurez-vous, Monsieur, qu'il était près
de trois heures, quand nous y sommes arrivés et
que l'exercice devait durer plus d'une heure et
demiel Ajoutez, s'H vous plaît, qu'H faisait un
temps pitoyable. - Je me réserve donc de venir
moi-même vous rendre nos remerciments, si ce
n'est que vous même, vous nous honoriez d'une
seconde visite. Cette viSite aura le double avan-
tage. de valoir une bonne leçon au jeune candi-
dat (? onleesbaar) qui vous a remis cette lettre,
et de vous prouver, combien il est vrai que je
suis, Monsieur l'Archiviste,

votre serviteur reconnaissant
H. PETERS, sup. de R.

Rolduc, 7 déc. 1843.

17) Rolduc verkeerde weliswaar juist in die tijd
in een zeer moeilijke positie. Toen n.l. in 1843
directeur Peters het Kl. Seminarie van 't bisdom
Roermond in de gebouwen der oude abdij opende,
heerschte er in het door de Luikenaren verlaten
Rolduc gebrek aan de allernoodzakelijkste dingen.
Zoo kan men tenslotte begrijpen, dat Peters geen
hooger bod kon doen. Bovendien was dit bod
van 50 Taler, zooals wij nog uit 'n uitlating van
Pertz kunnen concludeeren, volkomen in. even-
redigheid met de waarde.



verlangde prijs van 500 Taler, wendde hij
zich tot Geheimrat Pertz te Berlijn, met wien
hij lange tijd schriftelijk en mondeling onder.
handelde. De volgende brief van Geheimrat
Pertzaan Quix van 29 Aug. 1847 is 't meest
geschikt. om ons op de hoogte te stellen van
de loop dezer langdurige onderhançielingen
en de definitieve oplossing dezer kwestie 18):

"Auf das gefällige Schreiben vom 10 vori-
gen Monats bin ich nunmehr in den Stand
gesetzt, Ew. Wohlgeboren Folgendes erge-
benst mitteilen zu können.

Sogleich nach Empfang jenes Schreibens,
worin Sie den Preis für den hierhin ges en.
deten handschriftlichen Nachlass Ihres ver.
ewigten Onkels, des Herm; Oberlehrers Dr.

.Quix, auf etwa 500 Taler annehmen, habe
ich hiervon und von dem sonstigen Inhalte
desselben dem Director der königlichen Ar-
chive Kenntnisgegeben un:d mich dringend
dafür verwendet, dilSS von ihm ein höherer
Kaufpreis als der angebotene von 200 Talern,
gewährt werden möge. Hierauf ist mir jetzt
die Nachricht zugegangen, dass das frühere
Angebot nur urn 50Taler erhöht werden
könne, wodurch also, mitHinzurechnung der
ausserdem aus dem Fonds der königlichen
Bibliothek zu zahlenden 50 Taler, eine Sum-
mevon 300 Talern als Kaufpreis sich erge-
ben würde. Unter diesen Umständen bleibt
nichts anders übrig, als entweder die Erwer-
burig der Quixschen Papiere für öffentliche
Institute aufzugeben, oder sie für die König-
liche Bibliothek allein anzukaufen. Letzteres
zu bewirken, bin ich nicht abgeneigt, ob-
gleich der grösste Teil der Papiere weit mehr
zur Aufnahme in Archive, aus welchen sol.
che ausserdem eigentlich herrühren, als für
die Königliche Bibliothek, welche keine Ur-
kunden sammelt, geeignet ist. Aber ich
möchte gern, was in meinen Kräften steht,
dazu beitragen, dass die in Rede stehende,
mit Fleiss und Sachkenntnis während ciner
langen Reihe von Jahren angelegte Samm.
lung nicht wieder vereinzelt würde, sondern
im Interesse der vaterländischen Geschichte
und als würdiges Andenken an Ihren als Ge-
schichtsschreiber rühmlich und auch mir per.

18) Stadsarchief Aken, handschrift Nr. 480 en.
Wacker o.c. pag. 55/56.

109

sönlich bekannten Ohdm als ein Ganzes
beisammen bleibe.

Für den Fall nun, dass die se letztere Rück-
sicht auch auf Ew. Wohlgeboren Entschluss,
wie ich nicht zweifeln darf, von Einflusf!
sein soIlte, würde eine Vereinigung über den
Kaufpreis wohl erfolgen können. Nach einer
sorgfältigen speziellen Untersuchung der
Handschriften und Urkunden vermag icb
Ihnen nämlich mit voller Bestimmtheit zu
sagen, dass die Handschrift der Annales Ro-
denses das bei weitem wertvollste Stück der
Sammlung ist, aber auch mit 50-60 Talern
angemessen hoch geschätzt wird, auch Ab-
schriften derselben in der Burgundschen Bi-
bliothek zu Brüssel und sonst vorhanden
sind, 'von allem übrigen aber nichts einen
vorzüglichen Wert für sich hat, sodass, wenn
nicht etwa dieStadt Aachen wegen der sie
betreffenden Archivalien den Ankauf be.
schliessen solIte, ich bezweifeln muss, dass
irgend Jemand die van Ihnen geforderte
Summe zahlen wird. Ich bin. daher geneigt,
das Äusserste zu tun, indem ich Ihnen hier-
mit die Summe von 400 Tàlern für die Samm.
lung anbiete.

Obrigens kommt bei dem Kaufpreis von
400 Talern der Königlichen Bibliothek die
Sammlung doch auf wenigstens 500 Talerzu
stehen, indem die Kosten des Transports
von 20 Talern 9 Silbergroschen, die der An-
fertigung eines sorgfältigen und genauen
Verzeichnisses der Manuskripte und Urkun.
den und die des Einbandes UIld der An-
órdnung derselben mit in Anschlag gebracht
werden müssen.

Sollten Ew. WohIgeboren nun geneigt sein,
den handschriftlichen Nachlass Ihres ver-
ewigten Onkels für die Summe von 400 Ta-
lern der Königlichen Bibliothek zu überlas-
sen, so darf ich wohl einer baldgefälligen
definitiven Erklärung hierüber entgegen-
sehen. Im Fall Sie jedoch zur Annahme mei-
nes Antrags nicht geneigt sein möchten, er.
suche ich Sie, mich benachrichtigen zu wol-
len, auf welchem Wege Ihnen die auf Ihre
Kosten zu bewirkende Zurücksendung der
Papiere wünschenswert erscheint und bin
ich alsdann, wie ich schliesslich bemerke,
gern bereit, die Annales Rodenses, das ein-
zige in der Sammlung befindliche Manuskript



von höherem Geldwert, nebst einigen klei.
neren Druckschriften, für die Summe von
50-60 Talern für die Königliche Bibliothek
einzeln anzukaufen "

Na verdere onderhandelingen reduceerde
Quix zijn vraagprijs tot 430 Taler. Pertz was
't daarmee eens, en kocht op 14 Januari
1848 de heele nalatenschap van Quix voor
de koninklijke Bibliotheek te Berlijn. De ver-
zameling van Quix werd later verdeeld over
de koninklijke Bibliotheek van Berlijn en
het staatsarchief te Dusseldorf. Eerstgenoem-
de kreeg op de eerste plaats de handschrif.
ten der collectie, waaronder de Annales
Rodenses.

Hiermede was het lot van ons handschrift
definitief beslist. Het is nu voor altijd aan
onze beschavingskring, waar het toch in
thuis hoort, onttrokken en heeft een eere-
plaats gekregen in de afdeeling handschrif.
ten der 'Berlijnsche Staatsbibliotheek.

De verkoop der nalatenschap van Quix
aan Berlijn kon hier in 't Westen natuurlijk
bij niemand instemming vinden. Op 6 Sep-
tember 1846, dus nog tijdens de onderhande-
lingen, schreef Böhmer aan Pertz 19)

"Ein Verkauf nach Berlin hätte mich
durchaus nicht befriedigt; von dort hat das
Rheinland noch die in Paris wiedergenomme-
nen Handschriften dereinst zu reklamie-"ren... .

19) Jan$lIen, o.c., Band 2, pajl. 453.
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Ook de weinige vrienden hunner geboorte-
stad, die alle middelen hadden aangewend
om de nalatenschap voor de oude keizer.
stad te behouden, jammerden luide over 't
verlies van deze documenten, die voor de
plaatselijke geschiedenis van zoo'n groote
waarde waren.

En Rolduc? Het verlies van 't waarde-
volle handschrift der Annalen was een ge-
weldige slag voor de onderwijsinrichting als-
de opvolgster en bewaarster der traditie van
de eerbiedwaardige abdij. Het verreweg be-
langrijkste document van 't oude klooster-
archief was nu door de verkoop aan Berlijn
definitief verloren gegaan. Het oude hand-
schrift, dat bijna 700 jaren goed-bewaard
in 't archief van ons dierbaar Kloosterrade
berust had. en dat steeds op gelukkige wijze
aan de talrijke gevaren van brand, plunde-
ring etc. ontsnapt was, dank zij de waak-
zaamheid en de groote zorg der klooster-
bewoners, dat handschrift ging nu door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden
voor ons archief en daarmee ook voor de
cultuurkring van 't Westen verloren.

Ook 't feit, dat bij de ver gevorderde
stand der moderne techniek het heden mo-
gelijk is een getrouwe -copie van het hand-
schrift te maken, kan ons niet heelemaal
over dit verlies heen helpen.

Dr. GIERLICHS, Herzogenrath.

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



IJs~dagen.
....................

Zonnig glanst 't ijs: in millioenen schitte-
ringetjes straalt 't ons tegen; we turen in
z'n glans, onze oogen weerschijnen diep de
straling, maar nog dieper zijn onze gedach-
t~n; daarna schaatsen we.

Beneden ons rommelt 't compacte water,
maar over onze hoofden spannen zich in
effen strakheid de wolken met 't blauw van
Maria-mantels.

Krissend en krassend schuiven onze
schaatsen over 't ijs; glijdend voelen we de
lichtheid van ons leven; helder lachen we in
de prikkelende vrieslucht: we schaatsen
alleen en met twee en dan in heele slierten;
alleen is nog 't beste.

Als we. aan de rand staan kijken we naar
onze vrienden: wij zien de strak-gebogen lijn
van hun ruggen en 't glijdend vooruitschie-
ten van hun lijven; over hun hoofden valt 't
zonlicht. Soms zwaait er een voorbij als 'n
windmolen op schaatsen; maar de wil is
goed: eentje valt er, 'n blauw-zwarte bult op
z'n voorhoofd is z'n deel in de naaste toe-
komst, maar hij Jacht hel op zoo is 't
goed. . .. we weten immers allen, dat 'n lach
vaak het masker is van al ons menschelijk
verdriet.

Trouw staan de boom en rond de vijvers;
'n blauwe wasem zweeft er door heen. Wen-
kend met hun .naakte takken groeten ze
ons... . deze zomer zullen ze weer opbloeien
in 'nnieuwe jeugd wij, menschen, zijn
niet als zij . .. .

Dan schaatsen we weer; blauw dampt onze
pijp in de lucht. . .. sissend dooft 't vuur in
't ijs.

's Avonds gaan we baanvegen. De zon is
allang weg, maar de maan schuift 'n bleek
licht over 't ijs. 't Is nu erg rustig, alleen
hoor je 't schuifelen van onze voeten en 't
geve eg van de bezems. . .. in de verte gloeit
een lampje..,. daarna gaan we bidden, en
dan slapen.

De nacht vriest over in 'n nieuwe dag. . . .
Donderdag 13 Februari.
Zoo hebben we drie dagen geschaatst; de

vierde dag is feestelijk, de zon schijnt, de
lucht is zacht en vol beloften. Een ongeken-
de blijheid is om ons: nu gaan we wedstrij-
den houden!! Wel is 't ijs niet meer zoo
helder en blank, er zijn vuile zwarte plekken
en krakende barsten gekomen.

De organisatoren - ze houden zich be-
scheiden op de achtergrond - hebben de
groote vijver uitgekozen; de jury treedt
krachtig op, beslist weert ze ieder die niet
meedoet van 't ijs. Wij echter zijn "de pers",
vastberaden verdedigen we ons goed recht
op 'n plekje nat ijs. . .. triomfantelijk glijdt
onze vulpen over 't witte papier.

Rond de ranqen staan de jongens; wit
valt 't eerste begin van wat sneeuw op hun
haren, ze, wedden luid over de uitslagen.
Amicaal groeten zij ons.

De wedstrijden.
'n Schot pangt 't officiëele begin! Pijl-

snel schieten de jongens vooruit. Onze oogen
cirkelen mee eentje struikelt, valt....
verder schieten de anderen. De wil naar 't
doel drijft hun lijven. . .. 'n omroeper meldt
de laatste ronde. Eentje is ver vooruit....
bewonderend zien we de kracht van dit
schaatsen. . .. als eerste schuift hij over de
lijn. We noteeren: eerste prijs, 2 ronden:
Rob van Zinnick Bergmann.

.zoo is 't eerste deel van 't programma.
De overwinnaar wordt door z'n vrienden
hartelijk gelukwenscht, ze zijn trotsch op
hem en. . .. iedere roem heeft z'n afstraling.

't Publiek, in casu de jongens, zijn na de
spanning van daarnet weer wat rumoeriger.
Iemand steekt 'n nieuwe pijp op en
sinaasappelschillen vallen oranje-plekken in
de sneeuw. Je ziet roode prettige gezichten
rond je, en vindt 't leven zoö goed I

Dan bazuint de omroeper 't begin van 't
tweede gedeelte rond: zes ronden, hardrij-
den; strakgespannen staan de renners en
wachten op 't startschot, dan pang en
daar gaan ze. . .. prachtig gelijk zwaaien hun
vlugge beenen. ." hun lichamen hellen voor-
over. . .. in de bochten probeeren ze elkaar



voorbij te schieten Na de derde ronde
vallen er reeds eenigen uit, na de vierde blij-
ven er slechts nog vijf over. Twee veronge-
lukken er nog bij 'n draai, bij de vijfde ronde
gaat 't hard tegen hard. Rob van Zinnick
Bergmann is echter opgewassen tegen Jan
Heys vurig worden beiden nog aange-
moedigd, maar weer is Rob de winnaar....

't Derde d~el van 't program brengt
"schoonrijden". Alhoewel wij er ons niet
op kunnen beroemen 'n Sonja Henie te heb.
ben, zijn de prestaties, gezien 't slechte ijs,
toch zeer prijzenswaardig. Nico Huybers laat
zien dat de philosophen lang niet de on-
sportieve heeren zijn, waarvoor men hen wel
eens houdt. Z'n kunstrijden voldoet ~aan
allen, en men kent hem dan ook de eerste
prijs toe. .

Nu hebben we weer een korte pauze, waar-
in Pie Eckmans 't publiek vermaakt door
velerlei snedige opmerkingen te maken door
z'n omroepèr. .

Als vierde en laatste program-punt krijgen
we estafette-rijden. Met onze wapperende
driekleur in de hand vliegen ze rond....
wisselen. . .. en weer rond en weer is 't
Rob, die de, eerste prijs weghaalt tezamen
met Wim Reuwel'.

Verder vermelden we nog Jaap Wiegers-
rna, Wim en Jos. Schoemaker, en Thom
Verdijk, die er ook in slaagden 'n prijs in de
wacht te sleepen.

Ondertusschen is de zon heel scheef gezakt
in 't Westen, en blaast 'n wind koud uit 't
Oosten. In eenieder is nu 't verlangen naar
iets warms en gezelligs, en met 'n laatste
blik op 't stille ijs gaan we door de groote
poort... .

PROGRAMMA
SCHAATSWEDSTRIJDEN.

13 Febr. 1936.

Motto: "Jongens, zet je beste beentje voor!"

1. Hardlijdèn: twee ronden: vier deelnemers aan
de start, bij loting aangewezen, per klas en
per groep.
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2. Schoonrijden: ieder afzonderlijk: o.a. een ver-
plichte figuur.

3. Hardrijden: zes ronden: per groep.
4. Schoonrijden: met tweeën.
5. Estafette-wedstrijd: drietallen: 15 ronden, af-

lossen door overgeven van gekleurd vlag-
getje. Drietallen samengesteld bij loting.

De leerlingen worden verdeeld in twee groepen:
a. philosophie, rookzaaien vierde Gymn.
b. overige klassen.

Prijzen: "'.' . .. . . . .'.. peperkoeken. "". . . .. .
.. .. .. . .. .. . . sigaren;.., . .o..... n ... ..
""'" , .. . . . choc '." . . "'".. ... .. ...

Prijswinnaars;
Kampioen Groep A:

2. ronden: Rob van Zinnick Bergmann.
Tweede: Jan Heys.

Kampioen Groep B:
2 ronden Wim Schoemaker.
Tweede: Jos. Schoemaker." .

Troostprijzen: Philos: Nico Huybers.
6 Gymn.: Piet Claessens.
4 Gymn.; Wim Reuwer.
2 Gymn.: Jos van AlpJ:len.
3 H.RS.: Arnold Martens.
2 H.B.S.: Winny Feitz.
4 aH.S.: LeQ Veen.

Kampioen Groep A:
6 ronden: Rob van Zinnick Bergmann.
Tweede: Jan Heys.
Derde: Jaap Wiegersma.

Kampioen Groep B:
6 ronden: Thom Verdijk.
Tweede: Frits Bos.
Derde: Adé van Nierop.

Schoonrijden: 1. Nico Huybers.
2. Jan Heys.

Eervolle vermelding: Frans van der Beyden.

Schoonrijden, met tweeën: niet toegekend.

Estafette:

Groep A: 1. Rob. van Zinnck BergmaIJ,n.
Wim Reuwer.

2. Jan Heys.
Nico Huybers.
Jos. van Loo.

Groep B: 1. Thom Verdijk.
Pieter Wiegersma.
Piet van Acker.

2. Winny Feitz.
Henri Jaartsveld.

FLOR VAN WERSCH.

...-.....-........





Verkennerstroep "Ailbertus" .

Broeders, Vrienden!

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

Eigenlijk mo.est ik jullie o.ns verslagbo.ek
kunnen vo.o.rleggen. Wat Zo.uje ervan genie-
ten! Maar jammer geno.eg zal de Redactie
dat niet. aannemen, o.mdat het veel te duur
Zo.u zijn aan cliché's van al de "Kunstteeke-
ningen" en de drukker Zo.uvast tallo.o.ze fo.u-
.ten mak;en, want er staan alle talen in en
wo.orden die je in geen woo.rdenbo.ek vindt I

. Ons scho.o.ljaaris weer vo.o.rbij.Gelukkig!
ho.o.r ik je al zuchten. En ik zucht met je
mee. Maar er is to.ch o.o.kveel fijns geweest,
dat je de mo.ed geeft o.m o.pnieuw de strijd-
bijl o.p te graven vOo.r een nieuwe strijd
tegen o.nmo.gelijke wiskunde-so.mmen en las-
tige thema's" maar vo.o.ral o.o.k tegen eigen
gemakzucht en slapheid en gebrek aanqurf.

Ons studenten-leven is mo.o.i.
Ons verkenners-leven is mo.o.i.
Ons student-verkenner zijn o.p Ro.lduc is

mo.o.i!
Wat hebben we een fijn kamp gehad in

Augustus 1935! Do.nderdagmo.rgen, 1 Augus-
tus fietsten wij naar o.ns kampterrein "de
Piepert" in Eys- Wittem. De ko.eien en paar-
den liepen no.g in de wei, maar die waren
er gauw uit! En dan aan de slag. En to.en
Vrijdag o.nze Directeur met zijn geschenken
kijken kwam, sto.nd o.ns kamp klaar en vo.el-
den wij. o.ns reeds thuis in het vrije land. Ik
kan je niet alles vertellen. Ho.e dikwijls het
vuur niet wilde branden en de aardappels
o.p de gro.nd vielen; de havermo.ut Zo.o.stijf,
was dat je er een mes bij no.o.dig had. Ho.e
we 's mo.rgens vro.eg naar Wittem fietsten,
waar de Aalmo.ezenier vo.o.r o.ns de H. Mis
o.pdroeg, waarbij wij dialo.geerden en de H.
Co.mmunie o.ntvingen. Ho.e we bij o.ns Maria-
kapelletje elke dag o.ns ro.zenho.edje baden.

Onze spelen!
Ons zwemmen!
Onze fietsto.cht naar Valkenburg!
Onze kampvuren!
Maar vo.o.ral o.ns afscheidskampvuur o.p

Zo.ndagavo.nd, waarbij heel Eys tegenwoor-
dig was.

Ook onze gastvrouwe met haar familie!
Eh de Pastoor en de Kapelaan, de Jonge

Wacht van Eys en de menschen van Eys,
gro.ot en klein, man en vro.uw, armen rijk!

Ik Wo.Udat je ook erbij geweest was! Nu
vind je o.ns enthousiasme overdreven! En ik
neem het je niet kwalijk! Maar, één goed
kamp! en je begrijpt alles!

Maandag 5 Augustus braken we o.p.
En het afScheid viel zwaar! '
Ons verkennersjaar op Ro.lduc?? Het was

één gro.ot feest! Spelen - trainen I En oo.k
Q1islukken - down-zijn - tegenslag en des-
illusie. Maar telkens weer o.pnieuw: V 0.0.r -
u i tI Met frissche mo.ed! Zonder o.mzien!
Elke Dinsdagmiddag o.nder de wandeling
hielden we tro.ep en no.g verschillende bui-
tengewone troepbijeenkomsten.

En zo.o'n tro.epdoet je goed! .

Wat hebben we gespeeld! We vochten als
Abessijnen o.f als Italianen o.p Ehrenstein.
We waren spoo.kkruisers of onderzeebo.o.ten
op de landerijen tusschen Haanrade en Chè-
vremo.nt. We hielden speurtochten dOo.r
Kerkrade.

Maar 't was niet altijd spel! Hard hebben
we moeten werken vOo.r ons H.K.. Op 28
Nóvember 1935 was de gro.o.te belangrijke
dag, waarop alle eigend,om van anderen uit
ons H. K. verdween en er niets overbleef
dan vier kale muren met een ho.uten instal-
latie, die wij cadeau kregen. To.en begon het
spel! Op patro.uillemiddagen en bij regen-
weer soms op troepmiddag: werken aan pa-
trouille-ho.ek en H.K.I! Electrisch licht werd
aangelegd.

Seininstallatie ingericht.
Hutten gebo.uwd, afgebroken en opnieuw

o.pgebouwd.
Geschilderd, geverfd.
Daartusschendoor viel nog onze troep-

G.D. van de missieklas, waaraan we werkten
van 24 Sept. tot 5 No.vember 1935.

Buiten de troepmiddagen en patro.uille-
middagen waren er no.g andere bijeenko.m-
sten n.l. onze familieraden. Soms plezierig.
So.ms hardnekkig redeneerend. Steeds broe-
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ders, bedacht op het welzijn van QJ1zetroep!
En dan onze campfires (met de kaars) b.v.
op Zondag 25 October, ter herinnering aan
ons zomerkamp. En ons groot kampvuur bij
gelegenheid van ons éénjarig bestaan op
Vastenavonddinsdag, waarbij ook onze nieu-
we D.V.G. Rector Reynen aanwezig was.
Wat deed die avond ons goed! En wat wa-
den we blij met onze gasten! Broeders! Gij
weet het! "Rolduc" staat achter ons. Wij
mogen hen niet teleurstellen!

En bij onze installaties waren er ook
steeds welkome en zeer geziene gasten ten
bewijze van hun sympathie voor onze bewe-
ging. Want ook dit jaar hebben we weer
verschillende installaties gehad, omdat we
op 10 December 1935 de twee eerste nieuwe-
lingen van de Houtduiven-patrouille moch-
ten -installeeren, welke patrouille nu voltal-
lig is en bijna in z'n geheel tweede klasser.
We herinneren ons ook nog onze bijeenkom-
sten bÜ onzen Grooten Hopman. Op de
feestdag van Christus-Koning in de crypte.
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Onze avondwake van elke installatie rond
het gebeente van Ailbertus.

Onze aanbidding op de Camavalsdagen.
Er is nog zooveel geweest dit jaar. Te veel

om 't allemaal op te noemen.
Daarom broeders, vrienden, eindig ik.
Wij, Rolducsche verkenners, zijn maar een

heel klein onderdeel van Rolduc, maar moge
in ons levendig blijven of worden het besef
dat Rolduc rechten op ons heeft en wij plich-
ten ten opzichte van Rolduc!

Wij zijn maar een klein onderdeel van de
wereldbroederschap van "Boy-Scouts", maar
onze verplichtingen ten opzichte van haar
zijn zwaar. Herinner' je daarom die eerste
pionniersdag op 18 Mei in het bosquet, waar
je Aalmoezenier je erop wees, dat je niet
alleen materieel maar ook idiëel pionniers-
arbeid te verrichten hebt.

Moge Maria, de Moeder van de verken-
ners, St. 'Joris en Ailbertus ons hierbij hel-
pen!

v.

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



Een merkwaardige vreemde gast
in de Abdij Kloosterrade.

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

In 't Rolduc&che Jaarboek 1934 verscheen
van mijn hand een artikel onder de titel:
"Alle-rleigasten op Rolduc". Achteraf vond
ik in 't Archief van Rolduc een verslag over
de ontvangst van 'n zeldzaam vreemd be-
zoek, zooals de oude en eerbiedwaardige
abdij wel nooit binnen haar muren gezien
zal hebben. Ik zou deze eigenaardige ge-
schiedenis voor de geachte lezers van dit
jaarboek niet verborgen willen houden, en
daarom verzoek ik hun de volgende blad-
zijden te willen beschouwen als 'n kleine en
- naar ik hoop - interessante aanvulling
van bovengenoemd artikel.

't Was de 25ste Juni, 'n mooie zomerrqid-
dag in 't jaar 1749. Voor de abdij hield e~n
met twee paarden bespannen reiswagen stil.
Bij de eerste blik kon men, naar 't uiterlijk
te oordeelen, zien, dat hij van buitenland-
sche oorsprong was. Bouwen kleur van de
wagen weken namelijk heelemaal af van 't
hier te lande gebruikelijke type. De koetsier,
'n forschgebouwde jonge man, in de hier ge-
bruikelijke boerenkleeding, sprong behendig
van z'n hoge zitplaats en spoedde zich de
trappen op, die naar de kloosterpoort leid-
den den kanunnik Goor tegemoet. Deze be-
kleedde in de abdij 't ambt van Vestiarius
(die voor de kleeding moest zorgen). Deze
nam die dag ook de taak waar van den Re-
ceptor Hospitum (Gastenpater), die toevallig
afwezig was. De koetsier deelde hem mee,
dat hij in opdracht van den Overste van 't
JezuÏetenklooster in Jülich - Pater Lam-
berts - gasten voor Rolduc bracht. Nieuws-
gierig begaf kanunnik Goor zich naar de
wagen, waar de drie inzittenden juist waren
uitgestapt. Kleeding en uiterlijk der nieuw-
aangekomenen verrieden duidelijk, dat men
met buitenlanders te doen had. Ja, de don-
kere huidskleur en de weeke vrouwelijke
gelaatstrekken wezen heel duidelijk op de
Oostersche afkomst der gasten. Een van hen
wendde zich terstond tot den koorheer en

overhandigde hem, na enkele in de lands-
taal, met vreemd accent, gesproken begroe-
tingswoorden een reispas en 'n tamelijk ver-
sleten boekje. De pas stond op naam van
'n zekeren Nalissus Gazenus, 'n vorst uit de
stam der Maronieten, die in 't verre Syrië
bij de berg Libanon wonen. De pas was
onderteekend door Keizerin Maria Theresia
en mede-onderteekend door den graaf van
Ulefeld in 't jaar 1743.

Deze onderschriften, alsook 't keizerlijk
zegel, dat er op gedrukt stond, lieten geen
twijfel aan de echtheid van de pas. Zooals
uit 'n toegevoegd schrijven bleek, mochten
de bezitters van dat document ongehinderd
door de landen der Keizerin reizen. Verder
werden alle lagere instanties instantelijk ver-
zocht den bezitter van de pas zoo noodig
hulp en steun te verleenen.

In 't boekje dat dit legitimatiebewijs ver-
gezelde, waren alle plaatsen met datum aan-
gegeven, waar de uitheemsche pri;ns logies
genoten had, en waar hij paarden voor de
verdere reis had gekregen. De laatste notee-
ring dateerde van de dag tevoren, en droeg
de handteekening en 't zegel van bovenge-
noemden Overste van 't JezuÏetenklooster
te Jülich.

Met z'n hoofd schuddend keek de kanun-
nik Goor deze papieren na en, terwijl de
koetsier de paarden uitspande om met deze
naar Jülich terug te keeren, leidde de koor-
heer z'n bezoekers naar de voor de gasten
bestemde vertrekken, waar zij zich met de
inmiddels binnengebrachte bagage voor 't
avondeten huiselijk installeerden.

Intusschen was 't nieuws van de aankomst
der drie zonderlinge gasten als 'n loopend
vuurtje door 't klooster gegaan, en allen
waren benieuwd naar de nadere kennisma-
king, die aan 't gemeenschappelijk avond-
maal zou plaats hebben. De meest uiteen-
loopende.meeningen werden geuit; de meeste
kloosterbewoners waren echter de meening



toegedaan, dat het hier zonder twijfel avon-
turiers gold, misschien zelfs bedriegers, waar
tegenover men de grootste voorzichtigheid
moest in acht nemen. Toen zij echter bij 't
avondeten met Zijne Hoogheid en gevolg, -
zooals men de gasten schertsend genoemd
had - kennis maakten, konden zij niet ver-
helen dat de vreemdelingen toch eigenlijk
een zeer goede indruk maakten.

De vorst, een lange en slanke man, in zijn
beste jaren, met 'n innemend uiterlijk, toonde
zeer fijne manieren te bezitten, en nam alle
aanwezigen door z'n minzaamheid en be-
scheidenheid voor zich in. De tweede, waar-
schijnlijk zijn kamerdienaar, was eveneens
afkomstig van de berg Libanon, terwijl de
derde gast uit Constantinopel geboortig was.
Bij 't geanimeerd gesprek, dat zich na tafel
ontspon, trad deze laatste als tolk op, want
de vorst en zijn begeleider waren enkel hun
moedertaal, het Arabisch, machtig. In de loop
van de conversatie vertelde de vorst aan de
aandachtig toeluisterende kanunniken, om
welke reden hij naar Europa gekomen was.
Te Rome, aan 't hof van den H. Vader, was
hem een aanbevelingsschrijven meegegeven
voor de Duitsche keizerin Maria Theresia. In
Ween en had hij geruime tijd vertoefd en
tenslotte door de voorspraak van hooge be-
schermers aan 't hof 't bovenvermeld keizer-
lijk aanbevelingsschrijven en z'n reispas ont-
vangen. Vanuit de groote keizerstad aan de
Donau was Gazenus door heel Duitschland
gereisd, om hier hulp te zoeken voor zijn
landgenooten, die door de ongeloovigen zoo
zwaar op de proef gesteld werden. De prins
vertelde nog zeer veel over zijn geboorte-
land, van de berg Libanon en z~n beroemde
cederbosschen, van de naburige uitgestrekte
Syrische woestijn met haar interessante
fauna. Uitvoerig verhaalde hij vervolgens,
hoe voor enkele jaren 'n geweldige sprink-
hanenplaag zijn vorstendom geteisterd had.
Op aanschouwelijke wijze wist hij uiteen te
zetten, hoe in enkele uren tijds de oogst van
het heele jaar vernietigd was, hoe de vrucht-
baarste streken door deze vraatzuchtige die-
ren heelemaal kaal gevreten werden, hetgeen
voor de arme bevolking een ontzettende
hongersnood tengevolge gehad had.

Het ergste echter bij dit alles was, dat men
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geen kans zag den wreeden sultan van Tur-
kije de verschuldigde schatting te betalen.
Dientengevolge waren de verdrukkingen en
mishandelingen van zijn arme Christelijke
onderdanen door de Mohammedanen op-
nieuw in alle hevigheid begonnen, en hadden
tenslotte zulk 'n omvang aangenomen, dat
hij in 't belang van die ongelukkige men-
schen de moeizame reis naar Europa onder-
nomen had, in de hoop hier bij de Christe-
lijke broeders in 't geloof hulp en steun voor
z'n zwaar beproefd land te vinden.

Met zichtbare belangstelling luisterden de
aanwezigen naar deze uiteenzettingen, die
door den tolk zeer vlot en handig vertaald
werden.

Had men aanvankelijk tegenover de merk-
waardige gasten terughouding, zelfs argwaan
getoond, men kon nu toch niet ontkomen
aan de indruk, welke de schildering van 't
droeve lot der Christenen bij de verre Li.
banon, op zoo'n welsprekende wijze in Oos-
tersche bloemrijke taal voorgedragen, maakte,
evenmin als aan de eigenaardige betoovering,
die van de vreemde persoonlijkheid uitging.
Laat in de avond nam men tenslotte af-
scheid in de overtuiging 'n zeer interessante
avond te hebben beleefd.

Kanunnik Goor, die niet goed wist w.at hij
met deze zonderlinge gasten moest doen,
en die, toch van de andere kant 'n zekere
hoogachting begon te koesteren voor 't
voorname, echt Christelijk en bescheiden op-
treden van den prins, was er op uit de exo-
tische gasten zoo spoedig mogelijk kwijt te
raken (ut eo citius a talibus vagabundis sese
Abbatia liberaret, zoo staat in 't verhaal
over. dit merkwaardig bezoek).

Daarbij kwam nog, dat abt Fabritius af-
wezig was. Deze had zich namelijk naar
Altenbiesen begeven om daar samen met
den abt van Val-Dieu de uitvaartdienst te
houden van den kort tevoren overleden
Grootkomtuur.

Zoodoende, wijl men geen nadere orders
omtrent 't vreemde bezoek konveIkrijgen,
moest Kanunnik Goor op eigen gelegenheid
handelen.

De volgende dag na 't middagmaal liet hij
den vorst door middel van z'n tolk verzoe-
ken. vóór z'n vertrek enkele regels ter her-



innering aan z'n verblijf te Kloosterrade neer
te schrijven. Deze wensch willigde dtj vorst
Nalissus Gazenus gaarne in, en op een groot
vel papier schreef bij eenige zinnen in Ara-
bisch schrift en taal.

Daaronder schreef Goor later z'n uitvoerig
verslag over 't merkwaardig bezoek van 25
Juni 1749.

Intusschen had men twee paarden van 't
klooster voor dereiswagen van den vorst
gespannen, en kanunnik Goor schreef in 't
reis boek van den prins 't volgende: "L'on a
conduit avec deux chevaux Son Altesse le
Prince duMont Libanon de l'Abbaye de
Rolduc jusqu'à Aix-Ia-Chapelle gratis ce 26
Juin 1749". Daaronder zette hij 't groote
zegel der abdij.

Daarop namen de vreemdelingen onder
dankbetuiging afscheid en bestegen de hooge

117

reiswagen, die vervolgens de poort uitrolde
in 't zonbeschenen landschap, om de eigen-
aardige gasten naar 't klooster der Capu-
cijnen te Aken te brengen. Daar waren zij
van plan de volgende nacht op hun lange
moeizame, en ach, misschien .vergeefsche
tocht door te brengen.

Vanuit de kloosterpoort staarde kanunnik
Goor peinzend 't snel voortrollende rijtuig
na, en dacht nogmaals na over 't eigenaardig
lot van den vreemdeling uit de verre landen.

Zacht mompelde hij in zichzelf: "Sed ista
Deo reliquuntur, si enim, qui bene egerit,
apud Deum mercedem habebit!" en begaf
zich toen snel terug naa.r 't klooster, waar
dringende bezigheden hem wachtten.

Dr. GIERLICHS,
Herzógenrath.

"' V.........



Schaesberg.
....................

Er is een trilling van intieme blijdschap
over Rolduc in de vroege morgen.

Is 't om het heerlijke blauw, 't jonge groen,
om de ochtend-frischheid van deze stralende
lentedag?
.. ..

Vandaag zal Rolduc optrekken naar de
velden, langs de lente bloesem en de bedauw-
de boomen, - langs de puinkegels en
schachttorens, - door 't licht en 't donker
van 't Zuid-Limburgsch land.

Zon en licht,
vreugde onder de jongens, die gaan naar
Maria, zwart en donker de mijnen, verre
puinhoop en wazig tegen de hemel ,
en de jongens gaan op, biddend voor die
wereld om hen.
't Is lente!

't Is Mei! En wij trekken naar Schaesberg,
waar een kapelletje staat, klein op 'n heuvel
tusschen de bosschen.

Moet er geen vreugde zijn nu?
En terwijl wij Maria tegemoet gaan, terwijl

wij bidden om een goede, schoone dag meer
in ons kostschoolleven, gaan daar in Schaes-
berg, in Kerkrade en overal hier in dit land
de mijnwerkers naar beneden de zwarte
kool tegemoet en anderen blijven zönder
werk achter in hun huizen, die daar liggen
onder 't stof van de mijnen.

Wij zullen bidden voor hen,
wij zullen bidden als we gegroept staan
bij dat kapelletje om geduld, werk en
liefde!

We gaan over de wegen,
een lange rij, jeugdig, fleurig, en 't is lente
om ons en in onze harten.

Die vreugd alleen om het gaan door dat
licht, langs dat groen, die bloemen om ons

heen, alles doortrilt ons van een devotie,
die ons Gods liefde doet kennen.

Gods liefde voor alle menschen, voor allen
is die schoonheid van de lentemorgen,
voor die mijnwerkers, voor ons, als een zach-
te streeling.
. En wij zijn op beevaart naar Maria.

"Wees gegroet, gij vol van genade", spre-
ken wij haar toe, haar de Mei-Koningin. Ge-
nade op onze tocht vragen we haar;
zou deze prachtige dag er een symbool van
zijn?

Deze morgen hebben we de Schoonheid
gevonden, Schoonheid van natuur en gebed,
die ons diep aanspreekt.

Als dan Jezus zelf daalt in dat klei;n ka-
pelletje, dan gaat de grootheid van dat
oogenblik over ons heen, dan gaat Jezus'
liefde tuschen ons en van deze heuvel uit
over 't land beneden ons, 't land, waar we
onze jeugd doorbrengen wordt gezegend nu
in de lente.

Het is kort, dat dit alles ons heeft ont-
roer,d; we maken een vreugdetocht terug,
flink, machtig bijna, in een lange rij.

Er is nu nog meer licht over ons.

De warme dag ontvangt ons weer op
Rolduc,
zon op de toren,
zon over 't bosquet,

schitterend in de vijvers.
We zijn naar Maria geweest, we vinden

haar hier weer.

Wat kunnen we anders doen dan haar
danken voor dit alles?

6 Mei 1936. J.

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



Hoe de brandkast in 1865 op Rolduc kwam!
....................

Wat heeft 't mij gespeten mijn belofte,
op de laatste reünie gedaan, om voor het
Jaarboek 1935 'n artikeltje over bovenstaand
onderwerp - door omstand~gheden buiten
mijn wil - niet ingelost te hebben! Daarom
zend ik de redactie de beloofde bijdrage
voor 1936.

In 1933, bij gelegenheid van de 100-ste
sterfdag van Goethe, verschenen ook verc
schillende jeugd-werken van dien veelzijdi-
gen schrijver in druk. Bij de lezing daarvan
trof ik de volgende passage aan, die mij erg
frappe~rde: "Man erlebt in seiner Jugend
öfter Momente die man für wichtige Evene-
mente häIt und die später mit unseren
Jugendgedanken uns auch wi~der so erschei-
nen." Zulks zal wel bij velen 't geval wezen
en onder die velen is schrijver dezes, die
tijdens zijn veel-bewogen vier studiejaren
van 1863-1867 als kleinste en jongste leer-
ling van Rolduc zulk een evenement bij de
komst van de brandkast meemaakte.

In die jaren stond Rolduc onder directie
van den al te goeden Directeur Jansen. Pre-
fect was de al te strenge Prof. Ramakers,
beter bekend onder de naam "Annik" 1), ter-
wijl als provisor fungeerde de beminde jo-
viale Prof. van de Winkel, later deken van
Venlo. De voorganger van deze laatste (ik
vermeen de latere pastoor van O. L. Vr. te
Maastricht: Raedts) had al jaren te vergeefs
aangedrongen op 't aanschaffen van een
brandkast. Provo van de Winkel bleef maar
aanhouden, daar hij het onverantwoordelijk
vond vele gelden in zijn secretaire te moeten
opbergen. De bokkenrijders - zou hij zeg-
gen - alsook de beruchte benden uit het
Akenerland waren wel 100 jaar geleden ge-
vonnist, maar men kon nooit weten, in deze
kritieke politieke tijd. Daar. kwam. nog bij,
dat men bij buurman Deutz tot tweemaal

1) "Annik" is echt Z.-Limb., maar bijzond~r
Maastrichtsch Om een kraai aan te duiden. Prof.
Ramakers was Maastrichtenaar, was zeer streng
en vond evenals een vliegende kraai altijd wat.
Zoo ontstond de naam Annik.

toe een poging gedaan had om in te breken
en zelfs de waakhond vergiftigd. Prof. van
de Winkel hield voet bij stuk, bleef tam-
boereeren voor zijn brandkast en kreeg ge-
durende 't studiejaar 1865 zijn zin.

In dat jaar zat ik aan de tafel van den
oolijken philosoof Brouwers, welke tafel di-
rect aansloot aan die van den provisor.
Op 'n middag kwam de provisor iets later
aan't diner, met een nog vroolijker gezicht
als gewoonlijk en riep voor het dessert Brou-
wers toe: "Brouwers, vous pouvez écrire à
votre oncle que Rolduc aura son coffre fort
qui arrivera dans un bref délai". Men moet
weten dat met dien oom bedoeld werd de
vroegere prof. Brouwers van Rolduc, daarna
medewerker van "de Tijd" in Amsterdam en
later de bekende pastoor uit Bovenkerk,
vriend van Prof. Alberdingk Thijm en even-
als deze een groot Vondelkenner 2).

Onnoodig te zeggen dat het nieuws onder
de groote recreatie zich als een snelloopend
vuurtje onder de stu<,lenten verspreidde en
onze nieuwsgierigheidszenuwerg' aantastte.
Wel hadden meerderen onder ons van een
cöffre fort gehoord; enkelen beweerden
zoo'n ijzeren beest al gezien te hebben, ja
zelfs zien functionneeren, waar wij hielden
zulks als grootspraak en opsnijderij, wijl er
destijds in geheel Nederland stellig geen 100
brandkasten in gebruik waren en de brand-
kasten-fabricatie 3) in ons land nog ver te
zoeken was.

Zeer begrijpelijk is het dus dat onder de
studenten de meest fantastische verhalen de
ronde deden over kast, slot en sleutel. De
een zei, dat het gevaarte wel 1000 kilo zwaar
was; een ander, dat bij het sluiteri de tongen
van het slot zich als armen van een vampier,
binnen de kast, boven, beneden en aan de

~) Prof. Brouwers had evenals verschillende
professoren steeds op een brandkast aangedrongen.

3) Engeland had toen slechts 2 brandkasten-
fabrieken, Duitschland slechts één in Hamburg en
één in worwng, Frankrijk had er ééne; niet zeer
belangrijke.



zijden vastklemden en er toch maàr een sleu-
teltje, ter grootte van dat van een gewoon
horloge, voor noodig was om het slot te
openen. De brandkast werd hèt gesprek van
de dag in de recreatie, aan tafel èn ook in
de klas, men vroeg de. professoren voort-
durenddaarover. .

Veel uitleg konden de meeste Heeren ook
niet geven, wijl velen zoo'n coffre fort in
werkelijkheid nog niet gezien hadden, alleen
bij den provisor op teekening. Door al dat
mysterieuze werd ons die kast een obsessie:
men ging er mee naar bed, droomde soms
er van, en stond er mee op. Dat werd den
goeden directeur te bar, zoodat er op een
goede dag bij het diner "la petite sonette"
aan te pas kwam en driftig zooals hij was
met zijn forsche stem ons ongeveer met de
volgende woorden toesprak: "Mr. le Préfet
me rapporte, que la plus grande partie de
vos ~onversations comprennent Ie coffre
fort qui doit arriver et que vous taquinez
Mrs. les Professeurs soit en classe ou à table
avec des demandes absurdes; je vous défends
dorénavant de poser ces demandes. Aussi-
tót que ce grand meuble~) arrivera je vous
prornets de vous le fairesavoir, mais aussi
de vous faire donner les explications de son
fonctionnement." Eindelijk op een Dinsdag
voormiddag kwam dat mysterieuze "meuble",
vastgebonden op een wagen met twee paar-
den bespannen, begeleid door den voerman
van Rolduc (Bischoff uit Kerkrade), alhier
aan. Aan het diner annonceerde ons de di-
recteur "l'heureuse nouveIle" in de volgende
woorden: "Un coffre fort a fait enfin son
entrée à Rolduc. Vu ma promesse de vous
faire voir le fonctionnement de ce grand
meuble perfectionné, Mr. le Préfect et Prof.
van Buren vous donneront pendant la ré-
cléation dès explications et pour fêter le
bienvenu je vous donne congé cet après-
midi." Er volgde een hoera-gebrul op. Weet
men wel, wat toen een congé-middag was?
Dat bete eken de, dat de studenten van af de
quatrième, als zij ruim 15 jaar waren, op een
congé-promenade, die ongeveer één uur lan-

I) Directeur Jansen betitelde ieder meubelstuk,
groot of klein, van salon, zit- of slaapkamer...met
een "meuble" met het adjectiefgrand of petit er
voo~ '
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ger duurde als de gewone wandeling, moch-
ten rooken, hetgeen anders voor alle studen-
ten incluis de philosofen zeer streng verbo-
den was. De lagere klassen van latijn, Insti-
tuut en Duitsche afdeeling gingen afzonder-
lijk op promenade en ontvingen als .douceur
ieder 3 appels voor versnapering op wande-
ling. .

De brandkast stond in de vestibule; de
portier Martin hield er de wacht bij. Prefect
Ramakers gaf explicaties, hij wist 't natuur-
lijk wederom beter als de bescheiden prof.
van Buren, leeraar in de wiskundige vakken
in alle klassen der drie afdeelingen, begaafd
met een prachtige basstem, een muzieklief-
hebber,. aan wien de leiding van het gewone
dagelijksche en Zondagskoor was toever-
trouwd (bij hooge feestdagen was zulks. in
handen van den bekenden componist Prof,
Pothast). Wij meenden dan ook meer de ex-
plicaties te moeten aannemen van Prof. van
Buren dan die van den niet erg beminden
préfect. Maar laat ik het eerlijk bekennen:
onze zinnen waren nu niet meer zoo zeer
bij de brandkast als wel bij de congé-wan-
deling; ook moesten nog sigaren ingekocht
worden bij de daarvoor door den provisor
aangestelde philosöfen, welke voor hun
moeite op de promenade vrij rooken hadden.
De sigaren waren best. en voor de civiele
prijs van 2 centen per stuk te krijgen. Toen
wij van de promenade terug kwamen was
de brandkast nog steeds in de vestibule; hij
stond niet meer maar lag op de rug, gekluis-
terd op een berrie, als een gevaarlijke van
zijn verstand beroofde, die naar een gekken-
huis getransporteerd moest worden. Wat
was er met dat "grand meuble"gebeurd, dat
het nog niet op het bureau van den provisor
zijn plaats had ingenomen? Toen de brand-
kast arriveerde bemerkte men, dat Bischoff
eenige kettingtrossen vergeten had, zoodat
deze in Kerkrade gehaald moesten worden.
Toen deze er eindelijk waren, werd. het
zware gevaarte met vereende krachten op
een speciale berrie-sleede gelegd"voorzien
van klemhaken voor de soliede trektouwen.
Nu met alle macht aan het trekken, de
trappen op; tot op het eerste portaaltje
gingaIles goed,.;. daareven gerust, maar...,
die zware overbelasting kon de trap niet.
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Rolduc de hijschblok waarnaar ik zocht voor-
bij geloopen?

Dat philosoof Brouwers, die de spreek-
beurt aan het diner had, zonder persiflage
alles zou laten voorbijgaan, was niet denk-
baar. Na voorlezing van het in Parijs en iri.
het buitenland bekende pamflet: "As-tu vu
Lambert?" op Napoleon III eindigde hij met
het volgende: "Monsieur le Directeur, nous
devons vous remercier pout le congé d'hier,
regrettable qu'un coffre fort n'arrive pas
tous les mois à qui nous .devons ce congé.
A toi, cher grand meuble également mes re-
merciments et mon grand respect pour ta
ténacité et la force que même le grand esca-
lier d'entrèe a dû reconnaitre ta supétiorité,
je te souhaite maintenant 50 ans de repos au
Bureau de notre bon Proviseut". Deze laat-
ste wensch is reeds meer dan vervuld, want
deze brandkast doet nu al bijna 75 jaren
dienst bij de provisors.

hebben en ze begon leelijk te kraken. Om
erger te voorkomen moest men het zware
"meuble" zoo spoedig mogelijk naar de
vestibule laten zakken. Nu werden stutbal~
ken gezocht en gehaald om de trap aan
beide zijden te stutten. Intusschen was het
door al deze strubbelingen donker geworden.
Men besloot het werk te staken om het de.
volgende dag onder de morgen-lesuren weer
te hervatten en de kast op zijn plaats te
brengen, hetgeen dan ook zonder verdere
ongelukken gebeurde. De spot ~at voor de
plaatsing van het grand meuble circa één
etmaal noodig geweest was, bleef niet uit.
Men gaf de monniken de schuld, wijl deze
vergeten hadden aan de oude abdij een
hijschblok met katrol aan te brengen, waar-
van het bestaan in de grijze oudheid reeds
bekend was, waardoor men in enkele uren
het gevaarte meester was geweest. Heeft nu
de bekwame Cuypers zulks oókvergetenof
heb ik bij mijn laatste bezoek in 1934 aart

Amsterdam. J. H. SCHUHMACHER.

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



Aan Rolduc.
......-.....-.

Het is mij een vreugde, uiting te geven
aan mijn warme gevoelens voor Rolduc. Het
is waar: Rolduc als het paedagogische insti-
tuut, waar de jongelieden worden ingeleid in
de peoefening van de wetenschap, ken ik
niet uit praktische ervaring van binnen.
Maar in heel veel mannen van betekenis,
die hier de voorbereiding van hun studie ge-
noten, mocht ik de resultaten bewonderen.
En als ik sommigen hunner de herinneringen
hoorde ophalen aan de tijd, hier doorge-
bracht, dan vernam ik, dat zij, ondanks de
strenge discipline, hadden genoten van de
vreugden der jeugd.

Een eerbiedwaardige historie ligt hier voor
ons. Eeuwenlang is hier gewerkt en gestu-
deerd. Waar zou men beter oord kunnen
vinden? Een doelmatig bijgehouden reus-
achtig gebouw, een prachtige kerk, een stem-
mige aula, de stilte van een heerlijk park met
een ruim vergezicht in het land van onze
Oosterburen; absolute rust. Rust ook binnen.
Wie is toegelaten in de kamer, een lust voor
de ogen, van den gastvrij en Directeur, komt
alleen nu en dan de telefoon herinneren dat
hij zich bevindt in het geestelijk centrum
van een instituut met honderden studenten.

Zo is het buiten de vacantie. In de vacan-
tie biedt Rolduc gastvrijheid aan de honder-
den bezoekers van Poeis' sociale week. Ook
daardoor won het een enige naam. Daar vin-

den de belangstellenden, die samenkomen
uit het gehele land, voorlichting van een
zeldzame selectie van wetenschappelijke
mannen omtrent de actuele vraagstukken
van de tijd. Daar ,houden zij, door onderlinge
gedachtenwisseling, elkander op de hoogte
van wat er gaande is in het maatschappelijk
leven. Daar drijft vader Poels met zachte,
maar onweerstaanbare drang in zijn "praat-
avonden" een reeks van mensen naar het
spreekgestoelte, van wie hij verwacht dat zij
iets te zeggen hebben. Vandaar keren de
bezoekers terug met nieuwe kennis en met
frisse geestdrift om anderen te doen delen in
wat zij er hebben opgestoken. Daar ervaren
zij, wat de -solidariteit betekent, gewekt door
het tezamen beleden geloof en de beginse-
len, daarop gegrond.

Aangrijpend is het te doorleven, wanneer
des avonds vóór de nachtrust de kerk is vol-
gestroomd, en de honderden geknield liggen
om God te danken voor Zijn gaven.

Dat is Rolduc: een eeuwige bron van nieuw
leven, een continuele productie van geeste-
lijke kracht, een van de ontelbare tekenen,
dat de Kerk van Christus onvergankelijk is.

Hier is de grond voor innige dankbaar-
heid.

Scheveningen, 20 Febr.

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

1936.

MARCHANT.



A roODjeune et sympathique auditóire de Rolduc.
............--.

Je conserve un souvenir très cher de la
soirée que j' ai passée au milieu de vous.
L'attention soutenue avec laquelle vous
m'avez écouté témoigne que vous comprenez
les graves paroles que je vous ai adressées.
Vous serez demain l'élite intellectuelle de
votre pays. Comme jeunes catholiques vous
porterez une responsabilité qui dépasse de
beaucoup les frontières de votre pays.

Dans le monde entier nous avons vu de-
puis dix ans les Etats Totalitaires s'~parer
de la jeunesse de leur pays comme étant le
reservoir des forces vives de la nation.

Le bolchevisme, après avoir renversé l'an-
cien régime et bäti le nouveau statut poli-
tique et social, s'est häté de capter l'ima-
gination et le coeur des Jeunes. Il les a
arrachés au Christ et les a passionés pour la
religion nouveIle. C'est par la jeunesse Russe
que le Bolchevisme vit dans l'enthousiasme.

En Italie le fascisme a exigé la dissolution
de toutes les organisations de jeunesse qui
pourraient être des rivales. Par les BalilIas
et les Avanguardists, il s'est emparé de la
jeunesse et s'a façonné à la mystique du
Fascisme.

En Allemagne, A. HitIer déclarait l'an
dernier avec feu que le National-Socialisme
s'appliquerait désormais "à conquérir la jeu-
nesse allemande". La "HitIerjugend" est
l'avenir du Parti. Pour la faire prévaloir,
vous savez quel combat acharné il mène
contre les organisations - non pas poli ti-
ques - mais culturelles et religieuses de la
Jeunesse Catholique.

Ceci \rous montre quelle importance les
hommes au pouvoir en Russie, en Italie, en
Allemagne, ont attachée à la conquête de la
jeunesse.

Malheureusement ces jeunesses ont été
ainsi arrachées à la cause du Christ en Rus-
sie; et ailleurs elles ont perdu leur liberté
spirituelle. ~

Devant cet état de choses, il importe sou-
verainementque dans les pays catholiques
restés libres, Hollande, Belgique, Canada,
France, la jeune génération catholique s'é-
veille à la conscience de sa mission.

En face du paganisme politique triomphant.
c'est elle qui dans le monde devra porter
un témoignage courageux pour le Christ et
son Eglise.

Pour cela il faut que les jeunes Catho-
Iiques en tous ces pays se connaissent et
s'aiment, qu'ils se fassent une doctrine ri-
goureuse à laquelle ils seront passionément
attachés; qu'ils travaillent dans une grande
amitié fraternelle pour cette cause sacrée.

En France de grands efforts ont été ac-
complis. Par la persécution de la,fin du XIXe
siècle, elle a dû, cette jeunesse chrétienne,
faire ses options.

, Elle les a faites courageusement et avec
fierté. Elle est prête à un beau témoignage
et à des grands sacrifices.

Je suis très heureux de vous dire avec
queUe joie elle vous verra marcher avec
elle sur la même route illuminée par la Croix!

PAUL DONCOEUR S.J.
Rédacteur áux Etudes de Paris.

.-..............
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